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Deus Charitas Est,  
het gebruik van metalen huismunten 

door de Broeders van Liefde 

 
Diameter: 25 mm – gewicht: 1,47 g – aluminium (schaal 3⁄2) 

Op zondag 9 juli 2017 had ik op de clubbijeenkomst van Numismatica Herentals 
een kleine tentoonstelling met als thema ‘De huismunten van de Broeders van 
Liefde’. De clubleden, familie en sympathisanten kregen de mogelijkheid de 
volledige series van de algemene metalen jetons te bekijken die werden gebruikt 
door de Broeders van Liefde om hun patiënten te betalen in de eerste helft van de 
20ste eeuw. 

Vanwege de grote interesse voor dit thema en de vele vragen van de verzamelaars 
over dit domein zal ik trachten via dit artikel zoveel mogelijk informatie te 
verstrekken over de metalen huismunten die werden gebruikt in België en 
Nederland van kort voor WO I tot ongeveer 1954. Het was niet mogelijk om voor 
elke specifieke reeks zoals die van St.-Martin, St.-Servatius en St.-Bavo van elke 
huismunt een illustratie terug te vinden. Voor deze series wordt wel de informatie 
van de munten verstrekt met de nodige voorbeelden uit particuliere en museale 
collecties. 
 

 
Verantwoordelijke uitgever:  E.G.M.P. vzw; L. VERBIST, Berkelei 31, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
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Petrus Jozef Triest 
Petrus Jozef Triest werd geboren op 31 
augustus in 1760 als negende kind van een 
familie van veertien. Hij groeide op te Brussel 
en liep lagere en middelbare school bij de 
jezuïeten. Vanaf september 1776 vervolgde hij 
zijn opleiding aan de Latijnse School te Geel. 
Hier kwam hij in contact met geesteszieken die 
bij de plaatselijke bevolking inwoonden. In 
1780 studeerde hij aan de universiteit van 
Leuven. Na het behalen van een bachelor in de 
pedagogie trad hij twee jaar later in oktober in 
het seminarie van Mechelen. Uiteindelijk werd 
hij tezamen met een jongere broer gewijd tot 
priester 10 juni 1786. 

Hij kwam terecht te Lovendegem (regio Gent) 
waar hij zich inzette voor de armen in zijn 
parochie. Op deze manier werd hij al snel lid 
van de Armenkamer en door zijn ambitie rond 
1807 een spilfiguur in het Gentse 
liefdadigheidswezen. In dat jaar werd hij een 
van de zes leden van het pas opgerichte ‘Comité d’ordre et d’économie’ te Gent. Hij werd 
benoemd tot directeur van het burgerlijk hospitaal in de Bijloke en kreeg de functie van 
directeur in het Bureau voor vondelingen en verlaten kinderen. Triest werd de stichter van 
vier congregaties: de Zusters van Liefde, de Broeders van Liefde, de Broeders van St.-Jan 
de Deo en de Zusters Kindsheid Jesu. 

De Broeders van Liefde1 
Na zijn aanstelling als directeur van het Bijlokehospitaal stelde Triest vast dat de 
verzorging van de oude mannen te wensen over liet. Hij richtte de Hospitaalbroeders van de 
Heilige Vicentius op. Deze groep van vijf eenvoudige mannen stonden nu in voor de 
verzorging van de ouderlingen. Buiten hun taken in het hospitaal werden ze ook gezonden 
naar het Geraard de Duivelsteen waar de ‘gevaarlijke zieken’ werden gevangen gehouden. 
Deze werden op hun beurt dan nog bewaakt door meestal ex-gedetineerden die niet 
terugdeinsden voor lichamelijk geweld waarbij al eens een zieke om het leven kwam. De 
Hospitaalbroeders worden uiteindelijk de Broeders van Liefde en zullen in 1815 de boeien 
van de gevangenen breken en hen overplaatsen naar het vroegere Alexianenklooster. 

