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van Barmhartigheid van de Stad Brussel. (1618-2018).  

 
 
Het boek van Roel Jacobs, David en Pedro Kusman Trascasas dat naar 
aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van de Berg van Barmhartigheid 
van de Stad Brussel verscheen, gaat dieper in op het succes van deze 
gemeentelijke instelling, de laatste in België die met een sociaal doel leningen 
op onderpand aanbiedt. 
 
Ze nemen ons daarvoor mee naar de oorsprong van een eeuwenoude 
economische en universele praktijk, de lening op onderpand, waarvan de 
eerste getuigenissen teruggaan tot in het Mesopotamische rijk. Onderweg 
ontmoeten we pandleners uit het Romeinse rijk die actief waren in de regio 
Pompeii, Faustus en Cinnamus Sulpicius. Zij organiseerden als eerste openbare 
verkopen van de panden als de kredietnemers hun leningen niet konden 
terugbetalen (1 eeuw na Jezus Christus). In de middeleeuwen ontmoeten we 
dan weer herbergiers die beslag legden op het tafelservies van hun adellijke 
gastheren als deze hun huisvestingskosten niet konden betalen. 
 
De auteurs tonen ons aan hoe architect en schilder Cobergher Wenceslas 
(1560-1634), 
de uitvinder van de Bergen van Barmhartigheid in de Zuiderlijke Nederlanden,  
het idee had om een charitatieve instelling te openen die zowel aan arm als aan 
rijk geld kan lenen, maar die ook als bank fungeert voor de aartshertog 
Albrecht en de infante Isabella. 
Vervolgens ontdekken we hoe, onder invloed van de idealen van de Franse 
Revolutie, waarbij alle illegale pandjeshuizen dienden te verdwijnen, de Berg 
van Barmhartigheid een orgaan van openbare bijstand werd met als missie 
krediet te verstrekken aan de armen.  
Tijdens de jeugdjaren van de Belgische staat voltooide De Berg van 
Barmhartigheid met de wet van 1848, zijn omvorming tot een modern instituut 
met eigen inkomsten, dat leningen kon bieden met een sociaal doeleinde. 
Tenslotte zullen we zien waarom vandaag de dag - vierhonderd jaar nadat de 
“Mont de Charité” door Cobergher werd opgericht - de Berg van 
Barmhartigheid als kredietverlener een populaire instelling blijft bij de 
Brusselse bevolking doordat de benadering van de leningen sterk aanleunt bij 
een benadering van openbare dienstverlening. 
 

 


