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RAF VAN LAERE

ZEGELMATRIJZEN UIT DE VERZAMELINGEN

VAN RET PROVINCIAAL MUSEUM (HASSELT)

EN HET RIJI(SARCHIEF (MAASTRICHT)

Het Provinciaal Museum te Hasselt bezit een kleine maar in
teressante verzameling van in totaal 52 zegeIstempels. Op drie
uitzonderingen na stammen al deze zegelmatrijzen uit de publiek
rechtelijke sfeer (1). Deze verzameling kon voor het grootste ge
deelte opgebouwd worden tijdens de eerste jaren van het bestaan
van het toenmaIîge Musée provincial de l'État.

(1) Van deze drie stempels behoort één tot het legaat Hellemans (1970)

dat betrekking heeft op dr. Louis Wî1Iems. Willems, die in 1822 te Hasselt gebo
ren werd en cr in 1907 overleed ontwikkelde een preventieve behandeling voor
longziekten bij vee. Zijn methode, inoculatie van gezonde dieren met Q be
smette ~ entstof leverde hem internationale hekendheld op. Hij wordt dan ook
terecht als voorloper van Pasteur beschouwd, Zijn zegel is een typisch voor
beeld van de glazen sternpels ult de tweede helft van de XIXe eeuw en is ultslui
tend omwille van zijn eigenaar van enig belang.

Beidc andere zegelstempels dateren vermoedelijk uit de XVIIIe eeuw. Het
dagboek van het Provinciaal Museum noteert in 1900 de giH van een sceau en
argent du X VII le siècle door H. Van Neuss. In 1902 worden door Gielkens six
cachets privés geschonken, Door het gebrek aan nauwkeurigheid in deze be
schrijvingen kunnen wij niet met zekerheid uitmaken met welke stempels wij nu
te doen hebben. Hoe beide donateuren in bezit gekomen zijn van deze zegels ls
evenmin duidelijk vermits geen van de bewaarde stempels, tenminste voor
zover wij konden vaststellen enlg verband heeft met één van beide famîlies.
- Ovalen stempel (KPL sdj682) (17 X 15) in zilver voorzien van versierd be-

vestiglngsringet]e in verzilverd koper (totale hoogte 23). Gekroond wapen
schild met drie lelies (2 - 1), de heraldische kleuren zijn niet aangeduid,
het geheel is omlijst door een plantaardig motief.

- Ovalen stempel (KPL sd/683) (21 X 17) in zilver voorzîen van een bevesti
gingsrlngctje dat ondersteund is door twee elkaar aankijkende gevleugelde
leeuwen (totale hoogte 35). Gekroond rococo aandoend schild met de ver
vloehten initialen J G G (1)
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Reeds in 1899 verwierf men de eerste stempels (2), daarna voIgden
gedurende een korte periode bijna jaarlijks giîten. Spijtig genoeg
blijkt uit de lijst van aanwinsten uit deze periode .niet steeds dui
delijk of de gift een stempei dan weI een zegei was (3). De voornaam
ste maecenassen waren de conservator zelf, E. Gielkens, die van 1898
tot 1928 aan het hoofd van het Provinciaai Museum stond, graaf Ad.
de Borchgrave, toen provincieraadslid en H. Van Neusïs), archivaris.
Dank zij hun inspanningen werd de kern van de verzameling
opgebouwd. Zonder enige twijfel vormen de matrijzen uit de
Franse Tijd het belangrijkste onderdeel van deze collectie. Zoals
Brouette (4) in 1974 terecht schreef is deze periode van uitzonderlijk
belang voor de ontwikkeling van de ambtelijke sigillografie van de
Hedendaagse Periode. Het is hier niet de geschikte plaats Dm in
extenso de gevoigen van de bestuurlijke breuk met het Ancien
Régime te bestuderen maar wij willen er toch op wijzen dat ook op
gebied van het gebruik van ambtelijke zegels een nieuw tijdperk
aanbreekt, De zegels van de schepenbanken niet een dikwijls
religieuze symboliek of verwijzingen naar het feodale regime werden
systematisch en doeigericht vervangen door een nieuw type zegel
dat niet alleen de breuk met de traditionele samenleving beklem
toonde door zijn republikeinse en later keizerlijke symboliek maar
dat er eveneens naar streefde door middei van een grotere uniformi
teit uiting te geven aan het verlangen naar een hiërarchische centra
lisatie.

(2) Naast de zegelstempel van Spalbeek, die nu nog bewaard is wordt VOOT

ditzclfde jaar nog melding gemaakt van een matrice des armoiries accôlées de la
Province el des quatre villes du Limbourg, gift van W. Roelants, provinciaal arnb
tenaar. Deze matrijs Is hoogstwaarschijnlijk geen zegelmatrljs, hoewel dit uit de
beschrijving niet blijkt. Misschien gaat het hier om een boekbindersstempel. Hel
stuk is niet meer voorhanden.

(3) Volgende sternpels, opgenomen in hel dagboek werden niet meer terug
gevonden:

Gift uit 1902: twee oucle zegels ult brons
1904: gemeentelijk zegel van Borgloon en van Zonhoven

(Franse Tijd)
E. GIELIŒNS, Le Musée provincial de l'Élal du Limbourg, Hasselt, 1907, geeft

een beknopt overzicht van de [aarlijkse aanwinsten. De onder noot 2 beschre
ven matrijs met afbeelding van het wapen van de provincie Limburg werd
wellîcht gebruikt am de band van deze publicatie te versieren,

(4) E. BROUETTE, Les matrices de sceaux du musée de la ville de Huy, in RBN,
CXX, 1974, p. 201-232, pIn.
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De huidige voorschriften met betrekking tot het uitzicht van het
gerneentezegel steunen in feite nog steeds op het Koninklijk Besluit
van 6 februari 1837 (5). Deze regeIing betekende in feite een stap

terug in de richting van de toestand ten tijde van het Ancien Régime

vermits voorzien werd dat de gemeente, in bepaalde gevallen naast
de gebruikelijke symbolen van de Belgische Staat - de Belgische

leeuw vergezeld van de wapenspreuk - de keuze had een zegel te
gebruiken voorzien van haar eigen wapenschild. Dit laatste was
tijdens de Franse Tijd volledig uit den boze, Nochtans stelde Brouet

te in zijn artikel over de zegelstempels uit de Franse Tijd, bewaard in

het stedelijk museum van Huy een grote verscheidenheid in vorrn
vast (6). De verscheidenheid in vorm en in de gebruikte symbolen

schijnen erop te wijzen dat in het Département de l'Ourthe de
voorschriften van de centrale overheid ofwel niet erg nauwkeurig
verder gegeven werden aan de ondergeschikte besturen ofwel
bijzonder slecht opgevolgd werden. In de verscheidenheid zijn
slechts enkele krachtlijnen terug te vinden - bijlbundel, Phry
gische muts, etc. De behandeling van de details, de keuze van het
thema, alles schijnt erop te wijzen dat een groot deel van de gemeen
tes zelf instond voor de vervaardiging van de stempel van het ge
meentelijk zegeI. De te Hasselt bewaarde stempels blijken echter een
veel grotere uniformiteit te bezitten zodat wij, in een poging om tot
een meer representatieve keuze voor het Département de la Meuse
Inférieure te komen, een onderzoek instelden naar andere gemeen
telijke stempels uit de Franse Tijd en afkomstig uit hetzelfde de
partement.

Het Rijksarchief te Maastricht bewaart een niet onaanzienlijke
hoeveelheid dergelijke matrijzen (7). Deze verzameling, die nochtans
een tweehonderdtal stuks omvat waaronder enkele uiterst merk
waardige is weinig bekend en tot nog toe niet in haar geheel ge
publiceerd. Buiten het artikeltje van A. Flament dat uit 1910

(5) Sindsdien natuurlijk verschillende malen aangepast, het laatst door het
decreet van 28 januari 1977, Staatsblaâ van 7 april 1977 hernomen door de
ministeriële omzendbrief RLIfIIJ501.43 - AD van 23 augustus 1977.

(6) E. BROUETTE, op. cii., p. 205~208.

(7) Wij wensen hier vooral de heer Diugemans van het Rijksarchief te Maas
tricht te danken voor de toelating die wij kregen om de verzameling zegelstem
pels te bestuderen.

9
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dateert (8) en waarin slechts een beknopt overzicht gegeven wordt
zijn er niet meer dan sporadisehe verwijzingen naar deze prachtige
collectie (9). Het oudste zegelstempel, indien het hier werkelijk orn
een zegelstempel gaat in de strikte betekenis van het woord is een
XIIe eeuwse (?) ivoren matrijs van het Sint-Servaas kapittel te
Maastricht. Maar kwantitatief gesproken ligt ook hier het hoogte
punt in de Franse Tijd. Een groot gedeelte van de bedoelde matrij
zen stamt daarenhoven nit gemeentes die nu of in het nabije verleden
deel uitmaakten van de Belgische provincie Limburg. Wij hebben
onze beschrijving tot deze matrijzen beperkt enerzijds omdat in deze
groep alle types vertegenwoordigd zijn en anderzijds om de cata
logus niet onnodig te helasten, Vermits onze interesse hier vooral
uitgaat naar gemeentelijke zegels hebben wij de zegelstempels af
komstig nit andere instellingen uit het Département de la Meuse
Inférieure die te Maastricht bewaard worden sleehts uitzonderlijk
in onze studie betrokken, Wij hopen eehter dat ook deze in de nabije
toekomst zullen gepublîceercl worden. Het is niet erg duidelijk hoe
al deze zegels in het Rijksarchief te Maastricht terecht gekomen zijn
rnaar men mag aannemen dat, althans het grootste gedeelte via de
normale administratieve weg gedeponeerd werd bij het onststaan
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Hierbij dient aan
gestipt dat te Maastricht eveneens enkele interessante zegelstempels
uit de korte, zogenaarnde Belgische Tijd in Nederlands Limburg
(1830-1839) bewaard worden (10).

Door het in één catalogus samenbrengen van zegelstempels uit de
Franse Tijd afkomstig uit gemeentes van het (1 Belgisch » deel van
het Département de la Meuse Inférieure hopen wij een beperkte
maar representatieve keuze te geven van de verschillende types
gerneentelijke zegels.

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat in enkele gemeenten
(! Hottentotsche » stempels (11) in omloop waren rnaar ook deze

(8) A. J. A. FLAMENT, Zeqelstempels in hei Rijksarchieî in Limburq 1100-1806.
Een uuuidelituj op heL qebied der s[mçtstiek, in flet Huis oud & nieuw, VIII, 1910,
p. 274-283, 2,1 figuren.

(9) o.a. C. BLOEl\IEN, Rijksarehieî in Limburg, Maastricht, 1966, p. 50.
(10) Bijzonder opvallend bînnen deze groep, is wel de zegelmatrijs van de

Belgische rechtbank van eerste aanleg te Maastricht, natuurlijk extra tnuros
want intra muros bleef Maastricht in Nederlandse handen (RAM 239).

