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De prijspenningen van
de Landsbond der Belgische Bakkersbazen*
.

De Landsbond der Belgische Bakkersbazen, opgericht in 1923, had provinciale afdelingen en
een nationaal bestuur. De sturende kracht achter de vereniging was het “Huis der
Bakkersbazen van Brussel” en zij brachten een eigen tijdschrift “De Bakkersbaas” uit. Zij
organiseerden vanaf 1923 vakwedstrijden in verschillende categorieën (gewoon brood,
pistolets en Frans brood, beschuiten en klein gebak).

De examinering van de broden op een vakwedstrijd van de Landsbond van Bakkersbazen.

Naast verschillende wisselbekers die de deelnemers konden winnen, kregen alle winnaars een
diploma en een medaille (op inschrijving).
In “De Bakkersbaas” van 18 mei 1924, blz 5, lezen we:
“Het Huis der Bakkersbazen van België heeft eene bijzondere medailie laten slagen voor den
wedstrijd der Jaarbeurs.
Deze verbeeldt langs de ene zijde den bakker die den hoorn blaast om, naar een oude
gewoonte die in zekere streken der Vlaanderen nog voort leeft, de klanten te verwittigen dat
het brood heet is en ze het moeten afhalen. Dit gebeurt den morgend rond 7 uur met
vastenavond.
Het is ’t gebruik in de streek dat de vrouw van den huize door de kinderen of door ’t
personeel in de ene of andere plaats opgesloten wordt en er niet uit mag alvorens ze beloofd
heeft het hete brood te betalen. De bakker zorgt dan dat hij rond 7 uur kleine hete broodjes
heeft en blaast op den hoorn zodra ze gereed zijn.
De keerzijde der medaille verbeeldt den praalboog van het Jubelpark.”

verzilverde prijspenning van 1927 (type 1),60 mm, vermoedelijk vervaardigd in het atelier van Fisch.

Vestknopen (atelier Fisch):
L: zilverkleurig en blauw geëmailleerd, R: bronskleurig

verzilverde prijspenning van 1951 (type 4),70 mm, door C. Van Dionant.
Het tentoonstellingspaleis werd op de keerzijde afgebeeld in de periode 1936 – 54.

vergulde prijspenning van 1959 (type 5),70 mm, door Darville.

Ondergetekende onderscheidt voorlopig 5 types:
(alle types zijn uitgevoerd in brons, verzilverd en verguld brons)

ontwerp

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5

diameter
?
60 mm
?
60 mm
Rau
70 mm
Van Dionant 70 mm
Darville
70 mm

beschrijving vz/kz
bakker / triomfboog Jubelpark
bakker / tentoonstellingspaleis
Leopold III / tentoonstellingspaleis
Boudewijn / tentoonstellingspaleis
Boudewijn met bril / deegrol enz.

jaartallen in verz.
1925-27-29
1936-38-48
1948
1951-54
1959 (R!)

Van deze landsbond zijn nog andere penningen gekend maar deze werden niet voor de
vakwedstrijden gebruikt.
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* Zie ook: De Muntmeester, tijdschrift van de Diestse studiekring voor Numismatiek,
Jaargang 10, nr 2, juni 2015, blz. 12-13 (www.muntmeester.be)

