ANTWOORD VAN HET BAKKERSAMBACHT VAN MECHELEN, OP DE VRAGENLIJST BIJ
1
HET DECREET VAN 30/9/1784
door wie dese Gilde ofte Corporatie is ingestelt ende opgericht geworden
Dat sij niet en weten nogte en vinden ofte en kennen eenigen tittel nopende de instelling
ofte opregtinge van het voorschreven Backers ambagts dan blijckt uijt eenige Politique
ordonnantie, door heeren wethouderen ofte het magistraet deser stede inde vijfthiende
ende sesthiende eeuwe gegeven dat het selven ambagt van allange te vooren alhier
moet geexisteert hebben.
Dat aen het voorschreven ambagt ten jaere 1575 door het selven Magistraet is gegeven
eene nieuwe rolle getrocken volgens het prohemium uijt de oude gebruijcken ende daer
toe gevoegt het gene noodelijck ende goedt heeft gedogt.
Dat ten jaere 1643 het voorschreven magistraet alnog eene naedere rolle aen ’t gemelt
ambagt heeft gegeven tot verbeteringe van allen het voorgaende.
wie privilegiën aen de selve heeft gegeven
Dat het grootste Privilegie aen hun ambagt competerende is getrocken uijt de nature der
saeke ingevolge van welck de meesters Backers alhier ende naer hun afsterven hunne
weduwen, ongetrouwt sijnde, alleen, taxativelijck ende ter exclusie van alle andere
vermogen broodt te backen, soo in loon, als voor hun eijgen om met dit leste publiken
winckel te houden ende het selve te vercoopen.
Dat van oudts is geplogen dat dit ambagt geeft eenen van de twelf schepenen deser
stede den genen door sijne majesteijt wordt aengestelt uijt eene nominatie van drij
meesters Backers door het magistraet ten dien effecte te doen.
Dat bij den 55 art. der hier vooren beroepen rolle ofte ordonnantie van den jaere 1643
het voorschreven ambagt het regt heeft van hunnen tour te mogen iemand te begiften
met den stock tot het warderen ende besien van de verckens ende het gebruijckt van
dien naer ouder gewoonte.
Dat het selven Backers ambagt in possessie is van alternativelijck met de gene van het
Brouwers ambagt deser stede elck op sijnen tour te vergeven de bij tijde vacerende
graenmaeten, sive de plaetse van de geeede graen meters binnen de stadt Mechelen.
Van alle de vooren staende privilegien sive prerogativen is het Backers ambagt in
paisibele possessie dog door wie dese privilegien vergunt sijn en weten sij niet.
wat formalitijten men moet observeren om daer inne aenveert te worden, ’t sij als
Confreer, Sergeant, Deken, Alpheris, Hooftman, overhooftman, etc…
Dat om in het Backers ambagt te comen men alvooren twee jaeren moet geleert hebben
in het selven ambagt, ten welcken effecten den selven alvorens als leergast moet
opgeteeckent worden ende als men naer dies wilt het meesterschap daer inne becomen
moet men eene proeve doen.
wat Rechten men moet betaelen voor de admissie in alle de voorgeschreven gevallen
Dat eenen persoon om als leerjongen aengeteeckent te worden in het selven ambagt
moet betaelen de somme van twee en dertigh guldens twee stuijvers waer van nogtans
exempt sijn gelijck ook van het doen van leerjaeren de vrije meesters soonen.
Dat voor de proeve ende het meesterschap in het geseijt ambagt te becomen eenen
vremden moet betaelen hondert en negen guldens twee stuijvers ende eenen vrijen
meester soone dertigh guldens elf stuijvers.
wat voor lasten men aldaer moet betaelen, ende voor wat objecten
Dat eenen meester Backer ofte eene weduwe, die den stiel exerceert jaerelijckx moet
betaelen eene somme van drij stuijvers ten tittel van bus ende keisgelt, sonder iet
voorders.
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het import der Capitaelen waer mede de selve Gilde ofte Corpus soude belast sijn
Dat het geseijt Backers ambagt actuelijck is belast in lijf renten ter somme van hondert
eenenvijftig guldens thien stuijvers ’s jaers waer van de capitaelen hebben beloopen ter
somme van twee duijsent twee hondert guldens wisselgelt item met een erffelijcke rente
van duijsent ses hondert guldens capitael wisselgelt, waer vooren men jaerlijckx voor
intrest betaelt acht en veertigh guldens courant.
ofte en wat influentie ider corpus heeft in de toestemminge van de stad tot eenighen
lasten ende andere publique affaires
Dat den staet van de stadt van mechelen bestaet uijt het magistraet van aldaer ende uijt
den Breeden Raede welcken lesten word geformeert uijt de dienende dekens van
seventhien ambagten dier stede waer onder het Backers ambagt is begrepen.
