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n de achttiende eeuw werden geldbedragen in Tongeren uitgedrukt in gul-
dens, stuivers en oorden. Betalingen gebeurden met munten van verschil-
lende types, in verschillende legeringen en met verschillend gewicht. 

Niet altijd echter werden enkel munten gebruikt om betalingen te verrichten. In 
principe kon dat met ieder voorwerp, zolang koper en verkoper het eens waren 
over de waarde van dat voorwerp en beiden bereid waren het bij een bepaalde 
transactie als betaalmiddel te gebruiken. In feite viel het zelden voor dat voor een 
betaling iets anders werd gebruikt dan munten waarvan de monetaire waarde offi-
cieel was vastgesteld. Het gichtregister van de schepenbank van Overrepen (nu een 
deelgemeente van Tongeren) uit de tweede hel van de 18de eeuw bevat evenwel 
een transscriptie van een notarisakte van 20 juli 1764, waarin een zilveren gedenk-
penning vermeld wordt als betaalmiddel. In een gichtregister registreren schepen-
banken de overdrachten van rechten op onroerende goederen in hun ambtsgebied. 
Omdat dit soort vermeldingen zeldzaam is, wordt in bijlage de tekst in extenso 
weergegeven. 

De tekst vangt aan met een notitie van twee schepenen van Overrepen, Hamelars 
en Bellefroid, waarin die verklaren dat Joannes Daenen zich op 24 juli 1764 bij hen 
aangeboden hee met het verzoek de inhoud van een akte van notaris Laurent 
Guillielmus Vandermeer van 20 juli te approberen en realiseren, wat de schepenen 
ook gedaan hebben. Door die approbatie en realisatie verklaarden de schepenen 
dat zij kennis hadden genomen van de inhoud van de akte, en dat er geen wettelijk 
bezwaar was tegen de inhoud ervan. De partijen die betrokken waren bij de ver-
koop die in de akte beschreven wordt, kregen daardoor meer rechtszekerheid. 
Mocht er nadien ooit discussie ontstaan over de inhoud van de akte, dan konden 
de betrokkenen zich op de schepenen van Overrepen beroepen om recht te laten 
geschieden. Voor alle zekerheid werd de notarisakte woordelijk overgeschreven  
in het gichtregister van de schepenbank. 

In de akte verklaart notaris Vandermeer uit Tongeren dat op 20 juli 1764 twee par-
tijen voor hem verschenen zijn in zijn woning in de Maastrichterstraat. De eerste 
partij wordt vertegenwoordigd door Godefridus Poesmans en zijn echtgenote Jo-
anna Vandersavel, Joannes Milisen en zijn echtgenote Maria Catharina Poesmans, 
de priester Godefridus Rubens en Petrus Milissen. Godefridus Poesmans treedt in 
eigen naam op, terwijl zijn echtgenote daarin toestemt, Joannes Milisen treedt op 
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