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Na de aanhechting van het vorstendom Luik bij de Franse Re-

publiek in 1795-1796 duurde het niet lang voordat de inwoners 

van het voormalige vorstendom met bestuurlijke nieuwigheden 

geconfronteerd werden. In plaats van de voormalige regering in 

Luik, die hoofdzakelijk bestond uit adellijke medewerkers van 

de bisschop, en die er niet echt op uit was veel te veranderen, 

werden ook onze streken nu vanuit Parijs bestuurd, door een 

regering met nieuwe inzichten. Er op toezien dat de dingen 

bleven zoals ze al eeuwen waren, was niet langer een bekom-

mernis van de bestuurders. In plaats van adellijke bestuurders 

met traditionele inzichten en een volksvertegenwoordiging in 

de vorm van een geestelijke, een adellijke en een burgerlijke of 

stedelijke stand, waren nu bestuurders aan de macht gekomen 

die inzagen dat belastingopbrengsten niet enkel dienden om 

de vorstelijke hofhouding te fi nancieren, maar vooral om de 

leef- en werkomstandigheden in het land te verbeteren. En 

om een krachtig leger op de been te houden en in te zetten.

Koken kost echter geld, en nieuwe initiatieven op het vlak van 

de aanleg van wegen of het uitbouwen van een permanent 

leger van dienstplichtige lotelingen kostten veel meer dan wat 

de belastingen in het voormalige vorstendom Luik opbrachten. 

Niet alleen ging de belastingdruk omhoog, de mensen in onze 

streek werden ook met nieuwe belastinginners geconfronteerd. 

Waar vroeger de belastingen opgehaald werden door de 

burgemeesters van de dorpen, die het nodige doorstortten 

aan de vorstelijke schatkist, verschenen er nu door de staat 

betaalde belastinginners. Waar de vroegere burgemeesters 

begrepen dat je de belastingen bij de boeren moest ophalen 

als de oogst gedorst en het overschot verkocht was, of als de 

1 In het republikeinse Frankrijk werd het jaar verdeeld in twaalf maanden die ieder 30 dagen telden. De maand Fructidor was de laatste maand van het jaar. Na de 

30ste Fructidor volgden nog 5 jours complémentaires, zodat het republikeinse jaar 365 dagen telde. De republikeinse kalender was ingegaan op 22 september 1792. 

Op 10 Nivôse van het Jaar XIV of 1 december 1805 werd de republikeinse kalender weer afgeschaft, en schakelde Frankrijk weer op de Gregoriaanse kalender over.

Zo ging dat ...

... in het departement van de Nedermaas in 1798: 

bescherming voor de belastinginners en hun begeleiders
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overtollige kalveren of vaarzen verkocht waren, verschenen 

de nieuwe belastinginners op de momenten die daar in Parijs 

voor vastgesteld waren.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat niet iedereen in 

onze dorpen inzag dat hogere belastingen een noodzaak 

waren voor de uitbouw van een betere infrastructuur, die op 

zijn beurt zou leiden tot meer welvaart. In het departement 

van de Nedermaas, het gebied dat in grote lijnen overeenkomt 

met de huidige provincies Belgisch en Nederlands Limburg, 

werd al snel duidelijk dat het noodzakelijk was om de belas-

tinginners of percepteurs in dienst van de Franse overheid te 

laten vergezellen door een aantal militairen of garnisairen, 

die wanneer dat nodig was de sterke arm konden leveren om 

onwillige belastingplichtigen op betere ideeën te brengen. Die 

garnisairen waren garnizoensoldaten, die meestal wegens 

hun leeftijd niet meer in staat waren om mee op veldtocht 

te trekken, en die in Maastricht of in een andere stad in een 

kazerne verbleven.

Op 15 Fructidor van het Jaar VI van de Franse republikeinse 

jaartelling1, of 1 september 1798, boog de centrale admini-

stratie van het departement van de Nedermaas - een orgaan 

waarvan de bevoegdheden enigszins vergelijkbaar zijn met 

die van de huidige bestendige deputatie - zich over de mel-

dingen uit verscheiden cantons dat de percepteurs der con-

tributien er beschimpt, gedreigd en beledigd werden door de 

belastingplichtigen. Ook de garnisairen die hen begeleidden 

werden niet ontzien en waren het voorwerp van hoon en spot 

vanwege de burgers.