(11) FLAMENT, op. cii., p. 283 gebruikt deze termen om het zegel van Ule
straten uit de Franse Tijd te beschrijven I
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probeerden zo goed en zo kwaad als mogelijk was de officiële syrn
boliek te imiteren. Door het samenbrengen van de stempel uit Has
selt en Maastricht wordt het echter erg onwaarschijnlijk dat be
belangrijke types over het hoofd werden gezien. Het Rijksarchief te
Maastricht bewaart matrijzen afkomstig uit de kantons Tongeren
(ongeveer de helft van de gemeenten), Bilzen (ongeveer tweederde
van de gemeenten), Mechelen (-aan-de-Maas) (ongeveer één vierde
van de gemeenten) en natuurlijk het kanton Maastricht (hier werden
zegels van ongeveer drievierde van de Belgische gemeenten die
vroeger deeI uitmaakten van het kanton opgenomen). De verzame
ling van het Provinciaal Museum te Hasselt is veel minder homogeen,
hetgeen wellicht zijn oorzaak vin dt in het feit dat de verzameling
zegelstempels niet Iangs administratieve weg tot stand kwam maar
uitsluitend dankzij toevallige giften. Er worden matrijzen bewaard
uit de kantons Borgloon, Sint-Truiden, Hasselt, Beringen, Peer en
Herk-de-Stad. Alleen in het laatste geval zou men kunnen spreken
van een min of meer representatieve keuze (één derde van de ge
meentes). Voor de andere kantons zijn geen matrijzen bekend.
Zoais duidelijk blijkt uit de geografische spreiding is de bestaande
verzameling vooral van belang voor het zuiden van de huidige
Belgische provincie Limburg (12).

(Op platen II-V zijn volgende zegels afgebeeld :
1-15, 17-39~ 41-46, 51, 68, 71,73-79,83,85)

A. Stempels van gemeentelijke zegels

1. De Franse Tijd (1794-1814) (14).

1. BERINGEN (KPL sdf634), lakzegel verworven in 1904.
- ovaal (38 X 29), huIs (11)

(12) Zie de kaart van het departement van de Nedermaas in W. JAPPE

ALBERTS, Geschiedenis van de beide Limburgen, Deel II, Assen, 1974 tegenover

p.128.
(13) In deze catalogua werden opgenomen alle stempels van gemeentelijke

zegels daterend uit de Franse Tijcl en afkomstig uit de Belgische gemeenten van
het voormalig clepartement van de Nedermaas. Daarnaast maakten wij van de
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de Republiek, staande op een voetstuk, de lans met Phry
gische muts in de linkerhand en met de rechter steunend op
een bijlbundel ; rechts boven een stralende zan. Het geheel
is omgeven door een lijnrand (15).

gelcgcnheid gebruik om van de andere zegelstempels die bewaard wordcn in het

Provinciaal Museum te Hasselt een summiere beschrijving te geven.

De sternpels bewaard in het Rtjksarchieî te Maastricht dragen de vermelding

HAM gevolgd door hun lnventarisnummer, deze van het Provinciaal Museum

zijn met de letters KPL, eveneens gcvoIgd door hun inventarisnummer aange

duld,

Alle maten, tcnzi] anders verrneld zijn in millimeter uitgedrukt. De stempels

zijn aIle ult (geel) koper vervaardlgd. Uitzonderingen werden telkens in de

catalogua vermeld.

(14) De Franse Tijd in het departement van de Nedermaas was het voor

werp van heel wat detailstudies. Een groot aantal daarvan werd gepubliceerd

in de Mededelingen van het centrum voor de etudie van de Boerenkrljq te Hasselt

en in de Werken uilgegeven onder de auspiciën van de Bestetuliqe Deputaiie van de

Prooincie Litnburq. Een kort maar betrouwbaar historlsch overzicht evenaIs
een beknopte bibliografie voor deze periode en haar hetekenis voor beide Lim
burgen geefl W. JAPPE ALBERTS, op. cil., p. 116-149.

(15) Er schijnt nogal wat onenigheid te bestaan over de naam van het voor
gestelde personage. BROUETTE, op. cit., passim spreekt van een Minerva,
FLAMENT, op. cil., p. 283 heeft het over de Marianne, J. PIRLET & R. FORGEUR,
Catalogue des matrices de sceaux et des cachets du Musée Curiius, Lulk, 1962 zijn
erg voorzichtig en spreken meestal van een personnification féminine hoewei
zij éénmaal (op. cit. p. 23, nr. 43) en dan nog bij een afwijkende voorstelling van
de RepubIiek spreken, Uit de tekst van het decreet val' 22-25 september 1792
(zie BROUETTE, op. cit., p. 202, noot 7) menen wij eehter te mogen afleiden
dat het hier weI degelijk om de personiflcatle van de Republiek gaat. Nochtans
kan met deze afbeelding oorspronkelijk wellicht de Déesse de la Liberté gemeend
zijn. Tc Roermond werd immers een dergelljke gadin voorgesteld als vrouw in
antieke klederdracht met in de Iinkerhand een lans met Phrygîsche muts 
symbool van de vrijhcid door strijd verworven - en in de rechterhand een bijl
bundel. Vanaf het [aar VIII werd deze bijlbundel echter door een aîbeelding van
de Grondwet vervangen (JAPPE ALBERTS~ op. cii., afbeelding tegenover p. 120).
Te Hasselt schijnt een Minerva-beeId, oorspronkelijk afkomstig uit de land
commandertj van de Duitse Orde in Alden Biesen als Déesse de la Raison te heb
ben gediend. Indien dit zo was weten wij echter niet welke attributen eventueel
aan het beeld toegevoegd werden. Daarenboven blijft de vraag open in hoeverre
deze nieuwe symbolen door het lokale publiek « herkend ~ werden. Hoe dan ook
de Republiek zoals hoger beschreven - de lans met muts en bijlbundeI kunnen
van hand wisselen en sommige symbolen kunnen wegvallen en/of toegevoegd
worden - wordt systematisch afgebeeld op de offîciële ornzendbrîeven zoals die
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- randschrift : buitenste rand: 2 ME (kabellijn) ARRONDIS
SEMENT (kabellijn) COMMUNAL
binnenrand: LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERIN
GEN (kabellijn)

2. BITSINGEN, nu Bassenge, provo Luik (RAM 33), lakzegel.
- ovaal (34 x 28), huls (17) met één groefje, steel vernieuwd
- de Republiek heeft vaandel met REP. FRAN. in de linker-

hand en steunt met de andere op bijlbundel. In het veld
DEpT DE LA

MEUSE INF.
- randschrift (door lijnrand omgeven): MAIRIE DE BAS

SENGE ARR: (plantaardig motief, klimoprank?) DE
MAASTRICHT (rozet)

3. DIETS-HEUR (RAM 35), lakzegel.
- ovaal (35 X 30), huls (13), steel vernieuwd
- epigrafisch type met in het midden van het veld. omgeven

door een kabelrand MAIRIE
D'HEURE
LE TIEXHE

onderaan twee gekruiste palmtakken
- randschrift, evenals het opschrift in het veld in een cursief

lettertype en omgeven door een kabelrand: DEPARTE
MENT DE MEUSE INFERIEURE (16)

4. EIGENBILZEN (RAM 23), lakzegel.
- ovaal (35 x 30), huls (14), de oorspronkelijke steel van

ongeveer 8 cm is bewaard
- zoais Bitsingen
- randschrift (door lijnrand omgeven) : MAIRIE DE YGEN-

BILSEN 0 ARRûNDT DE MAASTRICHT (rozet) (17)

van bij het begin van de Franse Tijd rondgestuurd worden in het departement
van de Nedermaas.

Voor een beknopte studie over de Repuhliek of de ~ Liberté & zie onder meer
Y. METMAN, Le sceau de la Fc République, in Bulletin du Club Français de la
Médaille, 22,1969, p. 12-17.

(16) De graveur heeît klaarblljkelijk het lidwoord LA vergeten ; een fout die
wij nog zullen tegenkomen.

(17) De graveur interpreteerde de legende van het zegel verkeerd. Er hoorde
te staan MAIRIE D'EYGENBILSEN zoals gebeurde bij het zegel van de ge
meente Eisden. Men zou ook kunnen verwachten MAIRIE DE EYGENBILSEN
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5. EISDEN (RAM 13), lakzegel.
- ovaal (36 x 29), huIs (16) met twee groefjes, steel ver

nieuwd
- zoals Bitsingen, in het veld echter DEpT DE LA

MEUSE
INF.

- randschrift (door lijnrand omgeven) : LE MAIRE DE LA
COMMUNE D'EYSDEN CANTON DE MECHELEN

6. GELLIK (RAM 61), lakzegel.
- rechthoek met afgeschuinde hoeken (33 x 27), huIs (16),

de oorspronkelijke steel van ongeveer 6 cm is bewaard
- staande mannelijke figuur (?) hou dt vaandel met REPFR

in de rechterhand en steunt met de linker op een schild
met oog (?) en het opschrift LA Lü1. De figuur staat op
een voetstuk dat geflankeerd is door de letters 1 en G (18)

- randschriît : MAIRE. DE . GELLICK , ARRONDISSE
MENT. DE . MASTRICHT .

7. GENK (RAM 49), Iakzegel.
- ovaal (34 x 26), huls (11), steel vernieuwd
- de Republiek (19) met rechts boven een stralende zon. Het

geheel is omgeven door een lijnrand
- randschrift, omgeven door vegetale rand: MAIRE DE LA

COMMUNE DE GENCK ARRONDISSEMENT DE
MAESTRICHT.

8. HEES (RAM 27), lakzegel.
- ovaal (32 x 28), huIs (18) met drie groefjes, de oorspron

kelijke steel van ongeveer 8 cm is bewaard

zoals bîj het zegel van hel, vredegerccht van Eijsden (Nederland), zie PIRLET &

FORGEUR, op. cit., p. 23, nummer 42.
(18) Dit zegel is uitzonderlijk grof uitgevoerd en stamt duidelijk van de hand

van een onervaren lokaal (?) graveur die niet de nodige vakbekwaamheid had
om zijn opdracht correct uîl te voeren. De kwallteit staat op een even laag peil
als deze van het zegel van Ulestraten (FLAMENT, op. cii., p. 283 en afbeeldîng 21).
De onbekwaamhcid van de graveur ls welIicht eveneens een verklarlng voor het
atypisch voorkomen van het zegel evenals voor de routen in de legende. De lni
tialen 1 G staan voor Jean Geraerts, die vanaf het [aar IX aIs ambtenaar van
de burgerlljke stand geattestecrd ls.

