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1  Inleiding 

1.1 Kader van het onderzoek 

Van 9 t/m 23 maart 2012 is een archeologische opgraving uitgevoerd van Huys de Hildert in Well, 

gemeente Bergen (L). De aanleg voor het onderzoek is de geplande aanleg van de hoogwatergeul 

tussen Well en Aijen, waardoor ook de restanten van Huys de Hildert zullen verdwijnen.  

 

Huys de Hildert ligt aan een grindweg, ook wel bekend als de onverharde Kemppestraat, die de wegen 

De Kamp/Kampweg en de Aijerbandstraat met elkaar verbindt. Deze weg ligt min of meer halverwege 

de Maasdorpen Well en Aijen. De Kamp -ook wel Kampweg genoemd- is een lokale weg die beide 

dorpen met elkaar verbindt, en de Aijerbandstraat is de geasfalteerde weg die het gehele 

landbouwgebied tussen De Kamp en de Maas ontsluit.  

 

 

 
Figuur 1.1. De ligging van Huys de Hildert (rode stip). 
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Op grond van eerdere vooronderzoeken werd geconcludeerd dat Huys de Hildert op het onderzochte 

terrein lag.1 Echter, door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in 2005 een zogenaamd negatief 

selectie-advies gegeven, wat concreet betekende dat Huys de Hildert wat haar betreft 

ongedocumenteerd verloren kon gaan. Een groep lokale (amateur-) archeologen wilde echter zoveel 

mogelijk informatie van Huys de Hildert redden, en werkten in 2011 een plan uit om de vindplaats op te 

graven. 

 

 

 
Figuur 1.2. Impressie van het onderzochte gebied voorafgaand aan de opgraving. 

 

 

1.2 Doelstelling 

Het voornaamste doel van het onderzoek was het veiligstellen van de archeologische informatie van de 

vindplaats. De uitwerking vond plaats tussen maart en oktober 2012. De specialisten op het gebied van 

aardewerk, glas, metaal, baksteen, natuursteen, bot en hout hebben in deze periode hun onderzoeken 

afgerond. Doordat sprake was van een negatief selectie-advies, was er voorafgaand aan de uitvoering 

van de opgraving geen Programma van Eisen opgesteld. Toch is tijdens het veldonderzoek gepoogd 

om zo goed mogelijk te voldoen aan de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie gold in de praktijk als richtsnoer. De onderzoeksdocumentatie 

en het niet-vergankelijke vondstmateriaal zijn na afronding van het onderzoek overgedragen aan het 

depot van de provincie Limburg in Maastricht, in overleg met de depotbeheerder. Een uitzondering is 

gemaakt voor de meeste metaalvondsten. Alleen behoudenswaardige metalen voorwerpen zijn aan het 

depot aangeleverd. 

 

De opgraving is bovendien bezocht door enkele tientallen mensen uit Noord-Limburg, met name 

inwoners van de dorpen Well en Aijen. Zij zijn ter plekke over de opgraving geïnformeerd door de 

projectleider en enkele amateur-archeologen, zodat zij met eigen ogen hebben kunnen zien hoe dit 

stukje geschiedenis van hun streek er uitziet. 

 

                                            
1
 Van Dijk, 2003; Tichelman, 2005 
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1.3 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit 17 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 en 3 komen de resultaten van de 

archeologische vooronderzoeken en de methoden van de opgraving aan bod. In hoofdstuk 4 wordt 

aandacht besteed aan de landschappelijke ontwikkeling van het gebied tussen Well en Aijen. Daarna 

wordt in hoofdstuk 5 de historische informatie van Huys de Hildert behandeld, maar hier wordt ook 

uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van het dorp Well, kasteel Well en het menselijk gebruik van 

het gebied waar De Hildert werd gebouwd. Daarbij ligt de nadruk op de periode dat Huys de Hildert 

werd bewoond. Na dit belangrijke hoofdstuk, dat als het ware een uitgebreide bureaustudie behelst, 

worden de resultaten van het veldonderzoek gepresenteerd in hoofdstukken 6 t/m 17. Allereerst komen 

enkele los verspreide vondsten uit de Prehistorie en Romeinse tijd aan bod (hoofdstuk 6). Vervolgens 

worden de sporen en structuren van De Hildert besproken (hoofdstuk 7) en worden de analyse en 

interpretatie van de archeologische vondstgroepen (hoofdstukken 8 t/m 17) behandeld. Dit zijn de 

resultaten van het onderzoek. De verschillende materiaalcategorieën bestaan uit aardewerk, keramisch 

bouwmateriaal, natuursteen, metaal, glas, bot, hout en de resultaten van het paleo-ecologisch 

onderzoek. Hierbij wordt de historische informatie geïntegreerd met de archeologische gegevens, om 

de resten zo goed mogelijk te interpreteren. In de synthese wordt een reconstructie gegeven van Huys 

de Hildert en diens bewoners (hoofdstuk 18). 

 

 

1.4 Dankwoord 

Een aantal instanties en personen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het onderzoek. 

Allereerst was het onderzoek niet mogelijk geweest zonder de financiële bijdragen van de Provincie 

Limburg en de gemeente Bergen. Het onderzoek werd opgestart met de bijdrage van de Provincie. 

Toen tijdens het veldwerk bleek dat meer financiën noodzakelijk waren teneinde een kwalitatief goed 

onderzoek uit te voeren, heeft ook de gemeente Bergen haar rol als lokale overheid in dit dossier 

serieus genomen. Zij is verantwoordelijk voor haar eigen historie, en door haar financiële medewerking 

had zij een belangrijke rol in de uitvoering van het veldwerk en daarmee ook indirect in de kwaliteit van 

deze verslaglegging. Een financiële bijdrage werd ook geleverd door Picture World, dat foto’s kwam 

maken tijdens de opgraving. In april 2012 viel aan mij de eer om die in ontvangst te mogen nemen. De 

Goltziuspenning-penning wordt uitgereikt door het Limburgs Museum aan personen of instellingen die 

zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van cultureel erfgoed, de verspreiding van kennis 

over cultureel erfgoed of de bevordering van de samenwerking tussen musea, archieven en 

archeologische en volkskundige instellingen. De financiële bijdrage die hieraan verbonden is, kan de 

ontvanger na toestemming van het museum besteden aan een cultureel gerelateerd onderwerp. Ik heb 

besloten met dit geld onderzoek aan paleo-ecologische resten (pollen, zaden, hout) van Huys de 

Hildert te financieren. Ook zou deze rapportage niet mogelijk zijn geweest zonder de belangeloze hulp 

van RAAP Archeologisch Adviesbureau BV, doordat diverse medewerkers de mogelijkheid kregen om 

te zorgen voor ondersteuning bij de uitwerking. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd met medewerking van meer dan 15 professionals werkzaam in de 

archeologie, amateur-archeologen en geïnteresseerden uit Belfeld, Bergen, Castenray, Wijk bij 

Duurstede (!), Echt, Haelen, Horst, Meterik, Stramproy, Velden, Venlo, Venray, Weert en Ysselsteyn. 

In alfabetische volgorde zijn dit: Sjef Beerkens, Ron Bloemen, Olga van den Broek, Daniëlle Denissen, 

Reinier Ellenkamp, Twan Ernst, Frank Geurts, Hay Gout, Jos Hansen, Bob Kuiper, Roy Machiels, Jan 

Michels, Marc Ruyters, Hay Strijbos, Willem Vroom en Jan Weekers.  
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De opgraving werd vrijwel dagelijks bezocht door lokale belangstellenden, waaronder Gerard de Beijer 

(Stichting Venrays Museum), Marinus Flokstra, Rien van de Brand (Venray) en Mia Ummenthum-

Coppers en Michel Stevens (archief Well). Ook mocht de opgraving rekenen op enkele belangstellende 

bezoeken van de interim-burgemeester van de gemeente Bergen, dhr. C.J.J.S. Majoor. Verder wist ook 

de lokale, regionale en provinciale pers Huys de Hildert te vinden, en zowel radio en TV van L1, 

Matthijs Hoex en Maas en Niersbode kwamen de oudheidkundige vorsers interviewen. 

 

De uitwerking van de materiaalonderzoeken is mede door verschillende specialisten uitgevoerd:  

-bouwhistorici: drs. B.A.J.T. Dukers (bouwhistoricus, Buro4), ir. A. Viersen (bouwhistoricus, Bureau 

voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis), drs. A. Reinstra (kerkelijke bouwkunst, Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed); 

-aardewerkspecialist Middeleeuwen: drs. R.J.A.M. Thijssen 

-paleo-ecologisch onderzoek: drs. H. van Haaster, drs. M. van Waijjen (beiden BIAX Consult) en drs. 

M. Konert (Vrije Universiteit van Amsterdam); 

-dr. B. van Os (senior onderzoeker degradatie en instandhouding anorganische archeologische 

bodemchemie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed); 

-militair specialist: drs. M. Willemsen (conservator vuurwapens Legermuseum Delf); 

-natuursteenspecialist: ir. G.R. Ellenkamp (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV) en drs. H.J. 

Tolboom (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed); 

-botspecialist: drs. J.E.A. Jans (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);  

-metaalspecialist: R. Bloemen (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV). 

 

Deze mensen zorgen ervoor dat zo veel mogelijk informatie aan de opgraving werd ontleed. De 

opgravingstekeningen werden verzorgd door drs. M.A.H. Lipsch (medewerker kartografie, RAAP). 