De bestuurders, met Fransklinkende namen als Chenard, 

Gerardy, Bousmart en Vinoix, realiseerden zich dat deze 

situatie niet bevorderlijk was voor een vlotte inning van de 

belastingen en er in tegendeel toe leidde den ontfangst der 

contributien te vertraagen. Zoiets moest in hun ogen ten allen 

prijze vermeden worden en diergelyke overtredingen der wet 

moesten strenglyk gestraft worden.

Hoog tijd, zo oordeelden de bestuurders van het departement, 

om de burgers de bepalingen van de artikels XIX, XX en XXI 

van de tweede titel, tweede paragraaf van het wetboek der 

misdaaden en straffen in herinnering te brengen, waarin het 

verbod om openbare ambtenaren in de uitoefening van hun 

functie of leden van de nationale garde wanneer zij in dienst 

waren te beschimpen of te bedreigen, was opgenomen. Artikel 

XIX verduidelijkte dat wie openbare ambtenaren beschimpte 

of bedreigde, zich blootstelde aan een straf die kon oplopen 

tot 10 keer de mobilaire contributie, of een vertienvoudiging 

van de verschuldigde belasting, en 2 jaar opsluiting. Artikel 

XX legde dezelfde straffen op aan wie leden van de nationale 

garde - militairen dus - of gendarmes beledigde of bedreigde, 

en in artikel XXI was vastgelegd dat wie zich aan dit soort ver-

grijpen schuldig maakte terstond gearresteerd mocht worden 

en ter bestraffi ng voor de vrederechter gebracht moest worden.

Opdat iedereen in het departement van deze strafbepalingen 

op de hoogte zou zijn, besliste het centrale bestuur dat zij op 

500 exemplaren gedrukt moesten worden, in beide talen - het 

Frans en het Nederlands - en aan de bestuurders van de mu-

nicipaliteiten verstuurd moesten worden. De bestuurders van 

de municipaliteiten moesten er vervolgens voor zorgen dat zij 

werden voorgelezen, gepubliceerd en geaffi cheerd in iedere 

gemeente in hun municipaliteit.

Het municipaliteitsbestuur van Hasselt ontving op 25 Fructidor 

of 11 september een drukwerk met de tekst van het besluit 

van het departementsbestuur en van de drie artikels2. Blijkbaar 

vereiste de bekendmaking ervan heel wat werk, want pas op 

de eerste complementaire dag, of 17 september 1798, werd 

de inhoud van het besluit van het bestuur voorgelezen en 

aangeplakt. Een medewerker van het municipaliteitsbestuur 

noteerde de data van ontvangst , publicatie en aanplakking op 

de omzendbrief, en klasseerde die vervolgens in het archief. 

Over het effect van dit alles noteerde hij niets.

Rombout Nijssen

2 Rijksarchief Hasselt, Archief van het stadsbestuur van Hasselt, voorlopig nummer 1891.
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In de zomer van 2016 werd op een akker in Sint-Truiden een 

Brabantse denier uit de dertiende eeuw gevonden. De vondst 

is gemeld bij de online Centrale Archeologische Inventaris 

van de Vlaamse overheid: https://cai.onroerenderfgoed.be/.

Het zilveren muntje heeft een diameter van 11,4 mm en weegt 

niet meer dan 0,373 g. De rand is licht beschadigd, en de 

oppervlakten zijn - wellicht ten gevolge van een eeuwenlang 

verblijf in de grond en het contact met landbouwwerktuigen - 

zwaar verweerd. Op de voorzijde staat een voorstelling van 

een brug of een aanlegsteiger, die bestaat uit twee evenwijdige 

lijnen met vijf dwarslijnen. Boven en onder de dwarslijnen staat 

een teken in de vorm van de letter U. Links en rechts van de 

steiger staat een waaiervormig teken met vier armen. Boven 

en onder dit teken staat telkens een bolletje.