(19) ln tegenstelling met het zegel van Bitsingen hier geen vaandel aan de Jans,
dezc echter Is bekroond met een Phrygîsche muts.
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- epigrafisch type, in het midden van het veld MAIR lE
DE
HEES

onderaan twee gekruiste palmtakken
- randschrift: DEPT DE LA MEUSE INF: 1R E ARRONDT

(rozet)

9. HELCHTEREN (KPL sd/635), lakzegel verworven in 1904.

- ovaal (34 x 26), huIs (12) met randversteviging
- de Republiek van hetzelfde type aIs deze op het zegel van

Genk, maar in het veld HASSELT
- randschrift, omgeven door versierde rand : MAIRE DELA

COMMUNE DE HELCHTEREN ARRONDISSEMENT
DE (rozet)

10. HOELBEEK (RAM 44), lakzegel,

- ovaal (35 x 30), huis (17), de oorspronkelijke steel van on
geveer 9 cm is bewaard

- zoals Bitsingen, in het veld eehter DEpT DE LA
MEUSE INF:

- randschrif't, omgeven door lijnrarid : MAIRIE DE HOEL
BEEK ARRONDT DE MAASTRICHT (rozet)

11. HOESSELT (RAM 36), lakzegel.
- ovaal (34 x 30), huIs (17) met twee groefjes, steel vernieuwd

. - epigrafisch type zoals dat van Hees; hier echter in het veld
R:F
MAIRIE

DE
HOESSELT

- ranc1sehrift, omgeven door lijnrand: 1 RE ARRONDISSE
MENT. DEpT DE LA MEUSE INFERIERE (rozet) (20)

12. KANNE (HAM 25), lakzegel.
- ovaal (33 x 28), huis (14) met twee groefjes, gebarsten, steel

vernieuwd
- zoals Bitsingen, maar op het vaandel REP. FRAN en in

het veld, onder het voetstuk DEpT DE LA
MEUSE INF:

(20) sic 1 Hel cijfer 1 in de legende is eveueens ongewoon van vorm,
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- randschrift, door lijnrand omgeven: MAIRIE DE CANN

ARRONDT (plantaardig motief) DE MAASTRICHT
(rozet) (21)

13. LINKHOUT (KPL sdf636), IakzegeI verworven in 1905.
- ovaal (38 X 28), huIs (11) met versterking
- zoaIs Helchteren maar vergezeld van haan en van floraaI

motief in het veld
- randschrift, omgeven door kabelrand: MAIRE DE LA

COMMUNE DE LINCKHOUT ARRONDISSEMENT DE
HASSELT.

14. MAL (RAM 52), lakzegel.
- driehoekig (40 X 40 X 40), huls (11) van rood koper, steel

vernieuwd
- bijlbundel geflankeerd door de woorden REPUBLIQUE

FRANCAISE in cursieî, het geheel omsloten door een
kabelrand (22)

- randschriît, omgeven door een lijnrand en eveneens in
cursief' : MAIRIE DE MALL DEpT DE LA MEUSE
INFRE

15. MARTENSLINDE (RAM 42), lakzegel.
- ovaal (34 X 28), huls (18) met vier groefjes, steel vernieuwd
- de Republiek met in haar linkerhand een Ians en met haar

rechter steunend op bundeI (zonder bijll) ; onder in het veld
R:F

- randschrift: buitenste rand: MAIRIE DE MARTENS
LINDE ARR. DE MAESTRICHT (rozet)

binnenrand: : DEpT DE LA MEUSE INF:
Het geheel omgeven door een lijnrand

16. MELDERT (KPL sd/637), inktzegel uit tin, in koper gevat,
verworven in 1900.

- rond (36), huIs (13) in koper

(21) De laatste T van het woord MAASTRICHT is dubbelgestempeld. Deze
onnauwkeurlgheld in de afwerldng, die ook op andere exemplaren voorkomt
schijnt te wijzen op het Ieit dat de stempels klaarhlljkelijk in grote series ver
vaardigd werden,

(22) sic 1 Hoewel in een vloeiend cursief gegraveerd ook hier geen ç.
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keizerlijke adelaar (23)
randschrift: MAIRIE DE MELDERT, ARRT . DE HAS
SELT. (MEUSE-INFERE.) De matrijs is licht beschadigd.

17. MILLEN (RAM 55), lakzegeL
ovaal (35 X 30), huIs (19) met twee groefjes, steel vernieuwd
zoals Bitsingen behalve het vaandel REP : FRAN. en het
opschrift in het veld DEpT DE LA

MEUSE
INF:

randschrift: MAIRIE DE MILLEN ARRONDT (plant
aardig motief) DE MAASTRICHT (24)

(23) Bij de afbeelding van de kelzerlijke adelaar is er duidelijk een veel grotere

uniformiteit te hespeuren dan bij deze van de Republiek. De, tijdens de Repu

bliek opgedane ervaringen zijn hier zeker niet vreemd aan. Een nieuwe stren

gere reglementering zorgt voor de gewenste uniformiteit door een nog verder
doorgedreven centralisatie in te voeren. Bi] de wet van 6 pluviose XIII aengaande

den Staetszeqet wordt het nieuwe, keizerlljk symbool duidelljk omschreven in

artikel 2 : Den zeçel van aile ooerheden zal tot afbeeldinqe voeren den kyzerlyken

arend, zoo ende gelyk den zeluen zal siaen op cene der zeyden van den grooten Slaeis

zegel; en tot omschriît, den tiiel der publieke overheyd by wie den zeluen zal gebruykt

uiorâen. In artikel 1 van dezelfde wet wordt de adelaar aIs volgt beschreven :

... op de andere zeyde, den kyzerlyken gekroonden arend, ruslende op den bliksem,

oolqens teekeninge alhier geuoegd. Om de goede uitvoering van deze wet te ver

zekeren werd op 29 ventose een kelzerlijk deereet aetujaende de Stempels en Zegels

die uoor de verscheyde Doerlieden en Administratien des Ryks beslemd zyn uitge
vaardigd. Dit decreet bepaald niet allecn dat de directeur van de munt belast îs

met de inspcctie van het zegel maar in artlkel 3 ook : In elken lak van de admi

nistratie, zal de opper-overheyd zeqels en slempels doen maeken ien diensle der ouer

heden die onder haer staen. Om aen deze zegels en siempels des le meerâere geIyk

vormiglleyd te geven, zal ieder der zeloe ouerheden tot het maeketi diër maer de zelue
konst-tuerkers aenslellen, ende, indien het doenelyk is, maer eenen en den zeluen

konst-tuerker naer haere qelieîte. Dankzij deze strenge eisen bereikte men dan

ook, voorai dan op het gebied van de gemeentelijke zegels een zeer grote een
vormigheid, zelfs technisch gezien. Het ziet er lmmers naar uit dat, althans wat
de door ons bestudeerde zegels betreft men systematisch overschakelde van lak
naar inktzegels en dat de zegels gegoten werden am desgevallend, daar waar no
dig bijgegraveerd te worden. Zie eveneens Y. METMAN, Le grand sceau de Napo
léon i«, in Bulletin du Club Français de la Médaille, 20/21, 1968, p. 16-21.
De verwljzingen naar de wetten en decreten danken wij aan dr. J. Grauwels
van het Rijksarchlet te Hasselt.

(24) Zelfde opmerking aIs noot 21.
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18. MOPERTINGEN (RAM 34), lakzegel.
- ovaal (35 x 29), huIs (21) met twee groefjes, steel vernieuwd
- hetzelfde type aIs Martenslinde met enkele kleine verschil-

len. Een Phrygische muts bedekt de Ianspunt en in het
veld staat boven een hijkomend plantaardig dubbelmotief
de tekst HEP : FRAN

- randschrif't : buitenste rand: MAIRIE DE MüEPERTIN
GEN ARR: DE MAESTRICHT (rozet)
binnenrand: DEpT DE LA MEUSE INF:
Het geheel is omsloten door een kabelrand.

19. MUNSTERBILZEN (HAM 38), lakzegeL
- ovaal of eerder rechthoek met sterk afgeronde hoeken

(36 x 28), huls (19) met twee groefjes, steel vernieuwd
- zoais Bitsingen maar in het veld DEpT DE LA

MEUSE INF:
- randschrift: MAIRIE DE MUNSTERBILSEN (plantaar

dig motief) ARR. DE MAASTRICHT (rozet)
Het geheel omsloten door een lijnrand.

20. NEERREPEN (RAM 29), lakzegel.
- driehoekig (41 X 41 X 41), huIs (13) doorboord voor be

vestiging met behulp van een nagel aan de oorspronkelijke
steel, ongeveer 8 cm, die bewaard is

- zoais Mal
- randschrif't : MAIRIE DE NEREPEN DEPT DE MEUSE

INFRE (25)

21. NEREM (RAM 28), lakzegel.

- driehoekig (40 X 40 X 40), identiek aan de stempel van
Neerrepen

- zoais Mal
- randschrift: MAIRIE DE NEDERHEIM DEpT DE

MEUSE INFRE (25)
Op dit zegei en het voorgaande werd steeds hetzelfde type
cursief schrift gebruikt.

22. REKEM (HAM 121), inktzegel.
- schildvormig (max. 32 x 39). huls (21) met twee groefjes

door middel van kleine metalen wig aan de oorspronkelijke
steel van ongeveer 7 cm bevestigd

(25) Zelfde opmcrking als noot 22, hier viel bovcndien het lidwoord LA wcg.
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- fantasieschild van de Republiek met in het veld de bijl
bundel voorzien van de Phrygische muts. Het geheel
schild en randschriften - ornhangen door guirlande met
boven in deze versiering REP : FRAN

- randschrift: buitenste rand (omgeven door lijnrand):
MAIRIE DE REEKHEM 0 ARRONDT 0 (rozet) DE
MAASTRICHT.
binnenrand: DEpT DE LA MEUSE INF:

23. RIKSINGEN (RAM 64), lakzegel.
- ovaal (34 x 27), huIs (18), steel vernieuwd
- zoals Bitsingen maar in het vaandel REP : FRAN. (26)
- randschrift: MAIRIE DE RIXINGEN ARR: (plantaardig

motief) DE MAASTRICHT (razet)

24. ROSMEER (RAM 22), Iakzegel.
- ovaal of eerder een rechthoek met sterk afgerande hoeken

(35 X 28), huIs (15), steel vernieuwd
- zoais Bitsingen
- randschrift: MAIRIE DE ROSMEER ARRûNDT (plant-

aardig matief) DE MAASTRICHT (rozet)

25. RUKKELINGEN-LOON (KPL sd/638), inktzegel nit tin, in
kaper gevat verworven in 1906.

- zoals Meldert
- zoals Meldert
- randschrift: MAIRIE DE ROCLENGE, ARRT. DE HAS-

SELT . (MEUSE-INFERIEURE.)

26. RUTTEN (RAM 69), inktzegel.
- rechthoek met afgeschuinde hoeken (36 x 31). huls (18)

met twee groefjes, steel vernieuwd
- de Republiek met vaandel REP : FR : staat op een voetstuk

dat de woorden DEP : DE LA
MEUSE INF. draagt (27).

- randschrift: MAIRIE DE HUSSON

(26) A zonder dwarsstreep. De graveur gebruikte wellicht de verkecrde pa
trijs en sternpelde een omgekeerde V.

(27) De afbeelding van de Republlek wijkt hier enigszins ai van de normale;
zij is niet gehelmd en houdt in plaats van een bijlbundel een schild met de
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27. SINT-LAMBRECHTS-HERK (KPL sd/639), lakzegel verwor
ven in 1904.