Restauratie en conservering van enkele metalen voorwerpen is uitgevoerd door Restaura (Haelen). 

Van groot belang voor het onderzoek zijn verder de historische gegevens over Huys de Hildert, die 

weliswaar nooit zijn gepubliceerd, maar dhr. M.J.M. Stevens en mevr. M. Ummenthum, mevr. M.P. 

Thielen (Hout-Blerick) en dhr. M.P.J. van den Brand wisten belangrijke historische informatie aan 

akten te ontlenen. Historisch kaartmateriaal werd door mevr. O. van den Broek (Bergen) en fam. Van 

Vegchel (Well) belangeloos ter beschikking gesteld. H. Nissen (Terheijden) was zo vriendelijk om zijn 

foto’s van munten geslagen door Jan van Arendael (1445-1470), heer van Well, ter beschikking te 

stellen. Door de integratie van de archeologische en historische gegevens is het onderzoek niet alleen 

van lokale, maar ook van regionale en zelfs provinciale betekenis. 

 

 
Figuur 1.3. Vrijwilligers aan de noeste arbeid (foto H. Strijbos). 
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2  Voorgaand onderzoek 

In het kader van de Maaswerken wordt al 10 jaar archeologisch onderzoek verricht in het gebied 

tussen de dorpen Well en Aijen. De opgraving is dan ook het vervolg op twee eerdere fasen van 

onderzoek. Het eerste onderzoek vond plaats in 2001 en omvatte een landschappelijk booronderzoek. 

In 2002 is hierop volgend een verkennend booronderzoek verricht. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd 

door RAAP Archeologisch Adviesbureau BV.2 Enkele jaren later is een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd met als doel de gaafheid en conservering van de archeologische resten te bepalen.3 Omdat 

de eerste twee onderzoeken gedeeltelijk door dezelfde onderzoekers zijn uitgevoerd en de resultaten 

in één rapport zijn opgenomen, worden deze in dit hoofdstuk tesamen gepresenteerd. 

 

 

2.1 Bureauonderzoek en verkennend onderzoek (2001-2002) 

Aan de hand van historisch kaartmateriaal en archiefgegevens werd aangenomen dat in het gebied 

van de hoogwatergeul wel eens het lang gezochte Huys de Hildert zou kunnen liggen. Het gebouw 

staat afgebeeld op vele tientallen historische kaarten uit de 16
e
, 17

e
, 18

e
 en 19

e
 eeuw. Helaas zijn 

deze kaarten niet op een zodanige schaal getekend dat ze op perceelsniveau bruikbaar zijn, zodat de 

exacte locatie van De Hildert op basis hiervan niet kan worden bepaald. Bovendien staat het gebouw 

niet meer afgebeeld op kaarten die wel op perceelsniveau bruikbaar zijn. Echter, het voorkomen van 

veldnamen en toponiemen als ‘Hilderts veld’ en ‘Heuldert’ op de Tranchotkaart van circa 1805 en de 

kadastrale minuutplannen van 1831 van het gebied van de hoogwatergeul, wijzen wel degelijk op de 

aanwezigheid van Huys de Hildert in dit gebied. 

 

In 2001-2002 is een eerste onderzoek uitgevoerd in het gebied van de hoogwatergeul. Daarbij zijn 

bekende archeologische gegevens geïnventariseerd en is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd. 

Onderdeel daarvan was het in kaart brengen van de ontstaansgeschiedenis van het landschap, waarbij 

een aantal diepe boorraaien haaks op de Maas zijn gezet. De afstand tussen de raaien bedroeg 

gemiddeld 150 m, en de afstand tussen de boringen in een raai was 50 m. Eén van die raaien is, min 

of meer per toeval, precies over het terrein van De Hildert gezet. Eén van de vragen van dit onderzoek 

was het lokaliseren van Huys de Hildert. Bij dit onderzoek werden vijf plekken aangewezen die 

hiervoor in aanmerking kwamen op basis van oppervlaktevondsten, de historische geografie en de 

landschappelijke ontwikkeling van het gebied. Hier zijn in totaal 16 aanvullende boringen op deze vijf 

locaties gezet in een zone van ongeveer 1100 m lang en 500 m breed langs de Maas, min of meer 

recht tegenover Maashees.  

 

Twee van de vijf plekken zijn niet onderzocht tijdens het proefsleuvenonderzoek. Deze liggen ongeveer 

800 m ten NNW en 200 m ZW van de plek waar De Hildert uiteindelijk bleek te staan. Een derde plek 

lag ongeveer 350 m westelijk van De Hildert. Dit is westelijk van de Aijerbandstraat en noordelijk van 

de laatste honderden meters van de Diepenbeek. Hier was een veelhoekige, lichtere verkleuring van 

de bodem zichtbaar op een luchtfoto van de RAF (1943). Echter, diverse aanvullende boringen 

leverden geen aanwijzingen op. De vierde plek lag ongeveer 150 m westelijk van De Hildert, maar ook 

hier enkele aanvullende boringen leverden geen aanwijzingen op. Een proefsleuf op deze plek leverde 

evenmin relevante grondsporen of vondsten op.  

                                            
2
 Heunks, 2001; Van Dijk, 2003 

3
 Tichelman, 2005 
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De meest hoopvolle, vijfde plek werd bepaald op basis van het archeologisch vondstmateriaal en de 

landschappelijke ligging. Hier werd een opmerkelijke concentratie ontdekt met vondsten van 

aardewerk, (vloer-) tegels, baksteenpuin en leistenen. Het staat als volgt verwoord in het betreffende 

rapport: “Voorts is een opvallende concentratie baksteen- en leisteenfragmenten (oppervlakte ca. 

35x20 m) aangetroffen in de noordwestelijke hoek van de akker noordelijk van de steilrand en zuidelijk 

van de onverharde Kemppestraat (figuur 8: objectnummer 81). In § 3.3.2 en 4.3.2 wordt erop gewezen 

dat de afwijkende percellering en de nabijheid van de Diepenbeek in dit opzicht opvallend zijn en dat 

op deze locatie waarschijnlijk een middeleeuwse boerderij heeft gestaan. Het kan dan ook niet worden 

uitgesloten dat op deze locatie ‘Huys de Hildert’ heeft gestaan”.4 Ook is hier in enkele boringen puin 

aangetroffen, tot maximaal 85 cm diepte. Het wordt opgemerkt dat hier een greppel ligt. Dergelijke 

onverharde wegen bij de Maas zijn vaak zeer oud, maar de ouderdom van deze weg was niet bekend. 

In de tweede paragraaf wordt daarnaast melding gemaakt van de landschappelijke situatie, die ter 

plekke net iets hoger is dan de omgeving. Overigens werd niet uitgesloten dat de vondsten op een 

‘gewone’ laat-middeleeuwse boerderij wijzen.   

 

 
Figuur 2.1. Luchtfoto’s uit 1989 en 2004 van De Hildert (zwart omlijnd) en de omgeving (bronnen: Uitgeverij Robas 

Produkties/Topografische Dienst, 1989, p. 22; Uitgeverij 12 Provinciën, 2004, p. 26). 

 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het Bureauonderzoek en verkennend onderzoek heeft de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een groot deel van de hoogwatergeul aangewezen als 

archeologisch monument. Het is nu een terrein van zeer hoge archeologische waarde: AMK-terrein 

16018. De Hildert valt binnen dit terrein.  

 

 

2.2 Proefsleuvenonderzoek (2004) 

Op deze vijfde, mogelijke locatie van Huys de Hildert zijn in 2004 twee proefsleuven aangelegd 

teneinde deze locatie nader te onderzoeken. De eerste sleuf is dwars over een grote vindplaats 

aangelegd en juist het noordelijk uiteinde van deze sleuf is over de Hildert geplaatst. De tweede sleuf 

is haaks op de Maas aangelegd, net ten zuiden van de onverharde Kemppestraat. Beide sleuven 

waren 4 m breed.  

                                            
4
 Van Dijk, 2003, p. 72 
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Op het snijpunt van beide sleuven waren diverse sporen aanwezig in een zone van maximaal ongeveer 

40x75 m, die het vermoeden tot op zekere hoogte bevestigden dat het hier inderdaad de Hildert 

betreft. Het gaat allereerst om kuilen met puin en uitbraaksporen die erop wijzen dat oude funderingen 

zijn verwijderd. Het proefsleuvenonderzoek was zeer bescheiden van opzet, en het verloop van de 

oude funderingen kon niet worden bepaald. Tevens werd een klein deel van een mergelstenen muur 

aangetroffen in één van de uitbraaksleuven. Hierbij bleek dat onder het losse puin nog drie lagen 

mergelsteen aanwezig waren, die op een dunne grijze leemlaag waren geplaatst. De muur was 50 cm 

diep onder het sporenvlak, wat overeenkomt met ongeveer 1, m onder maaiveld. De breedte van de 

muur is onbekend.  

 
 

 
Figuur 2.2. Overzicht van de belangrijkste sporen van de opgraving, geprojecteerd op de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek (naar: Tichelman, 2005). 
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Ten tweede is er een geringe hoeveelheid vondsten verzameld. Dit bestaat uit aardewerk, metaal, 

natuursteen, baksteen en ander bouwpuin. Glasvondsten ontbreken. Het aardewerk bestaat uit 

steengoed, wit- en roodbakkend aardewerk, majolica en haffnerwaar. Het materiaal dateert uit de 15
e
 

en 16
e 

eeuw, mogelijk vroege 17
e
 eeuw. Het natuursteen bestaat uit leisteen (dakbedekkingsmateriaal) 

en kalksteen. Het bouwpuin bestaat uit stukken van bakstenen. Onder het metaal bevinden zich enkele 

bijzondere vondsten, zoals een pijlpunt van een kruisboogpijl en een stuk van een lepel.  

