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Beschrijving van het archief
Naam van het archief:
archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808]
Nummer van het archief:
243
Archiefbewaarplaats:
Archief Delft
Samenvatting:
Nader in te vullen.
Ongeveer 250 staaltjes met voorbeelden van stoffen zijn overgebracht naar museum Het
Prinsenhof.

5

St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde

243

7

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen
1

Reglement,
1506.

1 charter

N.B. Aanvragen als charternummer 5276. Zie ook Delftsche Courant 1901 nr 216.

2
3

Afschrift van het reglement van 1506,
1636.

1 stuk

Concepten van een reglement,
z.d. [1808].

1 omslag

4

Reglementen voor de Comanscolf, pand met de vergaderruimte van het
gilde,
1526-1610.
1 deel

5

Register met keuren van het stadsbestuur, lijsten met namen van overleden
priesters en gildeleden vanaf circa 1400 tot 1532, inschrijvingen van
renteninkomsten vanaf circa 1400 tot 1522, afschrift van een akte van
schenking van een rente door Dirc Suys Jacobszoon van 1449,
aantekeningen betreffende aankoop van de Comanscolf en lijsten van
goederen voor het paasspel en onkosten voor de viering van St.
Nicolaasdag,
z.d. [15de-16de eeuw].
1 deel

6-10

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,
1624-1667, 1690-1704.
6
1624-1638 december 5
7
1638 december 5 - 1648 januari 27
8
1648 januari 27 - 1657
9
1658-1667
10
1690-1704

11

12-33

5 delen

Kasboek van ontvangst van de belasting op manufacturen in Delft,
Delfshaven, Naaldwijk, Monster, Maassluis, Voorburg en Maassluis,
1647-1680.
Kasboeken van ontvangsten van het gildegeld in Delft,
1718-1791, met hiaten.

1 deel

22 omslagen

N.B. De stad was voor de inning van het geld verdeeld in 2 kwartieren, niet altijd zijn de
kasboeken van beide kwartieren aanwezig.

12
13
14
15
16
17
18
19

1718, 1727
1729-1730
1733-1734
1735-1736
1737-1739
1740-1741
1742-1743
1744, 1746-1747
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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1749, 1751-1752
1753, 1757
1758, 1762
1767-1768
1769, 1771
1772-1773
1774-1775
1777-1778
1779-1780
1781, 1783
1784-1785
1786-1787
1788-1789
1791

34-36

Kasboeken van ontvangsten van het gildegeld in Delfshaven,
1737-1791, met hiaten.
3 omslagen
34
1737-1750
35
1752-1775
36
1776-1791, met een brief van de ontvanger betreffende
wanbetaler

37

Kasboeken van ontvangsten van het gildegeld in Overschie,
1731-1732 en z.d.

2 katernen

Kasboeken van ontvangsten van de hal- en penninggelden,
1717-1791, met hiaten.

1 omslag

Kwitanties,
1652-1792.

1 omslag

38
39
40

Akte met verklaring ten overstaan van het stadsbestuur over een ruzie
tussen leden van het gilde in de Colf,
1602.
1 katern

41

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,
1679, 1687.

2 stukken

42

Akten van verhuur door het gilde van de Comanscolf aan de Oude
Langendijk aan herbergiers, met bepalingen over bediening van gildeleden,
met rekest aan het stadsbestuur om de Comanscolf te mogen verkopen.
1585-1690.
1 omslag

43

Brieven van de deken aan de hoofdlieden betreffende benoeming van
nieuwe hoofdlieden,
1694-1709.
1 omslag

44

Ordonnanties van de Staten betreffende de inning van de belasting op
stoffen, met verklaringen van de hoofdlieden van het gilde over de betaling,
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1653-1670.

9
1 omslag

45

Afschriften van akten van instructie en aanstelling van gildeknechten,
1740, 1742.
1 stuk

46

Ordonnantie van het stadsbestuur betreffende de inning van de belasting in
de Lakenhal,
z.d. [c. 1664].
1 stuk

47

Inventaris van de eigendommen van het gilde,
1605.

1 katern

48

Afschriften en concepten van rekesten aan het stadsbestuur betreffende
wering van vreemde handelaren en belastingpachters, gewichten in de waag
en verkoop langs de huizen en in boelhuizen, met ordonnanties van het
stadsbestuur,
1603, 1613, 1618-1619, 1659 en z.d.
1 omslag

49

Akte met vonnis van het gildebestuur van Joris Louwerijszoon wegens
wangedrag in de Comanscolf, met afschrift van de aanklacht door Joest
Janszoon,
1567.
2 stukken

50

Afschrift van besluit van het stadsbestuur waarin bepaald werd dat alle
bestuursleden van de gilden de eed op de constitutie moeten afleggen,
1788.
1 stuk

51

Akten met schuldbekentenissen van het gildebestuur, met aantekeningen
betreffende aflossingen,
1642-1725.
1 omslag

52

Akten met verklaringen voor gildeleden van Rotterdam en Amsterdam ten
verzoeke van het gilde van Delft betreffende de wijze van verpachting van
manufacturen,
1620.
2 stukken

53

Akte van besluit tot instelling van een boete voor gildeleden bij afwezigheid
op vergaderingen van het gilde,
1592.
1 stuk

54

Afschrift van een rekest van de kruideniers aan het gildebestuur met verzoek
om aktie te ondernemen tegen personen die buiten de marktdagen met een
kraam staan,
z.d. [c. 1600].
1 stuk

55

Akte van schenking door Margriet, weduwe van Claes Dircxzoon, aan het St.
Nicolaas gilde in de Oude Kerk van een rente op een huis en erf aan de Jan
Foybenlaan,
1479; met retroactum 1446.
2 charters
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N.B. Aanvragen als charternummers 3340-3341.

56

Akte van overdracht door Claes Pijnszoon aan het St. Nicolaas gilde in de
Oude Kerk van een rente op een erf aan de zuidzijde van de Watersloot,
1478; met retroacta vanaf 1390.
5 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 5979-5983.

57

Akte van transport door Arent Claeszoon aan Lijsbeth Simonsdochter van
een rentebrief ten laste van het gilde,
1549; met retroactum 1548.
2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 5984-5985.

58

Akte van vonnis door schepenen van Magdalena Pietersdochter tot betaling
van het gildegeld, met aantekening betreffende betaling,
1562.
1 perkamenten stuk

59

Akte van vonnis door schepenen van Aechgen Arentsdochter, weduwe van
Michiel Janszoon, tot inschrijving in het gilde en betaling van het gildegeld,
1562.
1 perkamenten stuk

60

Akte van vonnis door schepenen van Grietgen, weduwe van Jan
Willemszoon, tot betaling van achterstallige renten,
1568.
1 perkamenten stuk