- ovaal (35 x 27), huIs (8) verstevigd
- zoals Helchteren maar de Republiek is hier vergezeld van

een haan
- randschrift, omgeven door kabelrand : MAIRE DE HERCK

ST LAMBERT ARRONDISSEMENT DE HASSELT
(rozet)

28. SINT-TRUIDEN (RAM 60), inktzege1.
- ovaal (39 x 29), huls (12) met versteviging, oorspronkelijke

steel van ongeveer 7 cm is bewaard
- zuilbasis(?) (28) met het opschrift MAIRIE

DE
ST:
TROND

- randschrift, tussen lijnrand : DEP: DE LA MEUSE INF
2 : E ARRONDISSEMENT

29. SLUIZEN (RAM 30),lakzegel.
- driehoekig (40 x 40 x 40), huIs (11) van rood koper,

oorspronkelijke steel van ongeveer 8 cm.
- zoals Mal
~ randschrif't : MAIRIE DE SLUSE DEpT DE LA MEUSE

INFRE (29)

30. SPALBEEK (KPL sd/640), inktzegel uit tin, in koper gevat,
datum van verwerving onbekend maar wellicht 1901
- zoals Meldert
- zoals Meldert
- randschrift: MAIRIE DE SPALBEEK, ARRT. DE HAS-

SELT. (MEUSE-INFERIEURE.)

voorstelling van het Alziend Oog en de vermelding LA LOI in haar hand. Dit zou
er kunnen op wijzen dat dit zegel evenals dat van Gellik na het jaar VIII werden
gegraveerd, zie ook noot 15.

(28) De interpretatie van de voorstelling op het zegel blijft mij volkomen
duister. Wellicht is hier het altaar van de Rede bedoeld. Voor de interpretatie
aIs zuilbasis pleit ondermeer een gelijkaardige voorstelling op het zegel van de
Administration du Pays de Franchimont-Stavelot et Logne (zie PIRLET &
FORGEUR, op. en, p. 23 nurnmer 43) waar een zuilbasis met het opschrift DROIT
DE L'HOMME draagt.

(29) Zie noot 22.
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31. STEVOORT (KPL sdj641), lakzegel verworven in 1904.
- ovaal (34 X 26), huIs (12)
- epigrafisch type in het veld: MAIRIE

DE LA
COMMUNE
DE
STEVORT

- randschrift tussen lijnrand : 2ME ARROND ISSEMENT
DEpT DE LA MEUSE INFÉRIEURE

32. TERNAAIEN, nu Lanaye. provo Luik (RAM 40), lakzegel.
- ovaal (32 x 27), huIs (17) met groefje, steel vernieuwd
- zoals Bitsingen maar in het veld: DEpT DE LA

MEUSE
INF.

~ randschrift: MAIRIE DE LANAYE ARRONDT (plant
aardig motief) DE MAASTRICHT (rozet)
De matrijs is licht beschadigd.

33. TONGEREN (RAM 120), inktzegel.
- driehoekig (37 x 37 x 37), huls (19) met twee groefjes, de

oorspronkelijke steel van ongeveer 8 cm is bewaard
- bijlbundel versierd met strik van linten en geflankeerd door

de woorden REPUBLIQUE FRANÇAISE
- randschrift, omsloten door lijnrand: MAIRIE DE LA

VILLE 0 DE TONGRES (floraal motief) 0 DEpT DE LA
MEUSE INF: 0

34. VAL-MEER (RAM 31), lakzegel.
- ovaal (32 x 28), huls (16) met twee groeïjes, de oorspron

kelijke steel van ongeveer 9 cm is bewaard
- zoals Bitsingen maar op het vaandel REP: FRAN: en in

het veld DEpT DE LA
MEUSE INF.
P.N. (30)

- randschrift: MAIRIE DE FALLMEER ARRONDT (flo
raal motief) DE MAASTRICHT (rozet)

(30) De patrijs van de letter E is hier zoals op nog andere stempels erg slordig
gebruikt zodat men de indruk krijgt dat er een H gestempeld werd. P N staat
voor Pierre Nelissen die vanaf 1798 als agent municipal voorkomt,
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35. VECHMAAL (RAM 67), inktzegeL
- vijfhoekig (elke zijde ongeveer 25), huls (12), steel ver

nieuwd
- in de top een Phrygische muts geflankeerd door REP : FRA:

in het midden het opschrift: MAIRIE
DE
VECHMAEL

en beneden winkelhaak met schietlood
- randschrif't : DE LA MEUSE INFER IEURE (31)

Het geheel omgeven door een lijnrand.

36. VELD\VEZELT (RAM 68), inktzegel.
- schildvormig (max. 32 X 39), huls (17) met twee groefjes

steel vernieuwd
- zoais Rekem, echter zonder opschrift in de guirlande
- randschrift: buitenste rand: REP: (rozet) FRAN: . AR-

RONDT DE MAASTRICHTo MAIRIE DE VELTWEZET.
binnenrand: DEpT DE LA MEUSE INF:

37. VEULEN (KPL sd/642), lakzegel in 1904 verworven.
- ovaal (42 x 32), huls (14) verstevigd
- zoals Beringen maar in het veld DE FOLOGNE
- randschrift, omgeven door kabelrand 2ME AnRüNDNT

COMMUNAL DEpT DE LA MEUSE INFRE COMMUNE
(rozet)

38. VLIJTINGEN (RAM 135), lakzegel.
- ovaal (36 x 29), huls (16), steel vernieuwd
- zoals Bitsingen
- randschrift: MAIRIE DE VLEYTINGEN ARR: (plant-

aardig motief) DE MAASTRICHT (rozet)

39. VUCHT (RAM 24), lakzegel.
- ovaal (35 X 30), huis (18) versierd met twee groefjes, de

oorspronkelijke steel van ongeveer 11 cm is bewaard
- zoals Bitsingen maar in het veld DEpT DE LA

MEUSE INF
- randschrift: MAIRIE DE VUGHT. ARRONDT (plant

aardig motief) DE MAASTRICHT (rozet)

(31) De graveur vergat klaarblijkeltjk hel woord DEPARTEMENT 1
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40. WELLEN (Musée Curtius, Luile) (32), inktzegel verworven in
1871.

- rond (34), zoals Meldert
- zoaIs Meldert
- randschrift: MAIRIE DE vVELLEN, ARRT. DE HAS-

SELT (MEUSE INFERIEURE)

41. WIDOOIE (RAM 114), lakzegel.
- rond (ongeveer 28), huls (23) in geelkoper vastgesoldeerd

aan de stempel en met nageltje aan de oorspronkelijke steel
van ongeveer 5,5 cm bevestigd

- bundel, zonder bijl met Phrygische muts
- randschrift: COMMUNE DE WIDOYE (33)

Het geheel omgeven door een dubbele lijnrand.
Dit zegel werd gegraveerd op de keerzijde van een roodkoperen
Franse munt, De oorspronkelijke kartelrand is op sommige
plaatsen nog duidelijk zichtbaar en op de keerzijde van de
stempel kan men vaag lezen: REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Om welke muni het gaat is voorlopig niet helemaal duidelijk.
Het is eehter hoogstwaarschijnlijk dat het ofwel een décime
uît het jaar IV of V is ofwel een stuk van cinq centimes uit de
jaren v tot IX.

42. WONK, nu Wonck, provo Luik (RAM 39), lakzegel.
- ovaal (34 x 29), huls (17), steel vernieuwd
- zoals Bitsingen maar in het veld DEpT DELA

MEUSE
INF:

- randschrift: MAIRIE DE \VONCK ARRONDT (plant
aardig motief) DE MAASTRICHT

43. WOUTERINGEN, nu Otrange, provo Luik (RAM 115),
lakzegel.

- driehoekig (41 x 41 x 41), huIs (12) doorboord voor be
vestiging met nagel, steel vernieuwd

(32) Zie PIRLET & FORGEUR, op. cit., p. 28 nummer 61 met afbeelding.
(33) Hel is ook hier duidelijk aan de gebrekkige techniek te zien dat hier een

onervaren, waarschijulljk lokaal graveur aan het werk was. De opmerking,
noot 18 geldt dus ook in dit geval.

Het is hi] dit zegel mogelijk dat de auteur zich heeft Iaten inspireren op de
beeldenaar van de munt vermits deze hetzelfde motief droeg.
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- zoals Mal

- randschrift: MAIRIE DE OTRENGE DEpT DE LA
MEUSEINFRE

44. ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER (RAM 44), lakzegel.
- ovaal (37 X 31), huIs (18), steel vernieuwd
- zoals Bitsingen maar in het vaandel REP: FRAN: en in

het veld DEPT DELA
MEUSE INF:

- randschrift: MAIRIE DE SUSSEN SICHEN ET BaLLER
ARRONDT DE MAASTRICHT (rozet) (34)

45. ZUTENDAAL (RAM 56), inktzegel.
- ovaal (37 x 28). met behulp van tandjes bevestigd aan

oorspronkelijke steel van ongeveer fi cm
- bijlbundel bekroond door Phrygische muts en geflankeerd

door de letters R en F. Het geheel steunt op een voetstuk
met het opschrift DEPARTEMEN

DE LA ME
INFR

- randschrift, tussen lijnrand: MAIRIE DE LA COM DE
ZUETENDAEL

II. De Hollandse Periode (1814-1830) en de Belgische Onaflwnkelijk

heid (lJanaf 1830).

46. BERINGEN (KPL sdf643), lakzegel, datum van verwerving
onbekend maar wellicht 1901.
- rond (40), huls (21) in rood koper, oorspronkelijke steel van

ongeveer 11,5 cm bewaard
- wapenschild van Beringen met florale elementen ver

sierd (35)
- randschriît, tussen lijn- en kabelrand: LA VILLE DE

BERINGHEN

(34) Verschillende letters dubbel geslagen, zie ook noot 2l.
(35) De bijzondere fraaie uitvoering van het zegel doet ons vermoeden dat het

uit de XVIIIe eeuw stamt. Het traditionele wapenschild van Beringen, vastgelegd
bij K.B. van 30 mei 1853, wordt aîgebeeld,
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47. BINDERVELD (KPL sd/644), inktzegel datum van verwerving
onbekend maar vermoedelijk eerste helft van de dertiger
jaren.

- rond (38), huls (12) met twee gro efjes, op de huls
JEHOTTE
A LIEGE

- Belgische leeuw met wapenspreuk
- randschrift, tussen lijnrand : ADMINISTRATION COM-

MUNALE DE BINDERVELD. (ster) LIMBOURG. (ster)

48. DIEPENBEEK (KPL sd/645), inktzegel uit rubber, sterk ver
weerd en verduurd, periode van verwerving waarschijnlijk
hetzelfde.