Op de keerzijde van het muntje staat een Brabants kruis, met 

dwarslijnen in de armen. In de veldjes tussen de armen van 

het kruis staat afwisselend een cirkeltje en een takje of stokje 

met op het uiteinde een verdikking.

Dit muntje is een Brabantse denier van een type dat in de pe-

riode van omstreeks 1235 tot omstreeks 1275 geslagen werd2. 

Hoewel de discussie over de plaats waar dit soort denieren 

aangemunt werd nog niet beslecht is, wordt aangenomen 

dat de denieren met de voorstelling van een aanlegsteiger in 

Brussel geslagen werden. Leuven en Antwerpen waren in die 

periode andere belangrijke Brabantse muntplaatsen.

Archiefdocumenten uit de dertiende eeuw, uit de omgeving 

van Sint-Truiden, waarin sprake is van betalingen met dit 

soort denieren, komen niet veel voor. Uit de veertiende eeuw 

bleef wel een cijnsregister van het Proosthof in Sint-Truiden 

bewaard, waarin de samensteller in 1355 op basis van oudere 

registers de gegevens bijeenbracht over de cijnzen die in dat 

hof, dat aan de abdij van Sint-Truiden toebehoorde, betaald 

moesten worden3. Op de bladzijden 59 en 60 noteerde de 

samensteller de cijnzen die op de dag van de epifanie of 

Een Brabantse denier in Sint-Truiden, 

13de eeuw1

1 De auteurs danken Raf Van Laere voor de hulp bij de identifi catie van de munt, Michel Oosterbosch voor de hulp bij de transscriptie van de Latijnse tekst en 

Johan Loyens voor de foto’s.
2 A. de Witte, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marqis du Saint Empire Romain, I, Antwerpen, 1894; A. Haeck, De Brabantse kleine 

denieren van de dertiende eeuw, Dilbeek, 2016.
3 Rijksarchief Hasselt, Archief van de abdij van Sint-Truiden, nr. 792.

Voorzijde

Keerzijde
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driekoningen, 6 januari dus, in het Brabantse Glabbeek geïnd 

moesten worden door de villicus of meier daar. Een cijns was 

de vergoeding die de gebruiker van een bepaald onroerend 

goed verschuldigd was aan de oorspronkelijke bezitter van dit 

goed of diens opvolger.

Census apud Glabbeke in parrochia de Beecle in die epip-

hanie domini

Ywanus dictus Gaymaer xii d. cum ob. Lov.

Johannes Stroyman fi lius Henrici viii d. Lov. de i bonuario terre

Franco dictus Scive de Lewis xv d. cum ob. Lov.

Johannes dictus Veltere de Lewis xxi d. Lov. 

Elisabet dicta Hoetsen ob. Lov.

Liberi Nycholai dicti Dapperleecs xv d. cum ob. Lov.

Jutta de Blomendale viii d. Lov.

Beatrix dicta Cnapen ii d. Lov.

Reynerus dictus Cnapen iii d. Lov.

Fragmenten uit het cijnsregister van het laathof Proosthof van de abdij van Sint-Truiden, uit 1355.

Gerardus dictus Jonte iii d. Lov.

Johannes dictus Droghe iii ob. Lov.

Henricus dictus Prumelere iii d. Lovanienses

Katherina dicta de Berke iii ob. Lovanienses

Walterus dictus Beetse de Ekoute ii d. Lov.

Johannes fi lius Mabilie de Glabbeke xiii d. Lov.

Wilhelmus fi lius Mabilie xiii d. Lov.

Mathyas de Glabbeke ob. Lov.

Robinus Snidere v d. Lov.

Summa huius x s. viii d. ob. Lov.