Vandaag zet deze congregatie van lekenbroeders zich in voor de armen, de blinden, de 
doofstommen, de krankzinnigen, de misbedeelden en de vondelingen. Daarnaast staan ze 
ook in voor de verzorging en onderwijs van mentaal gehandicapten. Ze beheren meer dan 
50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 15 psychiatrische 
ziekenhuizen en 15 orthopedische centra. Verder zijn ze ook internationaal actief en 
vertegenwoordigd in 31 landen. In België zijn er op het moment van het schrijven van dit 
artikel nog 91 broeders in de congregatie. 

Het werken met huisgeld 
Naar aanleiding van de industriële revolutie in het begin van de 19de eeuw zien we een 
enorme groei van het kapitalisme dat op dat moment zijn arbeiders uitbuitte. Dagen van 14 
werkuren in ongezonde omstandigheden waren geen uitzondering. Wie ontslagen werd of 

                                                           
1 Voor meer informatie zie: https://www.broedersvanliefde.be 
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getroffen door een ziekte of ongeval viel van de ene dag op de andere zonder inkomen. Er 
was geen enkele vorm van sociale bescherming. Door deze situaties groeide bij de arbeiders 
het besef dat ze zich moesten verenigen om hun arbeidsituatie te verbeteren. Dit leidde 
uiteindelijk tot de oprichting medio 19de eeuw van de eerste vakbonden. De jonge 
dominicanenpater Rutten bracht die verschillende vakverenigingen met christelijke 
grondslag in 1904 te Gent samen in het ‘Algemeen Secretariaat der Christelijke 
Beroepsverenigingen’. Op dat moment waren er 115 christelijke vakverenigingen met 
ongeveer 15.000 leden. Voor het begin van WO I was het aantal al uitgegroeid tot 1100 
verenigingen met in totaal 120.000 leden. 

Vanuit dit tijdsbeeld was het dan ook niet ongewoon dat de numismaat R. Timmerman via 
de briefwisseling binnen de orde tot de vaststelling kwam dat vanaf 1909 werd overgegaan 
tot het gebruik van een systeem van huismunten. 

De opvang van mensen met een ziekte of handicap in een van de instellingen van de 
Broeders van Liefde was niet gratis. Er diende door de familie of door de patiënt zelf een 
kostgeld te worden betaald per trimester. Dat kostgeld varieerde naargelang de status en 
solvabiliteit van de patiënt. Een rijke zelfstandige die leed aan een burn-out syndroom, 
betaalde een flink bedrag per trimester (3000 tot 5000 franken), maar kreeg hiervoor een 
prima begeleiding waarbij hij beschikte over meerdere oppassers die hem op zijn wenken 
bedienden. Voor deze heer was het verblijf in de instelling gelijklopend aan dat in een 
hotel. Deze patiënten waren eerder uitzondering dan regel, voor de kleine man, de arbeider 
die de meerderheid uitmaakte was dit anders waarbij het kostgeld varieerde van 250 tot 750 
franken per trimester. 

In die periode bestonden er nog geen sociale voorzieningen zoals we deze nu kennen. Het 
zal voor de familie van de mogelijke kostwinner die als patiënt werd opgenomen niet 
gemakkelijk zijn geweest om het kostgeld te betalen. Het gebruik van huisgeld door de 
Broeders van Liefde was een heel goed doordacht monetair systeem. De patiënten die taken 
konden verrichten hadden op deze manier de mogelijkheid om iets te verdienen waarbij ze 
in sommige gevallen zelf hun kostgeld betaalden en andere uitgaven zoals aankoop van 
frisdranken financierden. 

De Broeders zagen in dit huisgeld een manier om hun betere patiënten te motiveren om niet 
passief, maar actief te zijn. Het was eveneens een controlemiddel waarbij een patiënt die er 
vandoor wou gaan geen ticket voor bus of trein kon kopen met dit geld. Meestal verwittigde 
het station de instelling wanneer iemand dat deed. Ook patiënten met een drankprobleem 
konden op deze manier niet aan alcohol geraken. Daarbuiten was er wel de mogelijkheid 
om voor aankopen van bijvoorbeeld schoenen het huisgeld in te wisselen op het economaat 
dat dan de aanschaf ervan deed met courant geld. M.a.w. was het systeem van huisgeld 
voor zowel de patiënten als de Broeders van Liefde een winwin situatie. 