- rond (37), opgekleefd op houten schijf met oorspronkelijke
steel van ongeveer 4 cm

- zoals Binderveld
- randschrift, tussen lijnrand : ADMINISTRATION COM-

MUNALE DE DIEPENBEEK (rozet) LIMBOURG (rozet)

49. EBEN-EMAAL, nu Eben-Emael, provo Luik (KPL sd/(60),
inktzegel verworven in 1903.

- rond (35), huIs (13) met twee groefjes, op de huIs:
JEHOTTE
A LIEGE

- epigrafisch type met in het midden: PROVINCIE
LIMBURG

met onderaan een ornament
- randschrift: GEMEENTE BESTUUR VAN EBEN

EMAEL. (ster)

50. GROTE-BROGEL (KPL sd/646), inktzegel, datum van ver
werving onbekend maar wellicht in dezelfde periode als het
zegel van Binderveld.
- rond (34), huls (14) met twee groefjes, op de huIs JEHOTTE

A LIEGE
- zoals Binderveld
- randschriît, tussen lijnrand: ADMINISTRAT. COMMU-

NALE DE GROOTEBROGEL. (ster) LIMBOURG (ster)

51. HASSELT (KPL sd/647) inktzegeI, datum van verwerving on
bekend.

- ovaal (32 x 24), het zegel is op een erg primitieve wijze op
een plaatje gegraveerd en vervolgens met klinknageltjes aan

10
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een kcperen plaatje met huIs (14) bevestigd. Het huIsje ver
toont een duidelijke soldeernaad. De oorspronkelijke steel
van ongeveer 9 cm is bewaard.

- wapenschild van Hasselt (36)
- randschrift: STAD HASSELT LIMBURG

52. KINROOI (KPL sd/648), inktzegel, datum van verwerving
onbekend, zelfde opmerking als voor Binderveld.

- rond (32), huls (12) met twee groefjes, op de rand van de
stempel JEHOTTE

A LIEGE
- zoals Binderveld
- randschrift, tussen Iijnrand : ADMINISTRATION COM-

MUNALE DE KINROI (ster) LIMBOURG (ster)

53. LEOPOLDSBURG (KPL sd/649), lnktzegel in rubber, datum
van verwerving onbekend, zelfde opmerking als voor Bin
derveld.

- rond (39), op ronde aluminium schijf geldeefd van dezelfde
afmeting en voorzien van een houtschroef (18)

- wapenschiId (niet te identificeren door verwering)
- randschrift tussen lijnrand: ADMINISTRATION COM-

MUNALE DE BOURG-LEOPOLD - LIMBOURG-

54. MOLENBEERSEL (KPL sd/650), inktzegel, datum van ver
werving onbekend, zelfde opmerking als voor Binderveld.
- rond (31), huls (13) met twee groefjes, op de rand van de

stempel JEHüTTE
A LIEGE

- zoals Binderveld
- randschrift, tussen lijnrand: ADMINISTRATION COM-

MUNALE DE MOLEN-BEERSEL (ster) LIMBOURG
(ster)

55. NEERGLABBEEK (KPL sd/65!), inktzegel, datum van ver
werving onbekend, zelfde opmerking aIs voor Binderveld.
- rond (32), huls (13) met twee groefjes, op de huIs JEHüTTE

A LIEGE

(36) Het traditionele wapen van Hasselt: zoals vastgelegd door het K.B.
van 30 januari 1840. De gebrekkige uitvoerlng laat niet toe zich met zekerheid
over de heraldische [uistheid van het wapen uit te spreken, de bedoeling ts natuur
lijk klaar,
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- zoals Binderveld
- randschrift tussen lijnrand : ADMINISTRAT. COMMU-

NALE DE NEERGLABBEEK (ster) LIMBOURG (ster)

56. NEERHAREN (KPL sdj652), inktzegel, datum van verwer
ving onbekend, zelfde opmerking aIs voor Binderveld.

- rond (32), huIs (15) met twee groefjes, op de huIs JEHOTTE
A LIEGE

- zoals Binderveld
- randschrift tussen lijnrand ADMINISTRATION COMMU-

NALE DE NEERHAREN (ster) LIMBOURG (ster)

57. NIEUWERKERKEN (KPL sdf653), inktzegeI, datum van
verwerving onbekend, zelfde opmerking aIs VOOI' Binderveld.
- rond (34), huIs (16) met twee groefjes, op de rand van de

stempei JEHOTTE
A LIEGE

- zoals Binderveld
- randschrift tussen lijnrand : ADMINISTRAT. COMMUNA-

LE DE NIEUWERKERKEN (LIMBOURG)

58. OOSTHAM (KPL sdf654), inktzegel, datum van verwerving
onbekend, zelfde opmerking aIs voor Binderveld.

- rond (32), huIs (14) met twee groefjes, op de huIs JEHOTTE
A LIEGE

- zoais Binderveld
- randschrift tussen Iijnrand : ADMINISTRATION COM-

MUNALE D'OOSTHAM (ster) LIMBOURG (ster)

59. ROTEM (KPL sd/655), inktzegel, datum van verwerving on
bekend, zelfde opmerking aIs voor Binderveld.

- rond (40), versierde huls (17) die vastgesoldeerd is aan de
eigenlijke stempel

- gekroond wapenschild van BeIgië met wapenspreuk
- randschrift tussen lijnrand : ADMINISTRATIaN COMMU

DE ROTHEM (LIMBOURG)

60. RUKKELINGEN (3') (KPL sdJ656), inktzegel, datum van
verwerving onbekend, zelfde opmerking aIs voor Binderveld.

- rond (32), huIs (12) met twee groefjes, op de huIs JEHüTTE
A LIEGE

(37) Waarschijnlljk oak ditmaal Rukkelingen-Loon en niel Roclenge-sur-Geer.
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- zoals Binderveld

- randschrift tussen lijnrand: ADMINISTRATION COM-

MUNALE DE ROCLENGE. (ster) LIMBOURG (ster)

61. UIKHOVEN (KPL sd/662), inktzegel verworven in 1904.
- rond (35), huIs (13) met twee groefjes, op de huIs JEHOTTE

A LIEGE
- zoals Eben-Emaal

- randschrift: GEMEENTE BESTUUR VAN UYCKHO-
VEN. (ster)

62. VELM (KPL sd/657), inktzegel, datum van verwerving onbe
kend, zelfde opmerking als VOOT Binderveld.

- rond (32) huIs (14), met twee groefjes, op de huls JEHOTTE
A LIEGE

- zoals Binderveld
- randschrift tussen lijnrand : ADMIN(l)STRATION CO(M)-
MUNALE DE V(E)LM (ster) LIMB(O)URG (ster) (38)

63. VORSEN (KPL sd/6(1), inktzegel, datum van verwerving on
bekend maar moet zonder enige twijfel in het begin van deze
eeuw gezocht worden.
- rond (35), huIs (14) met twee groefjes, op de huIs JEHOTTE

A LIEGE

- zoals Eben-Emaal
- randschrif't : GEMEENTE BESTUUR VAN FRESIN.

(ster)

64. WONK, nu Wonck, provo Luik (KPL sd/(58), inktzegel uit
rubber, datum van verwerving onbekend, zelîde opmerking
aIs voor Binderveld.
- rond (37) op vierkante (40 X 40) aluminium schijf gekleefd,

oorspronkelijke steel van ongeveer 6,5 cm bewaard
- zoals Binderveld.
- randschrift : ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WONCK (ster) LIMBOURG (ster)

(38) De Ietters tussen haakjes zijn niet meer voorhanden. Over hun reco n
structie bestaat evenweI niet de minste twijfel.
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B. De hogere overheid

1. De Provinciale ouerheid.

65. GOUVERNEUR (KPL sdJ(59), lakzegeI in 1909 verworven.
- rond (36), versierde huIs (21)

- Belgische Leeuw bekroond door dewapenspreuk, in het veld
Iloraal ornament

- randschrift,omgeven door veelvuldige lijnrand : GOUVER
NEUR DE LA PROVINCE DE LIMBOURG

66. PROVINCIAAL BESTUUR (KPL sdJ6(3), inktzegel, in 1905
verworven, erg gecorrodeerd.
- rond (34), huIs (13) met twee groefjes
- epigrafisch type, in het veld: UNION ET FORCE
- randschrift: GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE

LIMBOURG. (ster)

67. PROVINCIAAL JACHTVERLOF (KPL sdJ664 a + b),
tin (?) en Imper, droogzegel, datum van verwerving onbekend.
- rechthoeldg (45 X 25), patrijs en matrijs van een droog

stempellïcht beschadigd.
- epigrafisch type, in het veld TAXE PROVINCIALE

10 FRS

in een ruitvormige lijnrand
- randschrîft: PORT D'ARMES DE CHASSE

LIMBOURG
in een kabelrand

II. Arrondissement en kanton

a. HASSELT.

68. SOUS-PREFET (KPL sdf(65), inktzegel verworven in 1904.
- rechthoek met afgeschuinde hoeken (37 x 28), huIs (12)
- de Republiek (59)
- randschriît : buitenste rand: SOUS PREFET DE L'AR-

RONDISSEMENT DE HASSELT.
bînnenrand: DEPT. DE LA MEUSE INFRE
lijnrand

(39) Zie noot 15, ook hier treden verschillen in details op.
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69. COMMISSAIRE (KPL sd/666), inktzegeI, datum van verwer
ving onbekend.
- rond (34), huIs (13) met twee groefjes, op de rand van de

stempel JEH OTTE
A LIEGE

- gekroond wapenschild van België met wapenspreuk
- randschrift: COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT

(ster) HASSELT (ster)

70. COMMISSARIAT (KPL sd/667) (40) rubberen inktzegel, datum
van verwerving onbekend
- rechthoek met afgeschuinde hoeken (51 x 32) met opening

voor het aanbrengen van datumstempel
- opschriften: COMMISSARIAT D'ARRONDISSEMENT

DE HASSELT - MAESEYCK
ENTRÉE LE
ANNEXES M.

De stempel is erg verduurd en op enkele plaatsen moeilijk
leesbaar.

b. PEER.

71. CANTON DE PEER (RAM 154), lakzegel.
- ovaal (42 x 32), huls (13) met vijf groefjes versierd, steel

vernieuwd
- de Republiek (41) staat op een voetstuk clat de woorden

REP. FRA. draagt
- randschrift: DEpT DE LA MEUSE JNFERIEURE

CANTON DE PEER (rozet) (42)
Het geheel is omgeven door een lijn- en kabelrand.

c. TONGEREN.

72. COMMISSAIRE (KPL sd/fi68), rubberen inktzegel, datum van
verwerving onbekend, erg verweerd.
- rond (39). op ronde aluminium schijf gekleefd, oorspronke

lijk steel van ongeveer 6 cm is bewaard

(40) Oud inventarisnummer KPL sd/204B
(41) De uitvoering van de gravure, vooral dan van de voorstelling van de

Republiek is van ultzonderlîjk goede kwallteit.

(42) sic 1
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- gekroonc1 wapenschild van België met wapenspreuk
- randschrift: COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT (ster)

TONGRES (ster)

C. Varia

1. Justifie (vredeyerechi).

a. BERINGEN.

