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Deze steengoed kan is in 1987 opgegraven bij de Zwane-

halssteeg. Hij is in de 17e eeuw vervaardigd in Raeren (nu

Duitstalig België), waar een belangrijke pottenbakkers-

industrie gevestigd was. In de 16de en 17de eeuw waren

kruiken met familiewapens bijzonder populair. Op de

buik zijn drie medaillons aangebracht, waarvan een in

de vorm van een wapen met het randschrift: Guielemme

de Caldenbourch – Maieur de la ville et duché de Lim-

bourch.                                                                                                                                     

Al in de 14e eeuw werd het geslacht Van Caldenberg in

Berg en omgeving (Zuid-Limburg) vermeld. De familie-

naam werd verschillend geschreven; Caldenberch en later

Caldenborch kwamen ook voor. Het was in de 16e eeuw

een van de voornaamste en rijkste families van Berg. De

leden van het geslacht waren grootgrondbezitters en

pachtten daarnaast een aanzienlijke hoeveelheid grond

van het kapittel van Sint Servaas in Maastricht. Genera-

ties lang hebben zij de ambten van schout en schepen be-

kleed; niet alleen in Berg maar ook daarbuiten in Heer,

Houthem, Bemelen, Maastricht en Wijck.

TOPFUNCTIE                                                                                                                                                       
Berg is nu een gemeente, maar was toen een heerlijkheid.

De heerlijke rechten waren nauw verbonden met het leen-

stelsel. Een heer bestuurde zijn gebied en sprak er recht,

maar was zelf weer leenman van een graaf of hertog. Dit

‘bruikleen’ kon worden afgesloten tegen betaling, maar

ook in ruil voor militaire steun aan de hertog. Alhoewel

de heer vaak iemand als schout kon aanwijzen had hij

het recht om dit ambt zelf uit te oefenen. En dat deed

Guillaume van Caldenborch. Hij was zelfs schout bij de

schepenbank van het gehele hertogdom Limburg.

Een schout (ook wel drost of drossaard genoemd) was de

hoogste ambtenaar in de schepenbank. Het besturen van

een schepenbank bestond voornamelijk uit het beheer van

de gemeentelijke eigendommen, de zorg voor de open-

bare orde en veiligheid en instandhouding van wegen

en waterlopen. Een schout is vergelijkbaar met de tegen-

woordige officier van justitie, en werd in een heerlijkheid

rechtstreeks door de heer benoemd. De naam schepen-

bank verwijst naar het feit dat de schepenen aanvanke-

lijk tijdens hun bijeenkomsten op een bank zaten; meest-

al in de open lucht in aanwezigheid van veel volk. Toen

er wetboeken en verslagen aan te pas kwamen, werden

de schepenen (leden van de schepenbank) genoodzaakt

tot het gebruik van zalen of kamers. Schepenen beschik-

ten over veel macht en stonden in hoog aanzien. Zowel
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in strafrechtelijke als in civiele zaken waren zij de rech-

ters die het vonnis velden. Om tot het ambt van schepen

te worden toegelaten diende men onroerend goed in de

heerlijkheid te bezitten. Doorgaans werden schepenen

benoemd door de schout of door de heer. 

Voordat Guillaume schout werd was hij griffier geweest.

Hij was verder heer van Groules, Bougnoux, Beuck, Fram-

bach, Salomé, Susterzeel en Herve. In 1620 werd hij

benoemd tot hoog-drossaard van deze gebieden en in

1624 zelfs beëdigd tot kanselier van Brabant, een top-

functie. In die hoedanigheid woonde hij de inwijding bij

van Koning Filips IV (kleinzoon van Filips II), door wie hij

in 1629 geridderd werd. Guillaume bewoonde het kas-

teel Crèvecoeur in de gemeente Battice, niet ver van het

plaatsje Herve; destijds één van de mooiste kastelen van

het oude hertogdom Limburg. In 1648 is hij overleden

op zijn château en begraven in de kerk van Herve.                                                                         

ADELLIJKE WAPENS                                                                                                                                   
Guillaume de Caldenborch behoorde tot de adellijke tak

van de familie. Die eer was het eerst toegevallen aan zijn

vader Hendrik, heer van Susterzeel. Het wapen wordt

gevormd door een zilveren hartschild met vier blauwe

balken, rood omzoomd met elf gouden kogels. 

Het decoratieve gebruik van heraldiek (wapenkunde)

gaat terug tot het midden van de 13e eeuw. De vorsten

lieten wapens op allerlei objecten aanbrengen en dit

voorbeeld werd binnen enkele decennia gevolgd door de

overige adel, geestelijken en burgers. Heraldische emble-

men waren geschikte middelen om naar iemands status

te verwijzen. Behalve op voorwerpen uit het dagelijks le-

ven werden deze ook toegepast in de bouwkunst. Talloze

wapens zijn afgebeeld op sluitstenen boven de ingang

van kastelen en burgerwoningen. Zo ook bij een voorma-

lig woonhuis van Guillaume de Caldenborch in de stad

Limbourg. Een andere sluitsteen met de wapens Calden-

borch-Barbieus, afkomstig van het kasteel Crèvecoeur, be-

vindt zich op de buitenmuur van het huidige gemeente-

huis te Battice. 

OPNIEUW TOT LEVEN
Op de kruik staan ook vlammende harten; deze stonden

symbool voor de liefde van God.  Maar er is nog een derde

reliëfdecoratie, die bijna volledig beschadigd is. Toch kon

deze opnieuw tot ‘leven’ worden gebracht dankzij het

jaartal 1620 en de inscriptie Germinabit (vrij vertaald:

Wat men zaait zal men oogsten). Zo was de desbetreffen-

de decoratie te traceren in de databank van het Töpfe-

reimuseum van Raeren. Het betreft een wapen met de

bekende en veelvuldig toegepaste lelies: symbool van

reinheid en onschuld.                                            

Dankzij de vondst van deze kruik in Amersfoort is Guil-

laume de Caldenborch voor ons ook zelf opnieuw tot le-

ven gekomen.
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