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DE PRIJSPENNINGEN VAN DE LANDSBOND 
DER BELGISCHE BAKKERSBAZEN 

 

Patrick Pasmans 

 
 

erzamelaars van belgische penningen zullen ongetwijfeld op de 
beurzen van de verschillende afdelingen van ons genootschap al prijs-
penningen [1] van de bakkersbazen gezien hebben. Lezers die hierover 

meer informatie willen bekomen, zullen ook al hebben vastgesteld dat hierover 
weinig is terug te vinden in de numismatische literatuur. [2] 

Ondergetekende wil dan ook met deze bijdrage het resultaat van mijn opzoe-
kingen met deze lezers delen en een aanzet geven tot verder onderzoek van deze 
penningen. Voor deze bijdrage heb ik alle beschikbare tijdschrien van De bak-
kersbaas, uitgegeven tussen 1924 en 1966, in het Documentatie- en Onderzoeks-
centrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van KU Leuven, [3] geraadpleegd, 
evenals de penningen zelf die zich in private en publieke collecties bevinden. [4] 
 
De Landsbond der Belgische Bakkersbazen [5] 

Het bakkersberoep is één van de traditionele ambachten die in het begin van de 
20ste eeuw nog steeds op de oude wijze werd georganiseerd: aan het hoofd van 
een bakkerij was een bakkersbaas of meester-bakker, bijgestaan door onderge-
schikt personeel (bakkers en bakkersgasten) en eventueel leerlingen met een 
leercontract. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Brussel het Huis der Bakkersbazen op-
gericht. Deze coöperatie van lokale bakkers organiseerde zich om ingrediënten 
te leveren aan de leden tegen een zo voordelig mogelijke prijs. 

 
[1] Deze bijdrage beperkt zich tot de prijspenningen van deze vereniging en bespreekt dus 

niet de penningen die werden vervaardigd voor promotie, tentoonstellingen of andere bij-
zondere gelegenheden. 

[2] Ondergetekende gaf op 2 mei 2015 voor de leden van de Diestse Studiekring voor Numis-
matiek een lezing over dit onderwerp, en hield op 9 augustus 2015 een gelegenheids-
tentoonstelling over dit thema op de bijeenkomst van Numismatica Herentals. Voor deze 
gelegenheid werd ook een informatieblad aan de bezoekers overhandigd die ook op de 
website van deze vereniging raadpleegbaar is: www.numismatica-herentals.be/Pdf/2015/ 
bakkersbazen.pdf 

[3] Het kadoc-ku Leuven is gevestigd te Leuven, Vlamingenstraat 39. 
[4] De getoonde stukken in deze bijdrage komen uit de verzameling van de auteur, de ge-

toonde documenten komen uit het persoonlijk archief van de auteur. 
[5] Peter Heyrman, Middenstandsbeweging en beleid in België, p. 116-118. 
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de bakkersbaas was het officiële tijdschri van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische Brood- en Banketbakkersbazen 

 

 

Het Bakkershuis in de Delaunoystraat in Brussel 



 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Contacteer dan de redactie op jm@zebrastraat.be 
voor de aankoop van het Jaarboek egmp 2019. 