73. JUGE DE PAIX (RAM 139), lakzegel.
- ovaal (37 X 32), huIs (20), steel vernieuwd
- weegschaal opgehangen aan een strik met het oog ; onder-

aan twee lauriertakken (?)
- randschrift : buitenste rand:

lUGE DE PAIXDU CANTON DE BEERINGEN
REP: FRANÇAISE

binnenrand: DEP: DE LA MEUSE INF:

h. BORGLOON

74. TRIBUNAL DE PAIX (KPL sdf669), lakzegel, datum van ver
werving onbekend.
- rond (35), huls (14) met groefjes versierd, op de rand van de

stempel het cijfer 1439
- het keizerlijk zegel
- randschrift, omgeven door een lijnrand: H. G. PALMARTS

NOR~ A ALCKEN TH. DE PAIX DE LOOZ (MEUSE
INF.). (43)

c. PEER.

75. VREDEREGHTER (KPL sdJ670), lakzegel, datum van ver
werving onbekend,

- rond (36), huIs (11) met gaatjes
- wapenschild van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

met wapenspreuk ; in het veld J. IANS

(43) Het keizerlijk zegel is hier conïorm met de door de wet gestelde eisen,
zîe noot 23. Vergelijkbaar matcriaal geven eck PlRLET & FORGEUR, op. cit.,
p. 55, nurnmer 127 waal' het zegel van notaris WiLLEMS van Zolder, vrederechter
te Beringen, beschreven wordt. Interessant is dat daar een zegel voorhanden is
van dezelfde man In dezelfde ïuncties ten tijde van de Eerste Republiek (num
mer 126).
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- randschrift, omgeven door lijnrand : VREDE REGHTER
KANTON PEER DISTRIKT HASSELT (PROV. LIM
BURG).

II. Militaire ooerheid.

a. FRANSE TIJD (44).

76. COMMISSAIRE DES GUERRES (KPL sdj671), lakzegel in
1906 verworven (45)
- ovaal (29 X 25), huIs (12) met groefjes
- gekroond wapenschild van het Frans Koninkrijk (?), om-

gen met ordeketen.
- randschrift, omsloten door kabelrand : NOGAREDE COM

MISSAIRE DES GUERRES

77. COMMISSAIRE DES GUERRES (KPL sdj672), lakzegel,
datum van verwerving niet met zekerheid bekend vermits in de
lijsten met aanwinsten slechts één zegel van een Commissaire
des guerres vermeld wordt.
- ovaal (29 x 24), huIs (12) met groefjes
- gekroonde (keizerlijke) adelaar met bliksem in de klauwen,

in het veld ordetekens
- randschrift, omsloten door lijnrand : COMMISSAIRE DES

GUERRES

78. GARDE NATIONALE (KPL sdf673), lakzegel in 1906 ver
worven.
- ovaal (36 X 31), hUIS (18) met groefjes versierd
- adelaar met bliksem in de klauwen, in het veld grote vijf-

puntige ster, het geheel omsloten door kabel- en lijnrand
- randschrift, omsloten door kabelrand : GARDE NATIO

NAL DU DEpT DE LA MEUSE INF: (rozet) (46)

(44) In het Rijksarchief te Maastricht zijn natuurlljk eveneens zegels bewaard
die onder deze rubriek zouden thuishoren, deze werden, zoals hoger - noot 13
reeds gesteld niet in deze catalogua opgenomen omdat het ons vooral te doen is
om de gemeentelijke zegels,

(45) Dit zegel is waarschijnlijk vlak voor 1792 in Frankrijk ontstaan. Hel
heeft vermoedeIijk een parallel in het zegel RAM 73 dat hetzelfdc wapenschild
vertoond evenals het opschrift AISNE 4E ARRONDISSEMENT.

(46) sic vergelijkbaar met RAM 162: CHEF DE BRIGADE INFANT.
LEGERE en RAM 174: 2~m BATAILLON DE PROVINS.
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79. CAPITAINE DE LOUVETERIE (KPL sd/674), inktzegel in
1906 verworven.
- ovaal (38 X 33), huls (18)
- gekroond adelaar met bliksem in de klauwen
- randschrift, omsloten door dubbele lijnrand ; CAPITAINE

DE LOUVETERIE 23E CONSERVATN FORESTRE. . .
b. BELGISCHE ONAFHANKELlJKHEID.

80. COMMISSION PROVINCIALE (KPL sdj675), inktzegel, da
tum van verwerving onhekend.
- rond (43), versierde huls (21)
- epigrafisch type, in het veld PIECE

PRODUITE DEVANT
LA
COMION PROVINCIALE
A
HASSELT

- randschrift bovenaan het zegel: MILICE-REMPLACE
MENT

81. CANTON MILITAIRE (KPL sd/676), inktzegel, datum van
verwerving onbekend.
- rond (35), losse versierde huIs (18); het zegel is vast

geschroefd aan de oorspronkelijke steel van ongeveer Il cm.
- gekroond wapenschild van België met wapenspreuk
- randschrift: CANTON MILITAIRE (ster) HASSELT

(ster)

1II. Geeslelijke ooerheid.

82. BISSCHOP DE MONTPELLIER (47) (KPL sdj677), lakzegel,
datum van verwerving onbekend.
- rond (40), huls (11), de oorspronkelijke steel van ongeveer

9 cm is bewaard
- wapenschild - in zilver rode hoofdbalk vergezeld van drie

omwonden hoofden (2 - 1) met insignes - aartsbischoppe
lijke hoed, mijter, staf en kruis evenals de wapenspreuk
OMNIBUS OMNIA

(47) VgI. J. DARIS, Le diocèse de Liège sous l'épiscopal de Mgr. Théodore de
Montpellier 1852 à 1879, Luik, 1892.
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- randsehrift, tussen Iijnrand: THEODORUS DE MONT
PELLIER EPISCOPUS LEODIENSIS (ster)

c. VARIA.

83. SOCIETE INTERNATIONALE DE SECOURS POUR LES
PRISONIERS DE GUERRE (KPL sd/678), lakzegel in 1904
verworven.
- onregelmatig (rond met drie aanhangende lobben) (max. 36),

versierde huls (16), de oorspronkelijke steel van ongeveer
10,5 cm is bewaard

- Maltezer kruis
- opschrift in een lint dat rond het centraai motief Ioopt:

SOCIETE INTERNATIONALE DE SECOURS POUR
LES PRISONNIERS DE GUERRE BRUSELLES
IN CARCERE ERAM ET VENISTIS AD ME

84. C.R.B. HASSELT (KPL sd/679), rubberen inktstempeI, datum
van verwerving onbekend (48).
- rond (43), op ronde aluminium sehijf gekleefd, op deze schijf

MON LAMBEAU
ANVERS
de oorspronkelijke steel van ongeveer 7 cm is bewaard

- cpigratisch type met in het veld C.R.B.
HASSELT
LIMBURG

- randschrif't, tussen lijnrand: THE COMMISSION FOR
RELIEF IN BELGIUM (ornament)

85. HOSPICE DE TONGRES (RAM 122), inktzegel.
- ovaal (41 X 35), huls (19), de oorspronkelijke steel van on

geveer 8 cm is bewaard.
- vrouwelijke figuur in antieke kiederdraeht en de rechter

horst ontbloot houdt in haar linkerhand een lans en steunt
met de rechter op een schild met het opsehrift SECOURS

A
L'HUMA
NITE

(ornament)

(48) Dateert natuurlijk van vlak na 1915.
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- randschrift, tussen lijnrand: ADMoN DE L'HOSPICE DE
TONGRE DEP~ DE MEUSE INF: (49)

86. BUREAU DE BIENFAISANCE DE VELM (KPL sdj680),
rubberen inktzegel, datum van verwerving onbekend, zelfde
opmerking als voor het zegel van Binderveld (nummer 47).

- rond (39), op ronde aluminium schijf gekleefd, de oorspron
kelijke steel van ongeveer 5,5 cm is bewaard

- gekroond wapenschild van België met wapenspreuk
- randschrift, tussen lijnrand : BUR(EAU) DE BIENF(A)I-

S(A)NCE (D)E (V)ELM (ster) LIMBOUR(G) (ster) (50)

87. INSTRUCTION PRIMAIRE (KPL sd/659), inktzegel, datum
van verwerving onbekend, zelïde opmerking als voor het vorig

zegel.
- rond (37), versierde huIs (14)
- gekroond wapenschild van België met wapenspreuk
- randschrift: INSTRUCTION PRIMAIRE CAISSE DE

PREVOYANCE. LIMBOURG.

Gemeentelijke zegels uit het departement van de Nedermaas.

Wanneer men de zegels van de gemeenten uit het departement
van de Nedermaas aan een typologisch onderzoek wil onderwerpen
dan kan men - teri minste voor zover het de bewaarde zegel
stempels betreft - zonder grote inspanning drie belangrijke groepen
onderscheiden. Elk van deze families is op zijn beurt onderverdeelà
in een aantal sub-groepen.

Eerst en vooral dient hier de numeriek belangrijkste groep 
vijfentwintig zegels - vermeld te worden waarop de door de wet
voorgeschreven voorstelling van de verpersoonlijkte Republiek
voorkomt.

Duidelijk minder belangrijk - tien zegels - is de groep die een
bijlbundel als enîg symbool draagt (51).

(49) Vergelijk met H. BAILLlEN, De oude sledelijke instellinqen van openbare
Weldadiglleid le Tongeren, Hasselt, 1956.

(50) De letters tussen haakjes zijn door corrosie niet meer voorhanden, Over
hun reconstructie bestaat echter niet het rninste twijfel.

(51) De bijlbundel schijnt in bepaalde gevallen gestaan te hebhen als symbooi
van de Revolutie, In hoeverre dit ook hier het geval is valt voorlopig nlet uit te
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De laatste groep, indien men hier tenminste van een echte groep
mag spreken wordt gevormd door de zegels van het epigrafisch type;
van dit soort zijn er slechts vier.

Twee zegels horen in geen enkele kategorie thuis: dit van Sint
Truiden (cat. nr. 28) dat volkomen atypisch is en waarvan de sym
boliek vooralsnog geen duidelijke verklaring krijgt en het zegel
van Vechmaal (cat. nr. 35) dat welîswaar afwijkt van de andere ze
gels van het departement van de Nedermaas, zowel door zijn speciale
vorm aIs door de gebruikte symbolen maar dat, juist omwille van de
ze beide factoren enge parallellen vindt in de zegels van het Dé
partement de l'Ourthe. Bij de zegels afkomstig uit dit departement
komen immers zowel de vijfhoekige vorm aIs de gebruikte symbolen :
Phrygîsche muts en winkelhaak met schietlood meer dan eens
voor (52). Het is dus duidelijk dat dit zegel een andere traditie volgt.
In hoeverre dit te maken heeft met de plaats waal' het gemaakt werd
blijft een open vraag.