Munten 
Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken worden eerst hierna de drie uitgegeven series 
van het algemeen metalen huisgeld weergegeven. We kunnen aannemen dat deze jetons die 
geen valuta vermelden voornamelijk in Vlaanderen werden gebruikt. De instellingen te 
Dave gelegen in de provincie Namen en deze in Nederland gebruikten een eigen serie 
metalen jetons. Voor deze van ons buurland kunnen we dit gemakkelijker begrijpen omdat 
ze in het systeem van de gulden rekenden. 

Alle stukken hebben langs de voorzijde dezelfde legende: dit is links van het waardecijfer 
tegen de rand: BROEDERS VAN LIEFDE en rechts tegen de rand: FRERES DE 
CHARITE. Alle keerzijdes zijn nagenoeg hetzelfde met een vlammend hart op (gekruist) 
een anker en een kruis en de legende: DEUS CHARITAS EST (God is liefde). Voor de 
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denominaties vanaf 5 tot en met 1 werd als materiaal messing gebruikt, vanaf 0.50 tot en 
met 0.05 is dit aluminium. 

5 (grote 5 van de 3de reeks)     = 39 mm │ 0.50  = 27 mm 
5        = 38 mm │ 0.25  = 25 mm 
2        = 34 mm │ 0.10  = 20 mm 
1        = 30 mm │ 0.05  = 15,5 mm 

De uitgifte bestaat uit 3 reeksen waarvan de eerste reeks bestaat uit de denominaties:  
2 – 1 – 0.50 – 0.25 – 0.10 en 0.05. 

    

                     

                                                

Voor deze reeks staat bij de messingstukken een driehoek links naast het punt 
onderaan. 

        
Bij de aluminiumstukken staat een driehoek boven dit punt.

 
Een tweede reeks volgt vermoedelijk kort na WO I en bestaat uit 3 denominaties namelijk 
5 – 2 en 1. 
Het stuk van 5 frank had voor de oorlog nog een grote waarde, tengevolge van 
prijsstijgingen volgt er een devaluatie waardoor deze denominatie wordt toegevoegd. 
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Deze reeks onderscheidt zich van de eerste door de driehoek na het waardecijfer. 

Een derde en laatste reeks wordt een stuk later aangemaakt in een tijdsperiode waar de 
denominatie 0.05 verdwijnt wegens een te lage waarde. Deze bestaat uit de denominaties:  
5 – 2 – 1 – 0.50 – 0.25 en 0.10. 

 

 
Voor de waarde 5 kennen we 2 types namelijk het stuk met de grote (boven) en de kleine 5 
(onder). 
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Bij deze reeks is de driehoek verdwenen evenals het 
accent op de “e” van Frères en Charité. 

Enkele maanden na het verschijnen van het artikel van R. 
Timmermans publiceerde F.J. Bingen een kritische 
aanvulling2. Hij merkt onder andere op dat de derde serie 

is geslagen in medailleslag en dat bij de aluminiumstukken de dwarslat ontbreekt onder de 
ring van het anker. Doch het meest interessant is zijn onderzoek naar de plaats van 
vervaardiging. Op basis van de driehoek wat een referentie is naar het atelier concludeert 
hij dat deze tokens voor wat betreft de eerste twee reeksen werden gemaakt door een Franse 
firma. Bij zijn analyse van de letters op het merkteken kan hij T.&CIE ontcijferen. Hij denkt 
dat het mogelijks Thévenon & C te Parijs betreft maar twijfelt omdat deze firma steeds de 
naam voluit zet op het merkteken gevolgd door Paris. 

Dank zij de moderne fotografie en een scherp merkteken op één van 
de jetons herkende ik boven de letters T.&CIE een klavertjevier het 
embleem van Thévenon & Cie m.a.w. werden de 1ste en 2de reeks 
vervaardigd door deze firma. 