 

Terecht worden deze vondsten in het rapport van 2005 in verband gebracht met Huys de Hildert. Toch 

houdt de auteur voorzichtig rekening met het feit dat het ook slechts een ‘gewone’ boerderij uit de 15
e
 

eeuw kan zijn. Ook wordt gemeld dat een klooster op deze locatie niet wordt verwacht, zonder daar 

overigens nadere argumenten voor te geven.  

 

De sporen en vondsten worden ook besproken in de betreffende hoofdstukken (7 t/m 11). 

 

 

 
Figuur 2.3. Fundering van De Hildert in de proefsleuf (uit: Tichelman, 2005, p. 71). 

 

 

2.3 Onderzoek in het kader van de ontwikkeling van Maaspark Well 
(2008) 

In 2008 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied van het te ontwikkelen Maaspark 

Well, waarbij een booronderzoek en een oppervlaktekartering is uitgevoerd. De westelijke randzone 

van dit gebied grenst aan De Hildert. Het booronderzoek is uitgevoerd door in eerste instantie tien 

boorraaien dwars op de Maas te zetten met een tussenafstand van circa 200 m. De afstand tussen de 

boringen in een raai bedroeg 50 m. Van één raai is het uiteinde dwars over het terrein van De Hildert 

gezet.  
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Tijdens de oppervlaktekartering is het hele gebied binnen het te ontwikkelen Maaspark afgespeurd op 

vondsten. Speciale aandacht is daarbij besteed aan het perceel van De Hildert en het perceel dat op 

historische kaarten (Tranchotkaart) afgebeeld is onder het toponiem het Hildertsveld en de Hildert.  

Op de locatie van De Hildert zijn aanzienlijke hoeveelheden materiaal gevonden. Het gaat daarbij om 

enkele tientallen fragmenten van vloertegels, bijna honderd fragmenten leisteen, scherven van 

aardewerk uit onder ander Frechen, Siegburg en het Nederrijngebied. Op het Hildertsveld was de 

dichtheid aan vondsten aanmerkelijk lager. Van een oppervlakte van 6 ha werden weliswaar enkele 

tientallen vondsten verspreid op de akker verzameld. Het betreft voornamelijk scherven van 

roodbakkend aardewerk en steengoed uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (16-19
e
 eeuw). Enkele 

opmerkelijke vondsten zijn een stuk van een hardstenen dorpel (arduin) en een bakstenen plavuis. 

Echter, concentraties van vondsten, bouwpuin of ander materiaal ontbraken geheel. 

 

 

2.4 Besluitvorming (2006) 

Onderdeel van het proefsleuvenonderzoek was het waarderen van de vindplaatsen. Naar aanleiding 

van dit onderzoek werd geconcludeerd dat De Hildert in het horizontale vlak redelijk tot gaaf aanwezig 

is, en alleen indien de site zich noordelijk van de onverharde Kemppestraat voortzet is die door de weg 

en naastgelegen greppel aangetast.5 Ook in het verticale vlak is de vindplaats redelijk gaaf. De 

grondsporen tekenden zich al direct onder de bouwvoor af en waren gedeeltelijk met een dunne 

puinlaag afgedekt. Vloerniveau’s zijn evenwel niet vastgesteld, en vermoedelijk is het loopniveau in de 

huidige bouwvoor opgenomen. De conservering van het vondstmateriaal is goed. Ecologisch materiaal 

is niet onderzocht. Er werd van uitgegaan dat dit alleen in verkoolde vorm is bewaard, met 

uitzondering van grondsporen dieper dan de grondwaterstand. Tichelman (2005) concludeert terecht 

dat de Hildert een bijzonder aspect van het gebied van de hoogwatergeul vormt. De opkomst van 

landadel is weerspiegeld in het ontstaan van kleine kastelen zoals Huys de Hildert. Indien de 

vindplaats niet behouden kan blijven, is nader onderzoek aanbevolen. 

 

Hoewel Huys de Hildert archeologisch zeer interessant en waardevol is, is door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed besloten dat de vindplaats niet van nationaal belang is en op Rijksniveau niet dus 

behoudenswaardig is; er was dan sprake van een zogenaamd negatief selectie-advies. Dit betekende 

dat de vindplaats niet zou worden opgegraven of op een andere manier nader zou worden onderzocht.  

  

 

2.5 Plan voor een opgraving van Huys de Hildert (2011-2012) 

Een groep regionale amateur-archeologen vond dit besluit spijtig, mede gezien te verwachten vondsten 

en andere archeologische informatie, maar ook de belangstelling naar Huys de Hildert van lokale 

bewoners en lokale/regionale heemkundekringen, de Archeologische Vereniging Limburg en het 

Limburgs Geschiedkundig- en Oudheidkundig Genootschap. Een kleinschalig archeologisch onderzoek 

kon immers licht werpen op dit bijzondere gebouw. Het adellijke karakter kon bovendien het draagvlak 

voor archeologisch onderzoek en geschiedbeoefening vergroten. In de winter van 2010-2011 heeft een 

groep lokale amateurarcheologen van de Archeologische Werkgroep Venray (onderdeel van het 

Venrays Museum) het perceel van De Hildert opnieuw afgespeurd naar vondsten. Een afwijking in de 

vondstspreiding en het algemene vondstenspectrum kon niet worden vastgesteld.  

 

                                            
5
 Tichelman, 2005 
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In juli 2011 zijn door de Archeologische Werkgroep Venray de voorbereidingen gestart om een 

kleinschalige opgraving toch mogelijk te maken. Er heeft gedurende ruim een half jaar correspondentie 

en overleg plaatsgevonden tussen diverse betrokken partijen, waaronder enerzijds de grondeigenaar 

(Rijkswaterstaat) en de partij die de betreffende hoogwatergeul gaat realiseren (Kampergeul), de 

Provincie Limburg, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en anderzijds belanghebbende partijen 

zoals de Archeologische Vereniging Limburg, het LGOG en de Archeologische Werkgroep Venray.  

Van Rijkswaterstaat was een vergunning vereist voor het verrichten van graafwerkzaamheden in het 

stroombed van de Maas, maar ze zegde toe dat de vergunning in het bezit van Kampergeul hiervoor 

kon worden gebruikt. Nadat enkele juridische hobbels waren genomen, zegde Kampergeul ook haar 

medewerking toe en heeft zij de betredingstoestemming geregeld en een regeling met de pachter 

getroffen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aan het Venrays Museum een vergunning 

afgegeven voor het doen van archeologische onderzoek door amateur-archeologen, evenals een 

vergunning voor het verrichten van een opgraving van het archeologisch monument met AMK-terrein 

16018. De financiële middelen werden ter beschikking gesteld door de Provincie Limburg. Enkele 

weken voor aanvang van het onderzoek werden de Archeologische Vereniging Limburg en het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) ingelicht, en is naar alle LGOG leden 

een e-mail gestuurd met de uitnodiging om deel te nemen aan de opgraving: vele handen maken 

immers licht werk. 

 

 
Figuur 2.4. Afspeuren van het terrein van De Hildert op archeologische vondsten in de winter van 2011-2012  

(foto H. Strijbos). 

 

 

Nadat alle formele zaken rondom het onderzoek eind februari waren geregeld, kon de opgraving in 

maart 2012 plaatsvinden. Veldmaterialen zoals schoppen, tekentafel, tekenpapier, vondstzakjes en 

dergelijke werden kosteloos beschikbaar gesteld door RAAP Archeologisch Adviesbureau BV. 

 

Na afloop van de opgraving is het terrein van De Hildert nog enkele malen afgespeurd op materiaal dat 

zich aan het maaiveld bevond. Dit bestond toen niet alleen uit materiaal dat zich van oudsher in de 

bouwvoor bevond, maar ook uit materiaal uit grondsporen en (puin-)lagen dat na het dichtstorten van 

de opgravingsputten aan het oppervlak is beland. 
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3  Methoden 

3.1 Archivalisch onderzoek 

Tijdens het archivalisch onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van bronnen uit archieven die 

door wijlen pastoor Driessen uit Well zijn geraadpleegd.6 Dit leverde helaas erg weinig informatie op 

over De Hildert.  

 

Om duidelijk te maken hoe omvangrijk het bronnenbestand is dat door hem is samengesteld, volgt hier 

een opsomming van de geraadpleegde archieven:  

-Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht: archief kasteel en heerlijkheid Well; 

-Rijksarchief Gelderland, Arnhem: 

 -hertogelijk archief; 

 -rekenkamer; 

-Rijksarchief Noord-Brabant De Citadel, Den Bosch: leenhof van Cuijk; 

-Hoofdstaatsarchief Düsseldorf: 

 -bestand Abdei Camp; 

 -bestand Abdei Siegburg; 

 -bestand Abdei Gladbach; 

 -bestand Kloster Fürstenberg; 

 -bestand Haus Wissen; 

 -bestand Kurköln Lehen; 

 -bestand Justizhof Geldern; 

 -bestand Kleve/Mark; 

-Gemeentearchief Bergen, gemeente Bergen; 

-Parochiearchief Well, gemeente Bergen; 

-Hoge Raad van Adel, Den Haag: 

 -Collectie Snouckaert van Schauburg; 

 -Collectie van Spaen; 

-Gemeentearchief Venlo: archief Arcen-Wymar. 