Dat den voorschreven Breeden Raede wegens het voorschreven magistraet wordt bij een
geroepen, als wanneer er questie is van te accorderen d’aide ende subsidien, ofte te
stellen eenige nieuwe lasten, gelijck als deselve stadt eenige considerabele nieuwe
wercken, als steenwegen ofte andersints soeckt te maecken.
hoe als dan ieder corpus gepresenteerd word om in de voorschreven belastinge sijn voys
oft stemme te geven
Dat in desen Breeden Raede intervenieren de vier dienende dekens van het Backers
ambagt ende elck van hun heeft aldaer eene voijs ofte stemme, even gelijck ook elcken
der dekens van de sesthien overige ambagten die daer inne intervenieren ende wordt
alles aldaer gedecideert ende geresolveert met de meerderheijd der voijsen.
wie de gepreposeerde sijn van elk corpus
Dat de gepreposeerde van het Backers ambagt sijn de voorseyde vier Dienende Dekens
aen wie competeert de opper regie van het voorschreven ambagt mits gaeders ook het
confereren van de plaetsen van den besiender der verckens ende de graenmaten, hier
vooren ten 3 art. geroert dog dat het gene men noemt de kamer van Backers ambagt
bestaet uijt de selve vier dienende Dekens, den Schepenen uijt hun ambagt als wanneer
den selven in eedt van de camer is ende twee capelmeesters mede de ouderdekens.
door wie ende hoe sij worden aangestelt
Dat de dienende dekens voorschreven worden genoemt door de vier dienende dekens de
gene moeten afgaen, in cas van veranderinge van weth, ende door de drij andere, in cas
een plaetse der vier comt te vaceren bij doode ofte andersints in welcken keus ook
volgens gewoonte intervenieren den schepenen, in cas hij in eedt van de camer is, mede
ook de ouder dekens, welcke persoonen aldus genoemt aen het magistraet gepresenteert
worden om daer bij geconfirmeert te worden.
aen wie ende op wat tijdt men rekeninge doet van des selfs administratie
Dat eenen van de vier dienende dekens, elck op sijnen tour, het beloop van een jaer den
ontfack ende uijtgeef doet het selven ambaght regarderende, als wanneer den selven,
het jaer geeijndigt sijnd over sijne gemelde administratie rekeninge doet aen den
schepenen, de drij overige dienende dekens ende capel meesters van den selven ackers
ambagte.

Staet van alle de schulden ende obligatien waer mede belast is het bakkers
ambagt binnen de stad mechelen als ook van de goederen, effecten innekomen
ende andere hulpmiddelen de welcke hun toebehooren.
Schulden
het ambagt heeft geene schulden dan blijkt uijt de rekeninge tot nu toe opgenomen dat
den Boni nogh sal komen te beloopen tot salvo justo drij hondert eenen vijftigh guldens
derthien stuyvers
Obligatien waer mede het ambagt balast is
1. Eerst eene lijfrente ten proffijte van suster de wever swarte zuster, van hondert
guldens wisselgelt croiserende à seven guldens courant ’s jaers ende verschijnt drij oost
van elcken jaere dus…………… 7 0 0
2. Item eene lijfrente ten proffijte van ojuffrouw henot van vijfhondert guldens wisselgelt
croiserende à vijf guldens thien stuijvers courant par cent ’s jaer ende verschijnt 4 oost
van elcken jaere dus………..27 10 0
3. Item eene lijfrente ten proffijte van de voornoemde jouffrouwe henot van vijfhondert
guldens wisselgelt croiserende à seven guldens courant par cent ’s jaers ende verschijnt
16.9bre van elcken jaere, dus…… 35 0 0
4. Item eene lijfrente ten proffijte van de huijsvrouwe van sr de Jongh van ses hondert
guldens wisselgelt croiserende à seven guldens courant gelt ’s jaers altijt vallende 16
oost van elcken jaere dus…. 42 0 0
5. Item eene lijfrente van vijfhondert guldens wisselgelt ten proffijte van anne Josepha
watlet, croiserende à agt guldens courant par cent ’s jaers ende verschijnt ’s jaers
21.8bre dus……40 0 0