1. Zeqels van hel epigra{isch Jype.

Bij de zegels van het epigrafisch type vallen enkele kenmerken
dadelijk op. Ook hier is el' één, namelijk dat van Diets-Heur (cat.
nr. 3) dat, ondanks enkele kleine verschillen in uitvoering duide
lijk een typologische verwantschap vertoont met bepaalde zegels
van het Département de l'Ourthe (53). Over het zegel van Stevoort
(eat. nr. 31) kan niet veel gezegd worden. Het is, gezien zijn uiterst
vlakke en weinig artistieke uitvoering waarschijnlijk toe te schrijven
aan een Iokaal graveur die zieh, welbewust van zijn beperkt kunnen,
niet waagde aan ingewikkelde figuratieve motieven. Of speelden hier
soms politieke motieven een 1'01 die maakten dat men doelbewust
niet meer verwijzingen dan nodig wenste te maken naar de nieuwe
staatsvorm?

De twee resterende zegels van deze groep, dat van Hees (cat. nr. 8)
en dat van Hoesselt (cat. nr. 11) vertonen een onmiskenbare onder
linge verwantschap. Wat meer is de aparte vorm van het cijfer 1

maken, Waarschijnlijk was de keuze van het gcbruikte symbool in de rneeste
gevallen niet politlek gcmoLiveerd. Zie oak F. VERNE, Représentation et symbolis
me de la République sur les monnaies et médailles officielles, in Les monnaies
el médailles racontent l'histoire de France, Paris, 1972, p. 307-322.

(52) BROUETTE, op. cii., de nummers 31, 84, 88, 102.
(53) BROUETTE, op. cit. nummer 47.
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dat op beide zegels voorkomt schij nt erop te wijzen dat zij uit één
en hetzelfde atelier stammen. Dit laatste zou wellicht kunnen ver
klaard worden doordat beide gemeentes deel uitmaakten van het
kanton Bilzen en dat beide gemeentebesturen hun zegel in de kan
tonale hoofdplaats : Bilzen, lieten vervaardigen. Indien deze hypo
these juist zou blijken te zijn dan betekent dit dat beide stempels
door een Iokaal graveur, misschien zelfs een edelsmid zouden ver
vaardigd zijn. Indien zij in de departementale hoofdplaats Maas
tricht vervaardigd werden zou men immers mogen verwachten dat
zij conform met de wettelijke bepalingen uitgevoerd werden.
AIleen een diepgaande studie van het archief zal kunnen uitwijzen in
hoeverre deze hypothese gegrond is.

2. Zegels me! de ooorstellinq van de bijlsbundel

In de groep zegels met de voorstelling van een bijlbundel vallen,
naast enkele atypische zegels duidelijke twee sub-groepen te onder
scheiden.

Noch het zegel van Widooie (cat. nr. 41) noch dat van Zutendaal
(cat. nr. 45) kunnen, typologisch gesproken, in verband gebracht
worden met enig ander zegel uit het departement van de Nedermaas.
Het zegel van Widooie is duidelijk het werk van een onbekwaam
graveur en ontwerper. Het centrale motief is niet alleen onvolledig
uitgewerkt - de bijl ontbreekt in de bijibundell - maar eveneens
erg onbeholpen en lineair. De ontwerper, misschien dezelfde als de
graveur schijnt evenmin op de hoogte geweest te zijn van de meest
elementaire administratieve voorschriften. Waar deze stempel ver
vaardigd werd is niet met zekerheid te zeggen. Het weliswaar ge
brekkig (54) gebruik van de letterpatrijzen schijnt erop te wijzen dat
de man die het vervaardigde althans over een minimum aan
werktuigen beschikte.

De stempel van Zutendaal roept gans andere problemen op.
Het gebrek aan verfijning in de uitvoering schijnt hier eerder te wij
ten te zijn aan een zekere graad van onbekendheid met het uit te
voeren werk - een inktzegel- dan aan de onbekwaamheid van de

(54) De patrljs van de lettcr N werd verkeerd gebruikt, Een soortgclijke ru
dimentaire matrijs wordt te Maastrlcht bewaard. Zij ls epigrafisch en draagt
het opschrift ARRÊTÉ DES CONSULS DU 3. FRUCTIDOR AN 9. (RAM 57).
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maker, Het centrale motief is, ondanks een zekere naïviteit op een
gedetailleerde en aanvaardbare manier uitgevoerd door iemand met
een zekere vakkennis, Typologisch gezien kan het zegel in verband
gebracht worden met enkele zegels uit het Département de l'Ourthe.
Men heeft de indruk dat de graveur het zegel vervaardigde aîgaan
de op een (mondelinge) beschrijving van een gelijkaardig zegel (55).

De wijze waarop hij, of de eventuele ontwerper de woorden afkort
doet ons veronderstellen dat wij hier te maken hebben met een ge
letterd man.

De zegels van Rekem (cat. nr. 22) en Veldwezelt (cat. nr. 36) zijn
ongetwijfeld op hetzelfde basisontwerp gemodelleerd. De inspira
tiebron van de ontwerper (-graveur) blijft voorlopig onbekend maar
schijnt een conereet voorwerp - schilderij, prent, etc. - geweest te
zijn. Ondanks verschillen in details van de uitvoering - o.a. de
opschriîten, de ligaturen van de hijlbundel - kan er weinig twijfel

over bestaan dat beide in hetzelfde atelier ontstonden. Waar dit
geiegen was is een andere vraag die des te moeilijker te beant
woorden is omdat Rekem en Veldwezelt niet eens in hetzelfde kan
ton lagen. Het eerste maakte deel uit van het kanton Mechelen en
het tweede van het kanton Bilzen (56). Het feit dat slechts zeer wei
nig zegels van dit type schijnen bestaan te hebben kan oak hier wij
zen op een lokale prcduktie. Een grote stad zoals Maastricht, die
geografisch gesproken wel in aanmerking zou kunnen komen
schijnt ons uitgesloten om twee redenen ~ enerzijds omdat het type
in dat geval een grotere verspreiding zou gekend hebben (57) en

(55) BROUETTE, op. cil. de numrners 28, 41, 51, 53, 62, 71, 73,85 92, 100, ior.
(56) Het kanton Rekem werd reeds in 1796 opgeheven. Gczien alle zegels

uit een Iatere periode stammen mocten wij hier natuurIîjk rckening houden

met de bestuutlijke indeling van die dagen. Zie hiervoor nog steeds G. de CORS

WAREl\I, Mémoire historique sur les anciennes limites el circonscriptions de la
province de Limbourg, Brussel, 1857, passim.

(57) Dit argument gaat natuurUjk alleen op in zoverre als de bewaarde en
hier besproken matrijzen de werkelijke verhoudingen tussen de verschillende ty

pes zegels weersplegelen. Uitsluitsei kan allecn verkregen worden door in de
archieven de nog bestaande zegel(afdrukken) van aIle gerneentes op te sporen
zodat men een corpus zou kunnen opstellen dat een grote vorm van volledigheid
na zou streven. Indien dit oak voor de andere departementen zou gebeuren
dan zou men eventueel een bevestigîng kunnen krijgen van onze eerste indrukken
zoais wi] die hoger Iorrnuleerden namelijk dat in het ene departement de richt
Iijnen al nauwkeurtger werden opgevolgd dan in het andere.
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anderzijds omdat men zou mogen verwachten dat dan het wet
telîjk voorgeschreven type zou gebruikt zijn. De mogelijkheid
is zeker niet uit te sluiten dat de zegels te Rekem ontstonden
gezien de aanwezigheid, tijdens het Ancien Régime van een munt
atelier met bekwame arbeidskrachten aldaar. Deze toewijzing is
evenals de vorige in hoge mate hypothetisch en dient door meer
diepgaand archiefonderzoek geargumenteerd te worden.
De vijf overbIijvende zegels van deze groep vertonen eveneens een
onderlînge formele gelijkenis; het zijn aIle driehoekige stempels
met dezelfde afmetingen en zij dragen aIle een bijlbundel met
hellebaard aIs centraai motief. Deze vorm heeft noch in het Dé
partement de l'Ourthe, waar wi] hem nochtans zouden mogen
verwachten noch in het departement van de Nedermaas een parallel.
Technisch gezien moet men het zegei van Tongeren (cat. nr. 33), dat
een - progressief - inktzegel is onderscheiden van deze van Mal
(cat, nr. 14), Neerrepen (cat. nr. 20), Nerem (cat. nr. 21), Sluizen
(cat. nr. 29) en Wouteringen (cat. nr. 43), die traditionele lakzegels
zijn. De verschillen in detail tussen beide types zegeis zijn, naar onze
mening ook hier eerder het gevolg van het relatief onbekend medium
- een inktzegei - waarmee de graveur gekonfronteerd werd dan
van een gebrek aan vakbekwaamheid. Het verzorgde aspekt van de
details in de uitvoering van de bijibundei op het zegel van Tongeren
wijst hierop! Indien de graveur van beide zegeltypes mischien niet
dezelfde is dan stammen beide ontwerpen toch ongetwijfeld van één
hand. De evenwichtige compositie en de ver doorgedreven abstractie
van de bijlbundel maken deze groep lakzegels tot één van de meest
aantrekkelijke van deze periode. Natuurlijk zijn er verschîlIen in
details - spits van de hellebaard - en zelfs in de legende (58). De
gelijkenissen zijn echter te treffend om een verschillende oor
sprong te kunnen aannemen. De plaats van herkomst is hoogstwaar
schijnlijk in Tongeren te zoeken. Bepaalde stylistische gelijkenissen
met de zegelstempel van Diets-Heur (59), onder meer de ductus van
het schrift, de uitvoering van de kabelrand doen ons vermoeden dat
ook dit zegei in hetzelfde atelier ontstond.

(58) Zie de catalogus.

(59) Zie hoger paragraaf 2.
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3. Zegels mel de personificalie van de Republiek

Blijft de groep zegels die, conform met de wetteIijke bepalingen (60)
de verpersoonlijkte voorstelling van de Repuhliek dragen. In tegen
stelling met het Département de l'Ourthe waar deze groep slecht
vertegenwoordigd is behoren de meeste zegels van het departement
van de Nedermaas tot deze groep.

Twee zegels wijken nochtans sterk af van de algemene norm.
Het zijn de zegels van Gellik (cat. nr. 6) dat « uitmunt ) door zijn on
heholpen afwerking en dat zonder twijfel door een Iokaal graveur ver
vaardigd werd en het zegel van Rutten (cat. nr. 26) dat niet zozeer
door zijn afwerking opvait als weI door het feit dat wij hier met het
enig inktzegel uit deze groep te doen hebben. Eigenaardig genoeg
vertonen beide zegels daarenboven een zekere typologische ver
wantschap vermits in heide gevallen de bijlbundel vervangen
werd door de Taïel van de Grondwet met het Gog - hier symbool
voor de waakzaarnheid - en de woorden LA Lü1. Misschien werden
beide ontwerpen geïnspireerd door het beeld van de godin van de
Vrijheid te Roermond (61). Hoe dan cok hetzelfde motief kornt
eveneens voor in het Département de l'Ourthe ondermeer op het
zegel van Ferrières (62). Dit laatste zegel draagt daarenboven de
vermelding L'AN 9. De zegels van Gellik en Rutten stammen zeker
niet uit hetzelfde atelier. De kwaliteitsvolle afwerking van de
details van het laatste zegel steekt immers te sterk af tegen de ge
breken van het eerste. Wij kunnen door gebrek aan verdere ge
gevens dan oak geen poging doen oro één van beide zegels aan een
een bepaald atelier toe te wijzen.