  

Verder zijn meer dan 150 kaarten uit de 16
e
, 17

e
, 18

e
, 19

e
 en 20

e
 eeuw geraadpleegd tijdens het 

onderzoek van historisch kaartmateriaal naar De Hildert. De oudst gebruike kaart is gemaakt in 1570 

en de jongste in 1834. Op 108 kaarten staat het gebouw op één of andere manier afgebeeld. Het 

onderzoek naar de historische kaarten heeft niet tot doel om een totaaloverzicht te geven van alle 

kaarten waarop De Hildert is vermeld, maar wil slechts een algemene indruk geven van de manier 

waarop het is afgebeeld in de loop der tijd, en verklaringen geven voor de verschillen die hierin 

bestaan. Het meeste geraadpleegde historische kaartmateriaal is aanwezig in het gemeentearchief in 

Venlo. Bij de speurtocht naar historische kaarten is ook het internet gebruikt. Dit leidde al snel naar 

diverse websites, waarbij ook diverse in het buitenland zoals Frankrijk, Engeland, Tsjechië, de 

Verenigde Staten, Duitsland en zelfs Australië! In plaats van een uitputtend overzicht wordt in § 6.6 

volstaan met een analyse van de geraadpleegde kartografische gegevens met betrekking tot De 

Hildert.  

                                            
6
 Het manuscript van het boek W ell en W ee was al gereed in 1975. Pastoor Driessen overleed onverwacht in 

januari 1976. Pas eind 1980 verscheen het boek, bewerkt door Hen Camps. In deze publicatie wordt naar het 

boek verwezen als volgt: Driessen, 1980. 
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3.2 Veldwerk 

Werkwijze 

Het veldwerk is uitgevoerd van 9 t/m 23 maart 2012. Tijdens het onderzoek is ca. 2.100 m² onderzocht, 

waarbij 5 werkputten van uiteenlopende grootte zijn gedocumenteerd. Vanwege het beperkte budget 

hadden de opgravingsputten geen vaste afmetingen. De kleinste put was ongeveer 10x13 m,              

terwijl de grootste put 49x15 m meette. Het plan was om eerst twee opgravingsputten aan weerszijden 

van De Hildert aan te leggen, op basis van de informatie uit het vooronderzoek. Daarna zou een grote 

opgravingsput (put 3) op De Hildert worden aangelegd, om zodoende sporen van het gehele gebouw in 

één groot vlak bloot te leggen. Eventuele aanvullende putten konden worden aangelegd om sporen 

van de periferie op te tekenen. Putten 1, 2 en 3 zijn volgens dit plan aangelegd, haaks op de 

onverharde Kemppestraat. De aanvullende putten zijn pal langs de weg (put 4) en in de noordelijke 

periferie (put 5) aangelegd. 

 

Opgravingsvlakken en profielen 

In alle putten is in principe 1 vlak aangelegd met een bandenkraan met een gladde bak. Dit vlak is 

aangelegd onder de bouwvoor en eventuele opslibbingslagen van Maasafzettingen. Alleen in put 1 is 

een tweede vlak aangelegd. De aanleg van het tweede vlak, ongeveer 20 cm dieper, was noodzakelijk 

omdat het toen nog onduidelijk was hoe scherp archeologische sporen zich aftekenden. In put 2 is een 

grote, U-vormige greppel (spoor 52, 54, en 55) onderzocht, die geheel machinaal is uitgegraven. 

 

 
Figuur 3.1. Puttenplan en het getekende profiel (rode lijn). 
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De diepte van de sleuven was circa 0,4 tot 0,8 m beneden het maaiveld. Alle sporen en bodemlagen 

zijn in een reeks per put genummerd. Van de bodemprofielen in de opgravingsputten zijn foto’s 

genomen en zijn lithologisch beschreven conform de daarvoor geldende richtlijnen.7 Er is één 

lengteprofiel in put 3 bestudeerd en opgetekend voor onderzoek van de bodemopbouw en 

ophogingslagen.  

 

Sporen 

Sporen zijn in het vlak aangekrast en handmatig ingetekend op een tekenvel schaal 1:50. De sporen 

en bodemlagen zijn in een reeks genummerd. Alle grondsporen zijn handmatig gecoupeerd, in profiel 

getekend schaal 1:20 en afgewerkt om de functie, aard, datering en fasering zo nauwkeurig mogelijk 

vast te stellen. Alleen grote en diepe sporen zijn machinaal gecoupeerd, zoals de waterput, de 

beerput, grote greppels en de gracht. Restanten van fundamenten en stiepen zijn tijdens de aanleg 

van het eerste vlak zo min mogelijk verwijderd, zodat een zo volledig mogelijk overzicht kon worden 

verkregen. 

 

aard aantal 

kuil 29 

paalkuil 12 

waterput 1 

funderingssleuf 5 

uitbraaksleuf 8 

laag/vlek 2 

fundering brug 2 

gracht/greppel 15 

vondst 6 

natuurlijke verstoring 5 

beerput  2 

opkweekplek  vis 2 

overig 3 

totaal 92 

Tabel 3.1. Overzicht van de grondsporen. 

 

 

Tijdens het onderzoek zijn 92 grondsporen gedocumenteerd, maar hieronder bevinden zich ook sporen 

die aan natuurlijke lagen zijn toe te schrijven (tabel 3.1, bijlage 1). De archeologische grondsporen 

bestaan uit paalkuilen, funderings- en uitbraaksleuven, stiepen, grachten, greppels en een grote 

diversiteit aan kuilen, waaronder een waterput en een beerput. Ook enkele grote vondsten zijn 

afgebeeld op de veldtekening, waarbij niet alleen de ligging maar ook de vorm van het object is 

meegenomen.  

 

 

                                            
7 NEN 5104: Nederlands Normalisatie-instituut, 1989 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [18]  

 
Figuur 3.2. Optekenen van de sporen (foto H. Strijbos). 

 

 

Vondsten 

Tijdens de aanleg van de opgravingsputten zijn alle vondsten individueel opgetekend en verzameld. 

Daarbij zijn de vondsten zoveel mogelijk aan sporen gekoppeld (bijlage 2). De vondsten zijn in een 

doorlopende reeks genummerd en per betreffende periode op de vlaktekening aangegeven. Het vlak 

en het stort zijn met een metaaldetector onderzocht op metaalvondsten. De vlakvondsten zijn op de 

vlaktekening aangegeven en de stortvondsten per put verzameld. Alle vondsten van aardewerk, bot, 

baksteen, natuursteen, metaal en glas zijn geanalyseerd. Ook alle houtvondsten zijn geanalyseerd, 

maar alleen de 36 meest relevante stukken, met name gebruiksvoorwerpen, zijn door de houtspecialist 

op soort gedetermineerd. Na determinatie is een groot deel van het metaal en hout weggegooid, in 

overleg met de beheerder van het depot van de provincie Limburg. 

 

Het vondsten bestaan uit een diversiteit aan materiaalgroepen, zoals aardewerk, keramisch 

bouwmateriaal, natuursteen, metaal, bot, glas.  

 

 

aard aantal 

keramiek (prehistorisch/Romeins) 6 

keramiek (Nieuwe tijd) 226 

natuursteen 604 

vuursteen 1 

bouwkeramiek 446 

metaal  129  

bot 53 

schelp 1 

glas 9 

hout 138 

overig 5 

totaal 1618 

Tabel 3.2. Overzicht van de vondstgroepen. 
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3.3 Uitwerking 

De determinatie van diverse materiaalgroepen vond plaats door of onder supervisie van specialisten: 

- middeleeuws aardewerk: drs. R.J.A.M. Thijssen; 

- bot: drs. J.E.A. Jans (RAAP); 

- metaal: R. Bloemen (RAAP); 

- natuursteen: ir. G.R. Ellenkamp (RAAP) en drs. H.J. Tolboom (Rijksdienst voor het Cultureel 

  Erfgoed); 

- paleo-ecologie: drs. H. van Haaster, drs. M. van Waijjen (beiden BIAX Consult) en drs. M. Konert 

(Vrije Universiteit van Amsterdam). 

 

Aardewerk 

Alle aardewerk is verzameld, waarbij onderscheid is gemaakt tussen bakseltypen, vorm van het 

vaatwerk en datering. Het is beschreven volgens het landelijk gangbare Deventer-systeem. In bijlage 3 

is de beschrijving van het aardewerk opgenomen. 

 

Metalen voorwerpen 

Tijdens de opgraving is vondstmateriaal van metaal verzameld. Niet al het gevonden metaal is 

waardevol genoeg om te behouden. In totaal zijn 114 metalen voorwerpen opgegraven. Alle metaal is 

beschreven, waarna in overleg met de beheerder van het depot van de provincie Limburg, enkele 

metaalvondsten zijn geconserveerd. De ijzeren spijkers, onherkenbare voorwerpen en voorwerpen die 

geen bijdrage leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen, zijn niet geselecteerd voor 

conservatie of restauratie. Echter, alle metalen worden beschreven in deze rapportage. In overleg met 

het Provinciaal Depot zijn 3 voorwerpen geselecteerd voor conservering. Voor deze voorwerpen is een 

minimale conservering voorgesteld en restauratie van objecten werd niet noodzakelijk geacht. De 

conservering is uitgevoerd door restauratie-atelier Restaura. In bijlage 6 is de beschrijving van het 

metaal opgenomen. 

