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1 Algemeen
1.1 Besluiten, notulen en correspondene
102-103

Besluiten,genomen op de vergaderingen,en notulen van de vergaderingen.1684-1797.
102

1684,1695,1709,1712,1739, 1743,1797.
1684-1797

103

1757-1790.
1757-1790

N.B.Met vermeldingen van de broodzengen.

104

Ingekomen stukken en minuten van uitgegane
stukken.1596,1607,1608,1610,1613,1630-1632,(c.1633),
1634,1636,1665,1669,1677,1680-1682, 1685,1690,1699,
(c.1700),1703,1705,1718,1723,1741,1743,1743,1745,1791, 1792,
(c.1800),1804,1806,1807.
1596-1807

1 pak (P.G.).

1.2 Door de overheid verleende kaarten en keuren alsmede handhaving door de
overheid van de aan het gilde toekomende rechten. #104A(Zie aanvullingen)04A
105

Akte,waarbij de magistraat van de stad 's Hertogenbosch aan het gilde een nieuwe kaart
gee.1546.Met afschrien.Akte,waarbij de magistraat van de stad 's Hertogenbosch een
aanvulling op de kaart gee.1630.Afschrien.Akte,waarbij het gilde beloo zich aan de
kaart te houden.1632.Afschrien.Met notarieel uireksel van de kaart van 1546.1739.
1632-1739
3 katernen(waarvan 2 P.G.),1 omslag
P.G.;oorspronkelijk katern) en 1 stuk (P.G.).

106

Akte,waarbij de magistraat van de stad 's Hertogenbosch de kaart wijzigt.1690.
1690
1 stuk (P.G.).

107

Bepalingen door de magistraat van de stad 's Hertogenbosch ten behoeve van het gilde
uitgevaardigd.1657,1735,1754,1764,1770,1774.
1657-1774
1 band (P.G.).
1.3 Processen tegen derden

108

Stukken,betreﬀende het proces van het gilde tegen Willem Adams
Gerdijn,wafelbakker,inzake het ongeoorloofd bakken en verkopen van wafelen.1677.
1677
1 omslag (P.G.).

109

Stuk, betreﬀende het proces van het gilde tegen Andries van Beugen.Hendrick den
Hollander en Rogier van Suijlen,bakkers,inzake het bakken en verkopen van ongezemelde
tarwebroden alsmede het bakken van broden met een verkeerd gewicht.1682.
1682
1 stuk (P.G.).

110

Stuk,betreﬀende het proces van het gilde tegen Willem de Groenen en Sylvester
Pauly,bakkers,inzake het ongeoorloofd bakken en verkopen van broden.1798.
1798
1 stuk (P.G.).

135

Akte,waarbij de magistraat van de stad 's Hertogenbosch aan het gilde een nieuwe kaart
gee.1419.Afschri.
1419
Regest 21a.

136

Akte,waarbij de magistraat van de stad 's Hertogenbosch de kaar van het gilde
wijzigt.1428.Afschri.
1428
N.B.Zie regest 26.

2 Ledenadministrae en stukken van huishoudelijke aard
111-113

Meestersboeken.1581-1764.
111

1581-1674.
1581-1674

112

1664-1733.Fragment.
1664-1733

N.B. Oorspronkelijk een deel.De nog aanwezig zijnde losse vellen bevinden zich in
slechte staat.

113

1688-1764.
1688-1764

114

Boekje met namen van dekenen,meesters en leerknapen.1668-1768.
1668-1768

115

Leerbrieven en aestaes,ingekomen van degenen,die meester willen worden.
1617,1633,1636,1637,1645,1650,1656,1660,1690.
1617-1690
1 omslag (P.G.)

116

Lijst met prijzen en gewichten der tarwebroden.1816
1816

117

Lijst met namen van bakkers,die voornems zijn om op verloren maandag gereedschappen
onder elkaar te verkopen.(c.1820).
1820
1 stuk (P.G.).
3 Het beheer van de goederen
3.1 Rekeningen
3.1.1 gewone rekeningen

118-127

Rekeningen.1614-1809
118

1614.Eigenjds afschri (P.G.)
1614

119

1631/32. (P.G.).
1631

120

1632/33. (P.G.).
1632

121

1695/19. (P.G.).
1695

122

1719/84. (P.G.).

1 deel (P.G.).

1 stuk (P.G.).

1719
123

1784/98. (P.G.)
1784

124

1804
1804

125

1805. (P.G.)
1805

126

1807
1807

127

1809
1809

3.1.2 bijzondere rekening
128

Rekening in verband met de vervaardiging van een nieuw gildealtaar in de kerk van Sint
Jan.(c.1600).
1600
1 stuk (P.G.).
3.1.3 rekeningbewijzen

129

Rekeningbewijzen.1683,1708,1709,1711,1713,1739,1743,1767,1766,
1776,1779,1789,1798,(c.1800),1820.
1683-1820

1 omslag (P.G.).

3.2 Schuldbekentenissen en andere stukken van ﬁnanciëlen aard.
130

Schuldbekentenis,groot 415 gls.,van het gilde voor Cornelis Gossens
Verheijden.1683.Afgelost.1712.
1683-1712

1 stuk (P.G.).

131

Schuldbekentenis,groot 620 car.gls.,van het gilde voor Margaretha de Raadt te
Mechelen.1712.Afgelost.1733.
1712-1733
1 stuk (P.G.).

132

Schuldbekentenis,groot 600 car.gls.,van het gilde voor het blok van het
Hinthamereinde.1733.Gecasseerd.1771.
1733-1771

133

1 stuk (P.G.).

Aantekeningen van de,door de dekens,resp.commissarissen,ten behoeve van derden,aan
de leden verkochte, bakkersgereedschap-pen. (c.1700),1753-1833.
1700-1833
2 stukken (P.G.) en 1 deel (P.G.).
3.3 lichamelijke zaken.

134

Inventaris van alle boeken en papieren van het corpus der broodbakkers.1804,1805.
1804-1805
1 stuk (P.G.).