Geperforeerde Belgische munten!!! 
Bij het bezoek aan het museum van de instelling Sint-Guislain stelde ik vast dat er nog een 
grote hoeveelheid huisgeld, zowel metaal als biljetten, is overgebleven. Een verrassende 
ontdekking was de aanwezigheid van geperforeerde Belgische munten ter waarde van 1 
frank van het type Gewond België evenals het type Zittende Leeuw. Op basis van de 
gegevens van de geldigheidsduur zie verder hebben deze ontwaarde munten slechts 
gedurende een heel korte periode als huisgeld gefungeerd. 

 
De frank van het type Gewond België was definitief zonder waarde op 1 mei 1949.  

De frank van het type Zittende Leeuw was definitief zonder waarde op 1 december 1952. 
                                                           
2 F.J. Bingen, De huismunten van de Broeders van Liefde (II), Tijdschrift van het EGMP oktober 
1972. 
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Voor het type Gewond België werden bijna alle slagjaartallen teruggevonden met 
uitzondering van 1931 en 1933. Voor het type Zittende Leeuw was enkel het slagjaartal 
1939 aanwezig. 

 
Collectie Museum Sint-Guislain 

De eigen serie voor de instelling St.-Martin (Dave) 
De jetons gebruikt te ‘Dave’ hebben allen dezelfde diameter van 23 mm. Het onderscheid 
wordt gemaakt door het waardecijfer op de voorzijde, het gebruikte metaal en perforaties. 
De keerzijde vermeldt de letters: 
Bovenaan ASILE in het midden ST·MARTIN en onderaan de naam van de instelling 
DAVE. 
Alle jetons zijn rond met gladde rand. 
100  rood koper                         = 23 mm │ 5     zink                         = 23 mm 
50    rood koper (1 perforatie)   = 23 mm │ 2     zink (1 perforatie)   = 23 mm 
25    geel koper                          = 23 mm │ 1     zink (2 perforaties) = 23 mm 
10    geel koper (1 perforatie)    = 23 mm │ 

         
Collectie M. Hendrickx en de auteur 

DE EIGEN SERIES VOOR DE INSTELLINGEN TE NEDERLAND 
St.-Servatius (Venray) 
Het St.-Servatius Gesticht te Venray werd opgericht door de Broeders van Liefde in 1905 
en geopend in 1907. De verpleging was bedoeld voor rooms-katholieke mannen. Uit een 
verslag van 1909 weten we dat op 1 januari er 511 patiënten waren ingeschreven en dit 
aantal was gestegen tot 573 op 31 december van datzelfde jaar. Aan deze instelling was ook 
een boerderij en landerijen verbonden zodat een aantal patiënten hier werden ingeschakeld 
in akker-, tuin- of boerenarbeid. De werkplaatsen boden dan weer de gelegenheid om kleer- 
en schoenmakers, matrassenvlechters, wevers en timmerlieden nuttig bezig te houden. 
In 1911 werd een bonnetjessysteem ingevoerd om de arbeid per werkdag van gemiddeld 
162 patiënten te belonen. Deze verloning kon op dat moment variëren van 15 tot 50 cent 
per week. In 1914 werd er overgegaan op het systeem van de aluminium munten. De 
munten werd in 1954 uit roulatie genomen. De bonnetjes en iets later de munten werden 
door sommige patiënten direct na ontvangst ervan besteed aan versnaperingen (snoep, 
frisdrank), sigaren enz.. Andere gaven er de voorkeur aan om enige tijd te sparen om nadien 
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er een boek, horloge of ander nuttig artikel mee te kopen. Nog andere namen een 
abonnement op een krant of tijdschrift of spaarden het op om tijdens een proefverlof of 
ontslag niet zonder lege handen thuis te komen. Voor de producten verkrijgbaar in de 
kantine kon direct met het huisgeld worden betaald, maar voor andere aankopen liep dit via 
een vaste procedure en tijdstip. Wekelijks op maandag kon de patiënt aankopen doen nadat 
hij zijn verlanglijstje aan de Broeder Hoofdverpleger had medegedeeld waarbij deze laatste 
de munten in ontvangst nam en de bestelling doorgaf aan de Broeder Econoom die voor de 
verdere afwikkeling ervan zorgde. 