 

Bot 

Het botmateriaal is tijdens de graafwerkzaamheden handmatig verzameld met de schop en troffel. 

Voor zover mogelijk zijn tijdens de determinatie van elk botfragment gegevens genoteerd met 

betrekking tot diersoort, skeletelement, deel van het skeletelement (proximaal, midden of distaal), 

fragmentatiegraad, zijde van het skelet, leeftijd, aantal, gebruiks- en bewerkingssporen, pathalogieën 

en opmerkingen. Waar determinatie tot op de soort niet mogelijk bleek, is het botmateriaal 

onderverdeeld in grootte-klassen: groot zoogdier (GZ; bijvoorbeeld rund, paard), middelgroot zoogdier 

(MZ; bijvoorbeeld varken, schaap/geit) en klein zoogdier (KZ; bijvoorbeeld hond, kat, konijn). Bij de 

determinatie is gebruik gemaakt van een vergelijkingscollectie. De resultaten van de analyse staan 

vermeld in bijlage 7. 

 

Hout  

Tijdens de opgraving zijn 87 houten voorwerpen en enkele tientallen houtfragmenten geborgen. De 

fragmenten zijn afkomstig uit een waterput, een beerput en een opkweekplek voor vis in de vorm van 

een diep ingegraven ton. Die sporen zijn erg diep beneden de grondwaterspiegel ingegraven. Wegens 

budgettaire redenen is ervoor gekozen om geen bronbemaling aan te leggen. In plaats daarvan is de 

bodem van deze drie diepe sporen gelicht door met de kraan er enkele grote ‘happen’ uit te nemen en 

die op het droge te inspecteren op vondsten. Hout uit die delen van deze drie sporen is daardoor 

gebroken en sterk gefragmenteerd, met name de grote stukken zoals karrewielen. Het merendeel 

betreft planken en balken, maar ook duigen en delen van karrewielen komen voor.  
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Met het beschikbare budget is zo veel mogelijk hout gedetermineerd op soort door drs. H. van Haaster. 

Van alle hout zijn de bewerkingssporen onderzocht, zie bijlage 8. Een deel van de onderzochte 

houtsoorten was zo bijzonder dat dit is bewaard voor de interne referentiecollectie van BIAX Consult. 

In bijlage 9 zijn afbeeldingen van stamcodes van hout afgenomen. 

 

Paleo-botanische resten  

In totaal zijn 7 monsters voor paleo-botanisch onderzoek verzameld uit kuilen, greppels, de waterput, 

de beerput en de opkweekplek voor vis. Het gaat om vier macrobotanische monsters en drie 

pollenmonsters. De bemonstering heeft plaats gevonden vanuit verschillende wetenschappelijke 

oogpunten. In de eerste plaats zijn de monsters genomen vanuit een botanische vraagstelling.  

 

Gezien de bewaringstoestanden van paleo-ecologische resten in het zand en klei zijn deze monsters 

genomen uit kansrijke sporen zoals sporen met houtskoolrijke en/of sterk humeuze vullingen: de 

beerput, de waterput, de opkweekplek voor vis, greppels en de gracht. Bij de selectie van de monsters 

voor waardering is tevens rekening gehouden van de datering van de sporen en hun context. Deze 

monsters en botanische resten kunnen uitsluitsel geven over de aard van het landschap en 

landgebruik tijdens de bewoning van De Hildert, maar mogelijk ook iets over functies van ruimtes 

binnen het gebouw. In totaal zijn twee botanische monsters en één pollenmonster geselecteerd voor 

waardering. Een steekproef uit de monsters is gecontroleerd op conservering en rijkdom in aard en 

aantal van de botanische resten of pollen. De bereiding van de monsters is in augustus 2012 

uitgevoerd door M. Konert. Ze zijn in september 2012 geïnventariseerd door M. van Waijjen, zie bijlage 

10. Helaas waren de financiële middelen ontoereikend om de potentievolle monsters ook daadwerkelijk 

te laten analyseren. Tabel 3.3 geeft een overzicht van de monsters, hun beschrijving en staat van 

onderzoek.  

 
monster type spoor interpretatie waardering analyse? 

1 zaden 14 kuil (Prehistorie) nee  

2 zaden  21 kuil (Prehistorie) nee  

3 zaden  54 greppel nee  

4 zaden  64 opkweekplek vis ja geschikt 

5 pollen  54 greppel  nee   

6 zaden 61 beerput ja  geschikt 

7 pollen  64 opkweekplek vis ja  geschikt 

Tabel 3.3. Botanische monsters en pollenmonsters. 
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4  Landschap en bodem 

De wortels van het huidige landschap liggen in een ver verleden: de periode van de ijstijden, ook wel 

het Kwartair genoemd. Dit tijdvak begon ongeveer 2,1 miljoen jaar geleden en wordt verdeeld in het 

Pleistoceen (tot 11.800 jaar geleden) en het Holoceen (11.800 jaar geleden tot heden). In het 

Pleistoceen werden langdurige koude perioden onderbroken door relatief korte, warmere perioden. Die 

koude perioden worden glacialen of ijstijden genoemd en duren zo’n 100.000 jaar. De warmere 

perioden, ook wel interglacialen genoemd, duren zo’n 10.000 jaar. Naast de klimatologische 

omstandigheden waren ook twee tektonische bewegingen van de ondergrond bepalend voor de 

vorming van het landschap. Nederland maakt namelijk deel uit van de Nederduitse laagvlakte, die 

bestaat uit dikke pakketten grind en zand, die door de Oermaas en Oerrijn vanuit de Alpen zijn 

aangevoerd. 8 Nederland ligt bovendien als het ware op een gigantische wip, waarvan het scharnierput 

in Noord-Limburg ligt. Daardoor daalt het Noorden, Oosten en Westen van Nederland, terwijl het 

Zuidoosten omhoog komt.  

 

Deze tektonische bewegingen hebben geleid tot het ontstaan van grote scheuren in de ondergrond. Dit 

zijn diepe, geologische breuken. Deze breuken liggen in een zone, die wordt begrensd door het 

Massief van Brabant en het Rijns Massief. Dit is grofweg het gebied tussen Breda en Venlo. Binnen 

deze breukzone komen sommige delen omhoog (Horsten), terwijl andere dalen (Slenken). Well ligt in 

het gebied van de zogenaamde Slenk van Venlo. 9 In deze Slenk zijn oude afzettingen diep weggezakt 

en afgedekt met dikke pakketten zand en grind van de voorlopers van de huidige Maas en Rijn. Soms 

worden we nog herinnerd aan de tektoniek in Limburg, zoals tijdens de aardbeving op 13 april 1992. 

 

 
Figuur 4.1. Breuklijnen in de ondergrond. De asterisk geeft de plek van De Hildert aan. 

                                            
8
 Berendsen, 1996 

9
 De Mulder e.a., 2003 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [22]  

Een belangrijk, zichtbaar fenomeen dat een grote rol speelde in de landschappelijke ontwikkeling van 

de gemeente Bergen is de Maas. Die heeft namelijk in de loop der tijd een terrassenlandschap 

gevormd. In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van dit rivierenlandschap geschetst. 

 

 

4.1  Het ontstaan van het landschap 

De vorming van Maasterrassen 

De basis voor het huidige landschap van Bergen is gelegd in de laatste ijstijd: het Weichselien, dat 

duurde van ongeveer 115.000 tot 11.800 jaar geleden. Tijdens deze ijstijd heersten in Zuid-Nederland 

zeer koude en droge omstandigheden, vergelijkbaar met die van de huidige poolwoestijnen en 

toendra's in noordelijk Siberië. De bodem was meters diep permanent bevroren waarvan alleen de 

toplaag in de koele zomers ontdooide, ook wel permafrost genoemd. Smeltende sneeuw en regen 

konden de bevroren ondergrond niet intrekken en moest oppervlakkig afstromen. Door het 

sneeuwsmeltwater had de Oermaas meerdere ondiepe geulen, die zich om zand- en grindbanken heen 

slingerden. Ook binnen het Weichselien waren er verscheidene klimaatswisselingen, waardoor die 

geulen zich snel verlegden onder invloed van het sterk wisselende debiet. Ook sneden zij zich 

meerdere malen in, waarbij verschillende terrassen werden gevormd en dikke pakketten grind en zand 

afzetten in grote delen van Noord-Limburg. 10 Op de geomorfologische kaart zijn de grindrijke 

Maasterrassen in de omgeving van De Hildert afgebeeld (figuur 4.4: codes 4E9(a) en 3E9). Deze kaart 

geeft informatie over de verschillende vormen die in het landschap te onderscheiden zijn. 

 

De invloed van de breukwerking in de diepere ondergrond was sterk bepalend voor de bewegingen van 

de Maas: op de Peelhorst is het Maasdal slechts ruim 2 km breed, terwijl het in de Slenk van Venlo wel 

een doorsnee van 6 km breed heeft. Buiten het Maasdal zette de wind een dik pakket zand af 

(dekzand; figuur 4.4: codes 3L5 en 4E11). In de lange, koude periode van het Weichselien groeide er 

weinig vegetatie en had het landschap voornamelijk het karakter van een toendra met kruiden, struiken 

en grassen.  