De zegels uit Mopertingen (cat. nr. 18) en Martenslinde (cat. nr.
15) - beide gemeentes lagen in het kanton Bilzen - vertonen on
danks verschillende afwijkingen in details - lans met (Mopertin
gen) en zonder (Martenslinde) Phrygische muts, een andere schrijf
wijze van de naam van de Republiek, etc. - voldoende overeen
komsten - bijlbundel zonder bijl en met dezelfde ligaturen, gelijk
aardige drapering van het gewaad van de Republiek, identieke, af
wijkende schikking van de legende, schrijfwijze van Maastricht,

(60) Zie hoger noot 15
(61) JAPPE ALBERTS, op. cii., afbeelding tegenover p. 120. Het ls mogelijk

dat de ontwerpers zich op deze of een soortgelijke afbcelding Inspireerden,
(62) BROUETTE, op. cit., nummer 21.
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etc. - om beide zegeIs aan hetzeIfde atelier te kunnen toewijzen.
De relatief elegante afwerking wijst erop dat naar een vakbekwaam
graveur moet gezocht worden.

Iconografiseh gezien behoren de zegels van Beringen (cat. nr. 1),
Genk (cat. nr. 7), Helchteren (eat. nr. 9). Linkhout (cat. nr. 13), Sînt
Lambrechts-Herk (cat. nr. 27) en Veulen (cat. nr. 37) tot dezelfde
groep waarvan ook in het Département de l'Ourthe één enkel, en dan
nog maar gedeeltelijk parallel te vinden is (63). Details in de uit
voering, bijkomende motieven - een haan, hier symbool van de
waakzaamheid op het zegel van Linkhout en dat van Sint-Lam
brechts-Herk, de Republiek met (Beringen, Sint-Lambrechts-Herk)
of zonder helm (Genk en Veulen), de schikking der legende, de sarnen
stelling der legende, etc. - wijzen erop dat wel sprake mag zijn van
een gemeenschappeIijk basisontwerp, het zegel van Beringen mis
schien uitgezonderd maar dat het onvoorzichtig zou zijn, bij de
huidige stand van zaken een gemeenschappelijke oorsprong te
postuleren, hoewel dit laatste niet mag uitgesloten worden. Een
grote handicap bij de studie en beoordeling van deze groep is dat,
verhoudingsgewijze te weinig identieke zegels uit dezelfde admini
stratieve eenheid bewaard zijn, De voorhanden zegels stammen uit
gemeentes die te erg verspreid liggen over verschillende kantons in
casu Bilzen, Hasselt, Herk-de-Stad, Peer en Sint-Truiden waarvoor
wij te weinig vergelijkbaar materiaal ter beschikking hebben om tot
resuItaten te kunnen komen.

De laatste groep omvat de nog resterende vijftien zegelstempels.
Typologisch gezien identiek valt toch op te merken dat ook hier
minstens twee verschillende series ontworpen werden namelijk één
waarbij een floraal motief, een rank in de legende vlak voor de
woorden DE MAASTRICHT ingelast werd en een andere zonder dit
motief. Tot deze laatste behoren de zegels van Eigenbilzen (cat. nr.
4), Eisden (cat. nr. 5), Hoelbeek (cat. nr. 10) en Zichen-Zussen-Bolder
(cat. nr. 44). Orndat deze gemeenten over drie kantons verspreid lig
gen is men geneîgd meer aandacht te besteden aan de verschillen
dan aan de parallellen tussen beide series. Nochtans zijn de onder
linge gelijkenissen uitzonderlijk groot. Zo tekent deze groep zich
in zijn totaliteit duidelijk af van de vorige door het ontbreken
van de bijkomende motieven aIs haan, stralende zon, etc. Deze
groep schijnt daarenboven aan te leunen bi] de zegels van Martens-

(63) BROUETTE, op. eii., nummer 54.
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linde en Mopertingen. Details wijken zoais wij dat gewoon zijn
natuurlijk af, zo is bij deze groep nooit een bijl in de bijlbundel
voorhanden. Bij de tweede serie is dit echter steeds het gevaI.
Deze oppervlakkige verschillen spelen echter een geringere rol ver
mits wij ze overal, zelfs binnen elke groep afzonderlijk tegenkomen.
De gemeenschappelijke kenmerken - plooienspel van het gewaad,
hoofdlint - zijn echter zo groot dat het vermoeden gerechtvaardigd
is dat beide groepen zegels in hetzelfde atelier vervaardigd werden.
Dit atelier moet dan hoogstwaarschijnlijk in Maastricht gezocht
worden. De ontwerpen schijnen in elk geval centraal, hiermee bedoe
len wij op arrondissementaal niveau vervaardigd te zijn vermits in
de groep gemeentes van drie kantons, Bilzen, Maastricht en Mechelen
voorkomen.

De elf andere zegels behoren tot de kwantitatief belangrijkste
serie waar de lansspits en klimop (?) rank de legende vlak voor de
woorden DE MAASTRICHT doorsnijden. In deze groep zijn ge
meentes uit vier kantons vertegenwoordigd; Bilzen, Maastricht.
Mechelen en Tongeren. Ook binnen deze serie een uitzonderlijke
eenvormigheid, verschilIen vallen slechts bij detaiIs op : Iigaturen
van de bijlbundel, lansspits. Tussen beide series bestaat een uitzon
derlijke uniformiteit die op een centrale werkplaats wijst, hetgeen
nogmaals in de rîchting van Maastricht duidt.

4. Besluit.

Afgaande op typologische en iconografische criteria mag men dus
zeggen dat ondanks er klaarhlijkelijk verschillende basisontwer
pen voor gemeentelijke zegels in omloop waren dat de vervaardi
ging ervan centraal geregeld werd en dit hoogstwaarschijnlijk op
het niveau van het arrondissement (64). Dit het voorhanden zijn
van erg uiteenlopende types blijkt dat de centrale overheid het
gebruik van ofwel (slechte) imitaties en van wettelijk niet aanvaard
bare types duldde. Dit schijnt erop te wijzen dat zij sIechts in actie
kwam wanneer vastgesteld werd dat noch op gemeentelijk noch op
kantonaal vlak initiatief werd genomen. Mogelijk beperkte dit
initiatief tot het deponeren van modellen bij graveurs waar de ge
meentes beroep op konden doen om zich in regeI te stellen,

(64) P. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les
origines des institutions belges contemporaines, Brussel, 1907, p. 770-772.
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Chronologiseh gezien moeten aIle zegels gedateerd worden na de
wet van 28 pluviose van het jaar VIII vermits op aIle matrijzen
de MAIRIE of de MAIRE genoernd worden (65). Het initiatief tot
het aanmaken van gerneentelijke zegels of modellen werd wellieht
door de arrondissementsraad en/of door de onderprefekt genomen.
Deze laatste zorgde wellicht voor de toepassing van de genomen
beslissingen (66). Noehtans zijn wij van oordeel dat de rol van de
centrale autoriteit in geen geval overschat mag worden. In het te
gengestelde gevai zouden het alterneren van MAIRE en MAIRIE of
het voorkomen van initialen van burgemeesters op de zegels on
mogelijk geweest zijn.

Vast staat dat vele gemeenten klaarblijkelijk niet gewacht hebben
op een overheidsinitiatief om een zegel te laten vervaardigen. De
inspîratiebron van de door hen gekozen iconografische motieven is
nu nog moeilijk te achterhalen. Dit kunnen - hoe paradoksaai dit
oak moge klinken - best wel eens de koperen Franse munten van
het einde van de regering van Lodewijk XVI geweest zijn vermits
op deze munten de bijlbundel met Phrygische muts op de keerzijde
staat afgebeeld. Op deze en andere vragen kan eehter uitsluitend
een diepgaand archiefonderzoek een antwoord geven.

Vanaf het Keizerrijk verandert de toestand drastisch, nieuwe reg
lementen (67) vernietigen elk spoortje van persoonlijk initiatief en
de overheidszegels van elke administratie vertonen van dan af de
striktste eenvormigheid, niet alleen binnen hetzelfde departement
rnaar binnen het gehele rijk (68).

Résumé

La Révolution Française fut· à l'origine de la sigillographie admi
nistrative contemporaine. Le décret du 22-25 septembre 1792 vou
lait fixer définitivement le type du sceau officiel. L'article que Brouet
te a publié dans cette Revue en 1974 semble pourtant prouver qu'au
moins dans le département de l'Ourthe la législation concernant le
type du sceau officiel n'était pas appliquée au niveau du sceau de
la mairie.

(65) POULLET, op. cit., p. 772-787.
(66) POULLET, op. cit., p. 768-770.
(67) Zie noot 23 en yb. BROUETTE, op. cil., nummer 7.
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Nous avons rassemblé dans notre catalogue les matrices des sceaux
de mairie du département de la Meuse Inférieure, qui sont conservées
au musée provincial à Hasselt et aux archives de l'état à Maastricht,
tout en y ajoutant quelques matrices inédites également conservées
dans les collections provinciales à Hasselt.

En étudiant ce lot, nous avons constaté que la situation dans le
département de la Meuse Inférieure diffère sensiblement de celle dans
le département de l'Ourthe. Les sceaux de mairie du département de
la Meuse Inférieure se laissent facilement diviser en trois catégories.
Dans chaque catégorie on peut distinguer plusieurs groupes qui sont
reconnaissables par la présence de quelques traits caractéristiques.

10 Les sceaux qui, conformément à la loi, portent une personnifi
cation de la République sont les plus nombreux. Il y en a 25. A part
quelques cas atypiques on peut les classer dans trois groupes. Un de
ces groupes se distingue par la présence de motifs supplémentaires qui
s'ajoutent à la représentation de la République (un coq, un soleil
rayonnant). La plupart des sceaux de cette catégorie semblent être
originaires de Maastricht.

20 Les sceaux qui portent un faisceau comme motif central sont
plus rares. Il y en a 10. On peut distinguer dans cette catégorie deux
groupes. Un premier est représenté par seulement deux sceaux (Rekem
et Veldwezelt) et un deuxième groupe qui semble être dû à un graveur
de Tongres. Ici aussi quelques cas atypiques!

30 Les sceaux épigraphiques sont très peu nombreux, seulement
4 matrices et n'ont presque pas de traits communs si ce n'est que l'ab
sence de tout motif figuré.

Deux sceaux, celui de Saint-Trond qui est complètement atypique
et celui de Vechmaal qui ressemble à certains sceaux du département
de l'Ourthe, complètent le tout.

Tous les sceaux étudiés sont postérieurs à la loi du 28 pluviose de
l'an VIII.

Il semble que l'autorité centrale n'ait pas pris beaucoup d'initiative
afin de pourvoir l'administration locale de sceaux conformes à la loi.