 
Alhoewel één van de bedoelingen van het systeem was te vermijden dat de patiënten zich te 
goed zouden doen aan alcoholische dranken in de lokale herbergen, was er hier een 
uitzondering van toepassing. De patiënten die in het bezit waren van een wandelkaart belast 
met het ophalen van boodschappen, hadden toestemming om een pintje te drinken in café 
den Engel of café Dupont en te betalen met het huisgeld. De kasteleins konden eens per 
maand dit inwisselen in de instelling tegen courant geld. 
Voor St.-Servatius3 zijn er drie uitgiften bekend: 
- Een reeks heeft grote smalle cijfers met o.a. een vierkante munt van 2½ cent 
- De andere reeks is kleiner en dikker van lettertype, met een achthoekige munt van 2½ cent 
- Munten zoals hiervoor maar met de stempeling van de letters SG aan één of beide zijden 

                     
100  aluminium      = 29 mm  │ 5     aluminium  = 18 mm 
50    aluminium      = 27 mm  │ 2½  aluminium vierkant = 22 mm 
25    aluminium      = 25 mm  │ 1     aluminium vierkant = 20 mm 
10    aluminium      = 20 mm  │ 

                     
                                                           
3 Alle afgebeelde huismunten voor St.-Servatius behoren tot de collectie van het museum te Venray. 



 10

100  aluminium      = 29 mm  │ 5     aluminium   = 18 mm 
50    aluminium      = 27 mm  │ 2½  aluminium achthoekig  = 22 mm 
25    aluminium      = 25 mm  │ 1     aluminium vierkant  = 20 mm 
10    aluminium      = 20 mm  │ 

 
Serie 2 met instempeling SG 

St.-Bavo (Noordwijkerhout) 
St.-Bavo werd iets later namelijk eind 1914 opgericht dan St.-Servatius. Tijdens WO II 
werden de patiënten van deze instelling geëvacueerd naar St.-Servatius. Daardoor kwamen 
er huismunten van St.-Bavo in circulatie in Venray. Of deze echt een functie hebben gehad 
als betaalmiddel te Venray is niet zeker, het meest waarschijnlijke is dat ze daar bij hun 
aankomst ingewisseld werden voor het huisgeld van St.-Servatius. Ze werden nog wel 
gebruikt als kaartgeld en personeelsleden namen ze mee naar huis als speelgeld voor hun 
kinderen. 

 
Voor St.-Bavo zijn er twee uitgiften gekend waarvan de voorzijde van deze munten een 
voorstelling geeft van het waardecijfer met daarboven de letters S.B. binnen een parelrand. 
De keerzijde is blanco en heeft een parelrand. De rand is glad. 
Van de reeks gemaakt tussen 1918 & 1936 is weinig informatie teruggevonden. De 
nominaties van 25, 50 en 100 zijn vervaardigd in zink. 

                    
Collectie auteur 

In 1937 was er een nieuwe reeks die werd aangemaakt bij de munt te Utrecht. Van elke 
nominale waarde werden er 6000 exemplaren geslagen volgens Vandamme, maar Van 
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Bingen vermeldt dat dit enkel is voor de nominaties 25, 50 en 100 die in kopernikkel 
werden aangemaakt. 
100  kopernikkel = 30 mm  │ 5     geel koper perforatie = 22 mm 
50    kopernikkel = 27 mm  │ 2½  geel koper perforatie = 20 mm 
25    kopernikkel = 24 mm  │ 1     geel koper vierkant    = 18 mm 
10    geel koper4   = 20 mm  │        (afgeronde hoeken) 

                    
Collectie auteur 

       
Privé collectie 
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4 Uit informatie mij verstrekt door het museum te Venray zou er ook een 10 cent bestaan voor St.-
Bavo met perforatie. 