 

Het Laat Weichselien: een weerbarstig einde van de ijstijd 

Het einde van de ijstijd ging niet geleidelijk, maar werd gevormd door een periode met enkele heftige 

klimaatschommelingen waarin warmere en koude perioden elkaar afwisselden. In de warmere fasen 

(Allerød-interstadiaal) veranderde de Maas weer in een rivier met één diepe hoofdgeul. In de koudere 

perioden (de Oude en Jonge Dryas) sneed de Maas zich enkele malen in oudere afzettingen in, 

waarbij verschillende terrastreden ontstonden. Zij variëren in hoogte van 16 tot 21 m +NAP.11 De 

Hildert bevindt zich juist op de rand van de zone waar het Jonge Dryas-terras bijna aan het oppervlak 

ligt. Het oudste niveau van de Maasafzettingen bij Bergen is gevormd in het Jonge Dryas. Dat bestaat 

overwegend uit zand en grind. Het terras bevindt plaatselijk in het gebied tussen Well en Aijen aan het 

oppervlak, maar is dichter bij de Maas met jongere Maasafzettingen afgedekt. Die jongere afzettingen 

bestaan veelal uit fijn zand en klei, en worden dikker in de richting van de Maas.  

 

Op de geomorfologische kaart zijn enkele zones in de omgeving van De Hildert afgebeeld als oude 

Maasgeul (figuur 4.4: code 2R10). De oude geulen uit de ijstijd zijn meestal relatief ondiep en minder 

dan circa 1 m diep. Tevens werd in grote delen van het Maasdal in deze periode en het Vroeg-

Holoceen een pakket klei afgezet, ook wel oude klei genoemd. Zo ook in het gebied van De Hildert.  

                                            
10

 Huisink, 1998; Staring Centrum/RGD, 1990; Van den Berg, 1996 
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In een groot deel van het Maasdal rond Bergen werd een pakket klei afgezet van enkele decimeters 

dik, dat in de lagere zones enkele meters dik kan zijn. In de oude geulen bestaan deze afzettingen uit 

blauwe tot grijze komklei en zwak zandige klei. Vermoedelijk fungeerden de geulen toen nog als 

natuurlijke overlaten die vol water stroomden bij hoogwater. Op de meer hooggelegen delen gaat de 

fijne oude klei over in oeverafzettingen die uit bruinkleurig, zandiger materiaal bestaan, ook wel 

hoogvloedleem genoemd. Waar de oude klei ontbreekt, liggen de zandige oeverafzettingen direct op 

het Late Dryas-terras. Verschillende geulen uit deze tijd zijn in het huidige landschap zichtbaar als 

ondiepe laagten, ook in het licht golvende landschap van de hoogwatergeul tussen Well en Aijen. 12  

 

 

 

 
Figuur 4.2. Impressie van een r ivierdal in de toendra van Alaska. 

 

 

 

 
Figuur 4.3. De vorming van Maasterrassen. 

 

 

In deze koude periode groeiden er voornamelijk kruiden-achtige planten en heesters, en stonden her 

en der verspreid berken. Tijdens de warmere perioden breidde de vegetatie zich uit. Het berkenbos 

werd dichter en ook dennen en populieren kwamen voor. In het Maasdal was de temperatuur iets 

warmer dan daarbuiten, zodat de begroeiing in het Maasdal iets weelderiger was. In het Jonge Dryas 

vonden opnieuw intensieve zandverstuivingen plaats. Voornamelijk op de oostelijke oever van de Maas 

werden toen in een lange gordel verstoven rivierzanden afgezet in de vorm van ruggen en koppen. 

                                            
12

 Van Dijk, 2003 
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Deze rivierduinen bestaan uit beddingzanden van de Maas die in oostelijke richting zijn verstoven. De 

talrijke zandbergen in de Maasduinen maken daar deel van uit (figuur 4.4: code 3L8 en 4L8). Door de 

koude en droogte verdween het gemengde berken-dennenbos en werd de begroeiing steeds opener. 

De schaarse vegetatie van het toendralandschap was beperkt tot een open heester-vegetatie met 

jeneverbessen, grassen, heide, kruiden en mossen, maar er kwam ook een enkele berk, den en wilg 

voor. In de beekdalen en oude Maaslopen groeiden waterplanten. Aan het einde van de Jonge Dryas 

warmde het klimaat opnieuw op en begon de vegetatie zich te herstellen. Door deze factoren werd de 

sedimentlast van de Maas kleiner en de afvoer regelmatiger, zodat die zich concentreerde in één geul 

en zich begon in te snijden.13 De laatste ijstijd liep op zijn einde, en de overgang naar het warmere 

Holoceen was aangebroken. 

 

 
Figuur 4.4. De Hildert (rode stip) op de landschapskaart (bron: Staring Centrum/RGD, 1990). De oude geulen z ijn 

als groene stroken afgebeeld. 

 

 

Het Holoceen: de afwerking van het natuurlijke landschap 

In de Centrale Slenk kon de Maas gedurende het Holoceen veel sediment afzetten in de vorm van 

kleiïg en zandig materiaal. De holocene afzettingen zijn overwegend vergelijkbaar met de oude klei en 

hoogvloedleem uit het Weichselien. Pas overwegend vanaf de Romeinse tijd bevatten de afzettingen 

een hoge component silt, en worden ook wel ‘jonge klei’ genoemd.14 De verschillende ondiepe geulen 

van de Maas raakten buiten gebruik en bleven als ondiepe, langgerekte laagtes achter.  

                                            
13

 Huisink, 1998 
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 Stoepker, 2006 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [25]  

De Maas concentreerde alle geulen in één diepe hoofdgeul en sneed zich opnieuw in het landschap in. 

Een dergelijke insnijding vond plaats enkele tientallen meters westelijk van De Hildert, waar een geul 

van meer dan 6 meter diep ontstond. Ten westen van die geul, min of meer westelijk van de 

Aijerbandstraat, is in het Vroeg Holoceen een langgerekte zandbank of oeverwal gevormd. Die was in 

de Prehistorie uitermate geschikt voor bewoning, en er zijn dan ook verschillende archeologische 

vondstniveau´s uit de Steentijd gevonden. Al vroeg in het Holoceen verlegde de Maas haar loop en 

bleef de oude, diepe geul als een afgesneden meander in het landschap achter. In oude, diepe geulen, 

zoals die vlak bij De Hildert, stond permanent water.  

 

Uit de aanwezigheid van schelpenresten en humeuze lagen blijkt dat planten hier in een nat milieu 

groeiden en dat het water een lage stroomsnelheid had. Na verloop van tijd vond er meer plantengroei 

plaats en kon veen ontstaan. De opvulling van de oude Maasgeulen bestaat echter voornamelijk uit 

blauwgrijze klei, die na sedimentatie permanent in het water ligt.15  Al vroeg in het Holoceen werd het 

totale Maaslandschap met zijn geulen, zandbanken en oeverwallen afgedekt met een laag zand en 

klei, die na verloop van tijd steeds dikker werd. De Maas vertoonde in het begin van het Holoceen de 

meeste activiteit en de oeverafzettingen dateren daarom hoofdzakelijk uit deze periode. Echter, ook in 

jongere perioden zijn nog sedimenten afgezet, zowel in deze oude Maasgeulen als daarbuiten.16 Op de 

plek van De Hildert is het Maasterras met een pakket oeverafzettingen van ongeveer 80 cm dik 

afgedekt, dat uit grijsbruine, zwak zandige klei bestaat. In de richting van de geul neemt de dikte van 

dit pakket toe, en in de top daarvan bevinden zich enkele smalle, ondiepe laagtes die haaks op de 

Maas lijken te zijn georiënteerd. Waarschijnlijk zijn die het restant van ondiepe geultjes die in de loop 

van het Holoceen in het landschap zijn gevormd en afwaterden op de diepe, vroeg-holocene geul.  

 

 

 
Figuur 4.5. Een oude, ondiepe geul in het oostprofiel van opgravingsput 2. De vullingslagen van de geul z ijn met 

zwarte lijn aangegeven. 

 

 

Het kleidek is op het terrein van De Hildert minstens 60 cm dik, en neemt naar de oude Maasgeul toe 

tot ruim 100 cm. Het kleidek vertoont kenmerken van bodemvorming zoals verbruining en inspoeling 

van ijzer- en mangaanmineralen. Toch is onduidelijk hoe oud het kleidek is, en of het klei uit het 

Vroeg-Holoceen betreft, of dat die aanzienlijk jonger is en bijvoorbeeld uit de Romeinse tijd dateert. De 

jonge, siltige afzettingen zijn op het terrein van De Hildert erg dun en beperken zich tot een pakket van 

hooguit enkele decimeters dik dat volledig in de bouwvoor is opgenomen (figuur 4.4: code 2R8). 
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Meestal verloopt de overgang naar het holocene oppervlak vrij abrupt, maar dichter naar de huidige 

Maas wordt deze grens meer een overgangszone. Waarschijnlijk hangt dit samen met de activiteiten 

van de Maas, die dicht bij haar bedding steeds meer sediment heeft afgezet. Deze siltige afzettingen 

werden tot voor kort meestal na de Middeleeuwen gedateerd, maar uitgebreid onderzoek in het 

Maasdal heeft uitgewezen dat die al vanaf de Romeinse tijd dateren. Dit hangt zeer waarschijnlijk 

samen met grootschalige ontginningen, vooral in Zuid-Limburg, waar veel löss erodeerde en in de 

Maas belandde.17 Het pakket jonge klei ontbreekt meestal op De Hildert of is opgenomen in de 

bouwvoor, aangezien diverse vondsten uit de Prehistorie zich aan het oppervlak bevonden. 