Villicus Jacobus frater Reyneri dicti Moenke

Wellicht waren alle mogelijke gebruikers van dit register die de 

samensteller ervan in gedachten had, het Latijn machtig en 

vertrouwd met het gebruik van afkortingen als het over munten 

ging. In de aantekeningen over de cijnzen in Glabbeek is sprake 
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van drie soorten munten: de denarius of denier, die afgekort 

werd tot d., de obolus of obool, die een halve denier waard 

was en die afgekort werd tot ob., en de solidus of schelling, 

die 12 denieren waard was, en waarvan de benaming afgekort 

werd tot s. De aanduiding Lov. voor Lovanienses betekent dat 

de cijns met Leuvense of Brabantse munten voldaan moest 

worden. Verschillende personen moesten respectievelijk 12,5,  

8,  15,5,  21,  0,5,  15,5,  8,  2,  3,  3,  1,5,  3,  1,5,  2,  13,  13,  

0,5 en 5 Leuvense of Brabantse denieren cijns betalen. Het 

totale bedrag dat de meier in Glabbeek, die Jacobus heette 

en die blijkbaar een broer was van Reynerus Moenke, moest 

innen,  bedroeg 10 schellingen, 8 denieren en 1 obool.

Hoewel de samensteller van dit cijnsregister bij de namen van 

de meeste cijnsplichtigen niet vermeldde voor welk bezit zij die 

cijns betaalden, deed hij dat voor Johannes, zoon van Henricus 

Stroyman, wel. Johannes moest 8 denieren betalen omdat hij 

1 bunder land van het Proosthof in cijns hield. Uit de analyses 

van cijnsbedragen die in andere cijnshoven verschuldigd wa-

ren voor verschillende onroerende goederen is gebleken dat 

cijnsbedragen niet altijd rechtstreeks in verhouding stonden 

tot de oppervlakte van het cijnsgoed waarvoor die cijns ver-

schuldigd was, en dat de gebruikers van een klein goed soms 

meer cijns moesten betalen dan de gebruikers van een groter 

cijnsgoed. In het geval van Johannes Stroyman volstonden 8 

denieren van het hierboven beschreven type echter om de 

abdij van Sint-Truiden te vergoeden voor het gebruik van een 

bunder akkerland gedurende één jaar. Meteen hebben we een 

aanwijzing van het belang van het bedrag dat de persoon die 

deze munt ooit verloren of begraven heeft, kwijt was.

Rombout Nijssen en Eric Aerts

Heemkring Heidebloemke start als eerste in Limburg met 

een beeldbank, een ambitieus en langdurig project waar-

bij het bedoeling is de schat aan foto’s die de kring bezit 

te tonen aan het publiek. “We weten niet hoeveel foto’s we 

bezitten maar we schatten zo’n 150.000. En nog elke dag 

brengen Genkenaren foto’s binnen”, vertelt Jef Habex, de 

voorzitter van de heemkring, die huist in de stadsbiblio-

theek. Nu de software voor de beeldbank geïnstalleerd is, 

begint het grote werk voor de vrijwilligers. “Per uur scan-

nen we 30 foto’s.“

Vzw Heemkring Heidebloemke Genk stelde onlangs haar 

fotobeeldbank offi cieel voor aan het grote publiek. De 

beeldbank in de stadsbibliotheek, met duizenden oude 

foto’s, prentbriefkaarten en ander beeldmateriaal, vormen 

het geheugen van de stad Genk. Het publiek is niet alleen 

uitgenodigd om te genieten van het groot arsenaal aan 

fotomateriaal, het krijgt zelfs de gelegenheid om het te 

testen en informatie toe te voegen. 

De beeldbank bevat foto’s van gebouwen, straten en plei-

nen, maar ook verenigingen, families, optochten en ande-

re thema’s komen aan bod. “Elk beeld wordt beschreven 

en in de juiste context geplaatst”, zegt vzw Heemkring 

Heidebloemke Genk.

De gebruikers verkeren in de mogelijkheid om een eigen 

inbreng te doen bij het gepubliceerde fotomateriaal, zoals: 

beelden ontdekken, informatie opzoeken via woorden, 

onderwerpen en trefwoorden, en bij weten informatie toe 

te voegen.

Heemkring Heidebloemke ontsluit beeldbank