6. Item eene lijfrente ten proffijte van de huijsvrouwe van sr pepin van ses hondert
guldens wisselgelt croiserende à agt guldens vijfthien stuijvers courant ‘s jaers
verschijnende 17xbre van elcken jaere dus…..52 10 0
7. Item eene erfrente van sesthien hondert guldens wisselgelt ten proffijte van de
voornoemde jouffrouw henot, croiserende à drij guldens courant par cent, ende
verschijnt 17 julij van elcken jaere dus….48 0 0
Goederen ende hunne jaerelijksche hueren
1. Eerst een huijs met vooren twee wooningen ende aghter verschijde quartieren
gestaen op den steenwegh binnen dese stad ontrent de eijsere Leine de Eene
wooninge genaemt den draek ende de andere het hoefeijser aghter uijt komende
met eene poorte in de Begijne straete belast in het geheel met eenen chijns van
vijfthien stuijvers ’s jaers renderende de selve twee wooningen met alle de aghter
quartieren jaerelijkx saemen de somme van……….449 0 0
Effecten
De effecten van den ambaghte worden alhier bewesen in den gevoeghden Inventaris sub
lettera A
Innekomen ende andere hulpmiddelen
Eerst eenen onvreijen persoon het ambaght willende leeren moet aen het selve voor
teekengelt betaelen……29 10 0
Item een vreij meesters kind betaelt geen teekengelt, maer dusdanig kind meester
willende worden moet aen het ambaght betaelen 5 4 0

Ende eenen onvreijen persoon Meester willende worden ende betaelt hebbende het
teekengelt moet alsdan al nog aen het ambagt betaelen 77 8 0
Item elcken suppost moet jaerelijkx voor busch ende keersgelt betaelen 0 3 0
waer van wekelijkx word betaelt aen de gene van den ambaghte dit betaelende als sij
komen siek te worden……
A Inventaris van alle ende Jegelijke Meubiliaire Effecten competerende het
Bakkers ambaght binnen dese stad Mechelen
Eerst vier silver schilden
Item vier silvere armkens
Item dertigh tinne taillooren
Item eene tinne soupschotel ende vijf andere ditto beneffens eenen tinnen temst
Item vier tinne boter taillooren
Item twee tinne saus kommen
Item eenen tinnen dienlepel ende twee andere tinne lepels
Item tinnen mostaert pot ende peperbussche
Item twee tinne potten met hunne schoteltiens
Item eenen tinnen inckoker
Item eenen tinnen waterpot
Item eene tinne schinckschotel
Item een kopere offerschotel
Item twee kopere tortsen met de borsen om voorts te draegen
Item eene kopere croon
Item eene coperen arm
Item vier kopere kandelaers
Item drij kopere ketels met eenen koperen ancker
Item eenen koperen blushpot
Item twee kopere conffourkens
Item drij kopere snutters
Item eenen koperen moor
Item twee houte kandelaers met sijne kopere pannekens
Item eenen koperen temst ende vispaen
Item een kopere sighnet
Item drij ammelaekens en drijentwintig servietten
Item ses messen ende een dosijn staele fourchetten
Item twee tangen twee schippen twee brandeijsers en twee bruyroosters
Item eene eijsere klock
Item een partije the’goet ende vlekken caffepot
Item een partije hout eijser ende houdt
Item een partije branthoudt
Item een gebougeerde schouwe met schouwstuk ende spigel
Item ses en dertigh spaensche stoelen
Item ses sleghte bekleede stoelen
Item eene schapraije
Item en kussen
Item ses taeffels
Item een tapijt
Item twee bellen representerende Ste Aubertus
Item de ambaghs Camer behangen met gaude leer
Item sesthien gelaesen groote ende klijne
Item eenen sack waer inne twee guldens twelf stuyvers over het thorengelt van derthien
meesters
Item vier armen voor de flambeeuwen
Item thien Brandeemers
Item twee pellen met sijne toebehoortens

Item seven boecken soo oude rekenboeken als tegenwoordige ende resolutie boeck
Item de papieren van het ambaghs huijs
Item een dammebert
Item twee laternes
Item twee haelen
Item een vleugels hooft ende borstel
Item eenen kapstok
aldus geinventariert den 12 april 1787