 

Onder invloed van de opwarming werd de toendravegetatie geleidelijk vervangen door een meer 

gesloten berkenbos met jeneverbessen, die al vrij snel werd vervangen door een vegetatie van dennen 

en ook populieren. In de nattere gebieden groeiden wilgen en waterplanten. Deze begroeiing werd 

vervolgens gevolgd door een vegetatie van meer warmteminnende soorten en langzaam ontstond een 

gemengd bos met eik, iep, linde, es en hazelaar. Op beperkte schaal kwamen ook planten als klimop 

en maretak voor. De begroeiing was echter sterk afhankelijk van de kenmerken van het landschap en 

de bodem. Zij breidde zich het snelste uit in het Maasdal en op de iets lemigere gronden; pas na 

verloop van tijd raakten ook het dekzandgebied en de stuifzandgebieden begroeid. Door de dichte 

bosvegetatie nam de invloed van wind en water op de bodem sterk af. Er vonden dan ook geen 

grootschalige wijzigingen van het reliëf plaats. Toch was het klimaat in het Holoceen niet stabiel, want 

ongeveer 8.000-5.000 jaar geleden was het iets warmer dan nu.  

 

De winters waren iets koeler en de zomers iets warmer en vochtiger. Ongeveer 4.000 jaar geleden 

nam de invloed van de mens op de vegetatie meer toe. Door het groeiende bevolkingsaantal werd 

meer bos gekapt, dat werd gebruikt voor akkers en om huizen van te bouwen. Daardoor ontstonden er 

steeds meer open plekken in het landschap met granen en kruiden. Ook was er geleidelijk aan een 

toename in andere plantensoorten die gebonden zijn aan menselijke activiteiten. Voorbeelden van 

dergelijke cultuurbegeleiders zijn weegbree, ganzenvoet, bijvoet, zuring, distels en korenbloem. 

 

 

4.2 Bodemvorming 

De bodem in de opgravingsputten bestaat voornamelijk uit kleigronden die zich in de laat-glaciale en 

vroeg-holocene Maasafzettingen hebben ontwikkeld. Vanwege de ouderdom van de hooggelegen 

natuurlijke afzettingen heeft intensieve bodemvorming plaatsgevonden, zoals homogenisatie. De 

bodem bestaat op het terrein van De Hildert uit Maasafzettingen, die tot ongeveer 80 cm diepte zijn 

gehomogeniseerd en bruingrijs van kleur zijn. De bovengrond bevat niet veel humus. Aan de basis van 

de kleiïge oeverafzettingen komen vaak veel roest- en/of mangaanconcreties voor. Dit wordt 

veroorzaakt door de verschillen in mineralogische textuur van de bodem. Soms vormt de roest zelfs 

moeilijk doordringbare oerbanken. Ook wijzen oude toponiemen in de lagere landschapsdelen als het 

Rood of het Roodland op een hoog ijzerhoudend gehalte van de bodem en mogelijk ook het 

grondwater. Op diverse plaatsen kleurde het water in de Sleijgraaf of andere ontwateringsgreppels 

rood vanwege het hoge gehalte aan ijzermineralen. 
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5  Prehistorie, Romeinse tijd en Vroege 

Middeleeuwen 

5.1 Inleiding 

Tijdens de opgraving zijn zo’n 90 grondsporen opgetekend, waarvan 10 niet-relevante sporen zoals 

natuurlijke lagen, plantaardige/dierlijke verstoringen en 20e eeuwse verstoringen. Bij de archeologische 

sporen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen sporen die wel en geen deel uitmaken van 

Huys de Hildert. Diverse sporen dateren uit de Prehistorie, Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen. Het 

grootste deel van de sporen (ca. 83 %) kon worden toegewezen aan De Hildert, of er kon een specifieke 

interpretatie aan worden toegekend. Het gaat daarbij om het centrale bouwdeel en de naastgelegen 

bouwdelen, de waterput, de beerput, de opkweekplek voor vis, grachten en greppels, een brug en 

tenslotte een oude funderingssleuf van het pand. De vondsten die niet tot De Hildert behoren, zijn 

gedaan op het hoogste deel dat is onderzocht. Het gaat om vuursteenmateriaal en aardewerk uit de 

Vroege Prehistorie, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. In totaal zijn ruim 15 vondsten uit de 

Prehistorie en Romeinse tijd gedaan. In deze zone zijn tevens enkele sporen met aardewerk uit de 

IJzertijd aangetroffen. Sporen uit de Romeinse tijd ontbreken. Eén spoor was erg bijzonder omdat het 

een vrijwel complete pot uit de Vroege Middeleeuwen bevatte.  

 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de sporen en vondsten besproken die geen deel uitmaken van 

De Hildert. Die dateren uit de oudste fase van de Prehistorie, de Steentijd (het Mesolithicum en 

Neolithicum), de Late Prehistorie (de IJzertijd), de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. In § 6.2.1 

wordt ook aandacht besteed aan de Vroege Middeleeuwen, maar daarbij worden de resten uit die 

periode in een groter kader geplaatst zodat iets kan worden gezegd over de ontwikkeling van Well als 

dorp.  

 

 

5.2  De jagers/verzamelaars uit de Midden Steentijd 

Verspreid over de opgraving zijn enkele vuurstenen vondsten gevonden. Het gaat steeds om 

vlakvondsten, vaak afkomstig uit put 1 en 5. De vondsten bestaan uit één grote vuursteenknol, één brok 

en twee afslagen. Het materiaal is gemaakt van Maasterrasvuursteen, dat bestaat uit kleine en grote 

vuursteenknollen die in de bedding van de Maas zijn meegevoerd en sterk zijn verweerd. Zij zijn door de 

prehistorische mens verzameld in verlaten Maasgeulen, grindbanken, de huidige Maasoever en andere 

ontsluitingen. De grote knol is hoogstens enkele malen bekapt zonder een goede bewerkingstechniek. 

Het lijkt er eerder op dat het stuk is getest, maar ongeschikt is bevonden voor verdere bewerking. Het 

brok is verbrand en volgens een hoekig patroon gebroken. Dit is meestal een gevolg van het veelvuldig 

verhitten in een open vuur, al dan niet gecombineerd met het plots afkoelen in een vloeistof in een 

container, zoals pot, leren buidel of iets dergelijks. Ze kunnen ook zijn gebruikt om vlees of ander 

voedsel te roosteren of als warmtebron. Daarom worden dergelijke stenen ook wel geïnterpreteerd als 

kookstenen. De twee afslagen zijn afkomstig uit het productieproces waarbij afslagen werden 

geproduceerd. Van één afslag kon worden bepaald dat die met een harde percussietechniek is gemaakt, 

dat wil zeggen waarbij de kernsteen werd bewerkt met een harde hamersteen, om op die manier 

afslagen te maken. Het stuk heeft een roestbruine kleur gekregen door inspoeling van ijzermineralen. 

Het kan niet worden gedateerd op typologische kenmerken. De andere afslag dateert in de Midden 

Steentijd (Mesolithicum; 8.600-5.300 voor Christus).  
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Het vuursteenmateriaal heeft een losse spreiding en is over een oppervlak van ongeveer 1.000 m² 

verzameld. De roestbruine afslag lag op de flank van de oude Maasgeul. De kooksteen, de knol en één 

afslag lagen aanzienlijk dichter bij elkaar, en bevonden zich op een oppervlak van ongeveer 14x17 m. 

Dit is ongeveer 25 m oostelijker, op de grens van putten 1 en 5. Op een oppervlak van ongeveer 15x5 m 

zijn bovendien diverse kookstenen van kwarts en kwartsiet gevonden. Hier ligt ook het gros van het 

overige vuursteenmateriaal.  

 

Interpretatie 

De grote mate van overlapping van het vuursteenmateriaal en de kookstenen wijzen erop dat de 

kookstenen gelijktijdig kunnen zijn gemaakt en gebruikt. Dit betekent dat in het Mesolithicum wellicht 

een klein kampement heeft gelegen op een kleine verhoging, aan de rand van de oude Maasgeul. In 

deze periode trok men rond door het landschap en leefde van de jacht, visvangst en het verzamelen van 

eetbare vruchten, knollen en planten. Deze zogenaamde jager/verzamelaars bleven alleen tijdelijk 

(dagen, weken) op één plaats, waarna men naar een andere plek trok. In zo’n kampement werd 

vuursteen bewerkt, voedsel klaargemaakt en werden allerlei dagelijkse klussen, 

reparatiewerkzaamheden van gereedschappen en andere werkzaamheden verricht. Nadat een 

kampement verlaten was, is vaak alleen het vuursteenmateriaal dat aan de vroegere bewoners nog 

herinnert. Dergelijke kampen liggen vaak op specifieke plekken in het landschap. Resten van 

mesolithische kampementen zijn in Noord-Limburg namelijk voornamelijk bekend uit hooggelegen, droge 

gebieden die grenzen aan lage, veelal natte terreinen. Op relatief korte afstand kwamen daar drinkwater 

en een grote verscheidenheid aan vegetatietypen voor. Dit bracht een grote diversiteit aan 

voedselbronnen van planten en dieren met zich mee. Er werd vooral gejaagd op paard, edelhert, eland 

en oeros, maar ook op kleiner wild als ree, gems en pelsdieren als das, wolf en vos. Eetbare bessen, 

knollen en andere vruchten werden verzameld. In beken, oude Maasmeanders en langs de Maas werd 

ook gevist en kon men vuursteenknollen verzamelen. 

