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HERSTAL – DENIEREN VAN HENDRIK I 
VAN BRABANT (1190-1235) 

J.L. Dengis * 

Samenvattin – Twee denieren eslaen in Herstal door Hendrik I van Brabant tonen e-
bouwen op de keerzijde, resp. een ‘toren’ en een ‘tempel’. In dit artikel wordt aanetoond 
dat de ‘toren’ staat voor de administratieve en rechterlijke zetel van de heerlijkheid Herstal, 
en de ‘tempel’ voor de kapel van Sint-Oremus (of Sint-Lambertus). Deze kapel werd ope-
richt op de plaats waar zich in  mirakels voordeden toen de relieken van Sint-Lambertus 
werden overebracht van Maastricht naar Luik; deze denier herdenkt dus de  ver-
jaarda van die mirakels. 

 

De oorsprong van de heerlijkheid Herstal 

e stad herstal ligt aan de oevers van de maas; de eerste sporen 
van menselijke bewoning dateren van tussen 7000 en 4500 v.Chr., met 
de zgn. Omalische (of Rubische) beschaving. In de loop van de 7de en 

6de eeuw v.Chr. vestigde de beschaving ‘van de urnenvelden’ zich op het grond-
gebied van Herstal. Opgravingen die in 1965 en 1966 in Pré Wigi werden uit-
gevoerd, brachten de aanwezigheid van een uitgestrekte necropolis aan het licht. 

Tussen 450 en 50 v.Chr. koloniseerde de beschaving van La Tène de zware grond 
met behulp van de ploeg. Dit volk van boeren en ambachtslieden werd verslagen 
door de Romeinse legers van Caesar [1]. 

In de Romeinse tijd telde Herstal twee villae, die echte latiմեndiae waren, de ene 
gelegen bij de beek Hoyoux en de andere in Pré Wigi (Rovillers [2]). Geografisch 
gezien wordt de entiteit door twee Romeinse heirwegen ontsloten. De eerste is 
die welke Trier met Tongeren verbindt en de Maas oversteekt op de doorwaad-
bare plaats ter hoogte van het eiland Monsin [3]; de tweede is die welke, langs de 
oever van de rivier, Luik met Maastricht verbindt en verdergaat tot in Nijmegen. 

 
 * Dit artikel verscheen eerder in het Frans in het Bulletin du Cercle numismatique du Val de 

Salm nr. 494, december 2021 (vertaling: Jan Moens, m.m.v. Aimé Haeck). 
[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal 
[2] Etymologie: ro(mana) villa. 
[3] Vóór Herstal wordt de Maasvallei aanzienlijk breder. De stroming vertraagt, wat leidt tot 

alluviale afzettingen door de Maas, aangevuld met die van de Ourthe die er net in is uitge-
mond. In de loop der millennia werd de vallei ondiep, en van de late lente tot de vroege 
herfst werd het mogelijk de rivier gemakkelijk over te steken. Een andere doorwaadbare 
plaats bij Maastricht, in het Latijn Traiectum ad Mosam (doorwaadbare plaats van de Maas), 
was minder goed begaanbaar. 
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