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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van het gilde van wijnkopers, 1716-1965

Nummer van het archief:
256

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Stukken betreffende de reglementering door het stads- en landsbestuur, met 
minuten van verzoekschriften aan het bestuur,
1716-1795; met bijlagen. 1 omslag
N.B. De meeste stukken hebben betrekking op de heffing van belasting op de produkten van 
de leden.

2 Register met namen van leden en knechten, met aantekening betreffende 
overlijden of vertrek en merken van hun bedrijven,
1717-1804. 1 deel

3 Akten van transport door de erfgenamen van Gijsbregt Abrahams Canon 
aan het gilde van obligaties,
1725; met retroacta vanaf 1676. 1 omslag

4 Rekeningen van ontvangst van het gildegeld,
1771, 1775-1790. 1 omslag

5 Publicaties van verordeningen voor het gilde,
1748, 1751 en 1808. 3 stukken

6 Lijsten van leden, met merken van hun bedrijven,
1772; in vijfvoud. 5 stukken

7 Reglementen van de gilden van Delft en Rotterdam en de inning van 
belasting op wijn en gedistilleerde dranken,
1716-1717, 1782 en 1794. 1 omslag

8 Kwitanties,
1721-1772. 1 omslag

9 Concepten van een reglement, met lijst van eigendommen,
1798 en z.d. [1808]. 1 omslag

10 Correspondentie van de commissarissen, met afschriften van notulen van 
het stadsbestuur,
1818-1884. 1 omslag

11 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven,
1818-1901: van 1850-1884 in tweevoud. 1 omslag

12 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met lijst van eigendommen,
1818-1847, 1886-1902. 1 omslag

13 Rekeningen, bankoverzichten en kwitanties,
1902-1964. 1 omslag
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14 Correspondentie betreffende eigendommen,
1925-1965. 1 omslag
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