
Noodgeld – Geld in Nood           
verschillende soorten  NOODGELD en VOEDSELBONS tijdens W.O. I    

door Jean Maes 
 

Noodgeld, een betere benaming zou kunnen zijn 
‘Geld in Nood’ : tijdens de twee wereldoorlogen 
die ons land kende was er vanaf het begin een 
totale ontwrichting van de (klein-)handel. De 
nationale bank was niet bij machte om genoeg 
geld te laten circuleren om de economie van het 
land en welzijn van de bevolking te garanderen. 
De wettelijkheid van andere instanties, dan de 
nationale bank, om eigen geld in omloop te 
brengen, is in een schemerzone gehuld. Eerst in 
enkele steden en weldra ook in de kleinste 
gemeenten, werden allerhande waardepapieren 
uitgegeven. Het onduidelijk statuut van gemeentelijke uitgifte blijkt ook uit de vele verschillende 
benamingen die deze waardepapieren kregen. 
 
Met voorbeelden enkele van die opmerkelijke benamingen: 
 Kasbon met rente – Kasbon – Gemeentebon – Magazijnbon - Etat de siège  
 Werkloozenfonds - Stad-Broodkaart – Armenbestuur - Renumerations pour les militaires 
 Hulp aan behoeftigen - Hulp aan Werkloozen - Allerhande bedrijven (vnl in Wallonië) 
 
Buiten deze werden er door o.a  het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit en het Nationaal 
Steun- en Voedingskomiteit allerhande bons met waardebepaling uitgegeven. 
 
Stad HERENTHALS  
Ondersteuningskomiteit bon  0.40 frank voor 
aankoop van brood en andere voedingswaren 
kleur : okergeel 
paarse stempel 
 
De Schatbewaarster : Sophie Mertens 
De Voorzitter : Jan Baptist Rombauts 
De Schrijver : Constant Verellen 
 
 
 
 
 
Stad HERENTHALS  
Plaatselijk Hulpkomiteit Hulpbon t.w.v. 0.25 frank ‘Geldig in het gemeentemagazijn of in de 
winkels der stad’ Nr. 239 
kleur : diepblauw 
paarse stempel 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeente MORCKHOVEN  
Werkloozenfonds Hulpbon 0.25 frank voor aankoop van levensmiddelen in de winkels van de 
gemeente 
kleur : diepblauw  
 
De Voorzitter : C. Melis 
 
 
 
 
 
 
Gemeente BOUWEL  
Hulp- en Voedingskomiteit Bon  A   t.w.v. 0.50 frank 
kleur : okergeel 
paarse stempel 
 
De Afgeveerdigde,  A. K. 
De Voorzitter,    A. D. C. 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatselijk Komiteit 1916 BOUWEL  
Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit 
Onderstand aan behoeftigen en werkloozen Bon  C   t.w.v. 0.50 frank Nr. 0496 
kleur : rood 
 
De Schatbewaarder,  J. Simons 
De Voorzitter,   Em. Engelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatselijk Komiteit 1916 VORSELAER  
Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit 
Onderstand aan behoeftigen en werkloozen Bon  C   t.w.v. 1 frank Nr. 0498 
kleur : rood 
 
De Schatbewaarder,  J. Simons 
De Voorzitter,   Em. Engelen 
 
 
 
 
 
 



Stad LIER  
Plaatselijk Hulp- en Voedingskomiteit 
Bon t.w.v. 5 frank voor aankoop van eetwaren n° 
6 
kleur : groen 
paarse opdruk V B 
 
 
 
 
 
 
Gemeente DIEPENBEEK  
Gemeentekasbon 1 frank Intrest van 1 % per trimester ‘zoodra de toestand het toelaat’ 
kleur : licht geel 
paarse stempel 
 
handtekeningen van  
Burgemeester en Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdeeling ROUSSELARE 
Nat. Hulp- en Voedingscomiteit Onderstand en Bescherming voor Werkloozen 
Bon t.w.v. 1 frank 
Kleur : donkergrijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ham-sur-Sambre & Moustier 
Société Anonyme des Charbonnages 
20 februari 1915 
Kasbon t.w.v. 5 francs 
kleur : fel-roze 
N° 4876 
 
handtekeningen van 
L’Agent-Comptable 
L’Ingénieur 
 
 
 



 
Stad BOUILLON  
Bon t.w.v. 5 francs BC 0732MB (rode opdruk) 
zalmkleurige bon 
 
Echevin, Loius Corbiau 
Secrétaire, Lucien Michel 
Bourgemestre, Edmond Lambert 
 
 
 
 
 
 
Distillerie DE BAERDEMAEKER  
Brussel – 1915 
Bon van 25 centiemen 
kleur : lichtgeel, blauwe opdruk 
 
 
 
 
 
 
BORGLOON  
Steuncomiteit Kas-Bon t.w.v. 50 centiemen 
kleur : geel met groene tekening 
rode opschrift 
paarse stempel 
geschreven nummer : 896 
2 handtekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
Stad TONGEREN 
Bureel van Weldadigheid 
Bon : goed voor 1 frank kolen 
kleur : bruin 
blauwe stempel 
 
 
 
 
 
Bij deze wil ook de aandacht vestigen op het prachtig werk van Alain Debelder  ‘Belgisch 
Noodgeld’ een must voor de verzamelaar met veel interessante gegevens. 
 
Als verzamelaar van  Noodgeld, sedert 1958, ben ik meermaals per jaar ‘in den hemel’ met mijn 
nieuwe oogst. 
           Jean Maes 