 

 

 
Figuur 5.1. Impressie van een mesolithisch kampement, zoals dat wellicht ook nabij De Hildert is geweest (uit: 

Niekus & Rensink, 2008, p. 133). 

 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [31]  

De mesolithische vindplaats ligt pal langs de rand van de oude Maasgeul, die toen nog niet geheel was 

dichtgeslibd en watervoerend was. Vanaf de hogere oever kon het gehele Maasdal optimaal worden 

benut. Hiervan getuigen de vele kampementen uit deze periode die op de kronkelwaardrug enkele 

honderden meters westelijker, direct langs de Maas, aanwezig zijn. De weinige mesolithische vondsten 

uit de vindplaats bij De Hildert geven aan dat het geen kampement was. Vermoedelijk werd er een 

kortstondige, specifieke activiteit uitgevoerd, zoals het ontleden en schoonmaken van jachtwild, knollen 

of vis en het roosteren daarvan ten behoeve van opslag of directe consumptie. Het lijkt er evenwel op 

dat deze vindplaats echter flink is verstoord door de latere bewoning op De Hildert. 

 

Archeologisch onderzoek in en rond het gebied van de hoogwatergeul tussen Well en Aijen heeft veel 

informatie opgeleverd over de menselijke bewoning in het Mesolithicum. Uit het eerste onderzoek in 

2001 bleek dat overal in dit gebied vondsten uit het Mesolithicum voorkomen. Uit nader onderzoek in 

2004, 2010 en 2012 blijkt echter dat er een zeer specifiek landschapsgebruik ten grondslag ligt aan het 

verspreidingsbeeld van vindplaatsen. Zo blijkt dat kampementen uit het Mesolithicum in groten getale 

voorkomen op de kronkelwaardrug langs de Maas, vergelijkbaar met een hoge zandbank die veelal 

droog lag. Hier zijn enkele grote vindplaatsen aangetroffen, die elk uit meerdere kampementen 

bestaan.
18

 Die kampementen bestaan uit vele honderden tot tienduizenden stukjes vuursteen. Die zijn 

ontstaan tijdens vuursteenbewerking ter plekke, om pijlpunten, messen en dergelijke van te maken. 

Naast het maken van dergelijke vuurstenen werktuigen, werden er allerhande dagelijkse activiteiten 

uitgevoerd. Onderdeel van een kampement was het oprichten van tenten, hutten of andere vormen van 

eenvoudige behuizingen, het maken van teer voor het vastzetten van vuurstenen pijlpunten in de pijl, het 

bereiden van eten, zoals vis, jachtwild, wortels, knollen, noten, fruit en dergelijke. Deze zandbank is 

vanaf de eerste menselijke bewoning in dit gebied in het Vroeg Mesolithicum volop door de mens 

gebruikt. Het grindrijke gebied van de Maasterrassen, oostelijk van de oude Maasgeul blijkt nauwelijks 

te zijn gebruikt voor bewoning. Ook De Hildert ligt in dit gebied. Hier zijn weliswaar vondsten uit deze 

periode verzameld, maar die blijken niet samen te hangen met bewoning. Het gaat namelijk niet om 

clusters, maar steeds om één of enkele vondsten. Die kunnen zijn gebruikt bij het verzamelen of 

klaarmaken van voedsel of andere dagelijkse activiteiten. De mens mocht in deze periode dan wel door 

het landschap trekken op een manier die op ons als primitief overkomt, maar het gebruik van het 

landschap was geordend en er lag een zeer specifiek, doelmatig gebruik achter. 

 

 

5.3  De eerste prehistorische boeren uit de Nieuwe Steentijd  

Twee scherven dateren vermoedelijk uit de Nieuwe Steentijd (Neolithicum 5.300-2.000 voor Christus) en 

zijn achtergelaten door de eerste prehistorische boeren die Noord-Limburg binnentrokken. Het gaat om 

dunne scherven van 3-4 mm dik die zijn gemaakt van klei die met matig tot grof zand is verschraald. De 

ene scherf heeft een grijze kern en is in een zuurstofrijke omgeving afgekoeld, terwijl de tweede scherf 

geheel in een zuurstofrijke omgeving is gebakken. Beide scherven zijn wandscherven, maar één is een 

wandscherf met knik, die vlak onder de rand is aangebracht. De rand zelf ontbreekt evenwel. Toch blijkt 

dat de scherf is van een pot met een openstaande mond. De scherven zijn aangetast door allerhande 

processen die in de bodem spelen. Ze zijn namelijk rond de breukvlakken afgerond en ook het oppervlak 

is verweerd. Op basis van de beschrijving dateren de scherven uit het Midden of Laat Neolithicum. De 

scherven zijn afkomstig van één of twee potten. Mogelijk gaat het om bekers, zoals laat-neolithische 

Standvoetbekers of Klokbekers. Een midden-neolithische datering lijkt minder voor de hand te liggen.  
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Interpretatie 

Gezien het ontbreken van neolithische grondsporen en het lage aantal scherven, is het interpreteren van 

deze vindplaats problematisch. Duidelijk is dat de scherven deel uitmaken van één of twee potten. 

Mogelijk hebben één of twee potten aan het oppervlak of in een ondiepe kuil gestaan. Een nederzetting 

van enig formaat is niet aannemelijk, omdat dan een grotere diversiteit en spreiding van materiaal 

aanwezig zou moeten zijn. Het herkennen van grondsporen in de bruine kleibodems langs de Maas is 

een groot archeologisch probleem, zodat het een raadsel blijft of en hoeveel neolithische sporen hier 

aanwezig zijn. In elk geval ligt ook de interpretatie als dumpplaats evenmin voor de hand. Daarvoor is de 

hoeveelheid vondsten te gering en zijn ook te weinig neolithische vindplaatsen op de rand van de geul 

bekend; hierin is de neolithische bewoning op de andere oever van de geul (de kronkelwaardrug langs 

de Maas) nadrukkelijk niet meegenomen, om twee redenen. De eerste is dat dit een heel ander 

landschappelijk gebied betreft, en ten tweede zijn beide oevers gescheiden door de brede, diepe geul. 

Depots van één of enkele potten zijn eveneens zeldzaam en kuilen van rituele deposities komen alleen 

voor in versterkte terreinen.
19

 Concluderend kan worden gesteld dat de neolithische resten vermoedelijk 

het resultaat zijn van een zeer kortstondige verblijfplaats waarbij de resten van één of twee potten ter 

plekke zijn achtergebleven. Het is daarbij ook mogelijk dat zij verband houdt met de neolithische 

bewoning op de kronkelwaardrug langs de Maas. Welke activiteit nu precies ter plekke is uitgevoerd, zal 

altijd wel onduidelijk blijven.  

 

Dankzij archeologisch onderzoek in en rond het gebied van de hoogwatergeul tussen Well en Aijen is 

veel bekend geworden over de bewoning door de eerste prehistorische boerengemeenschappen. Uit het 

onderzoek uit 2001 bleek dat verspreid in dit gebied diverse vondsten uit deze periode voorkomen. Uit 

nader onderzoek uit 2004, 2010 en 2012 blijkt echter dat ook in deze periode het landschapsgebruik niet 

willekeurig was. Vooral op de gebiedsdelen die in het Neolithicum hoger lagen, vond daadwerkelijke 

bewoning plaats door deze prehistorische boeren. Voorbeelden daarvan zijn aangetroffen op het hoge 

terrasdeel rondom de Mariakapel op de hoek van de Aijerbandstraat, op de kronkelwaardrug langs de 

Maas en op de rand van het Maasterras, ongeveer 200 meter zuidoostelijk van De Hildert. Op één van 

deze vindplaatsen is inmiddels een opgraving uitgevoerd. Bij de kapel is een duidelijke concentratie van 

natuursteen en aardewerk uit het Midden Neolithicum (4.200-2.850 voor Christus) opgegraven.  

 

 
Figuur 5.2. Werktuigen en deels gerestaureerde kookpotten van een midden-neolithische vindplaats (copyright 

Provincie Vlaams-Brabant). 
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Het natuursteen bestaat onder meer uit stukken van vuurstenen bijlen en maalsteenfragmenten, die 

wijzen op het malen van graan en dus op voedselbereiding. Deze vondsten en de vondstspreiding wijzen 

op een nederzetting ter plekke, hoewel sporen van een gebouw nauwelijks konden worden opgetekend. 

Bovendien heeft paleo-botanisch onderzoek aangetoond dat in dit gebied vanaf ca. 4000 BC eiken in het 

oerbos werden gekapt en de eerste ontbossing plaatsvond. Het is onduidelijk hoe we ons de 

neolithische bewoning moeten voorstellen. Hoewel duidelijke sporen van een boerderij ontbreken, is er 

wel degelijk enige bewoning geweest op de hogere rug zuidelijk van De Hildert. Er is aardewerk 

gebruikt, vuursteen bewerkt en er zijn open plekken in het oerbos gecreëerd. Daar stonden 

waarschijnlijk grotere of kleinere woningen/boerderijen, en er zijn ook kleine akkertjes aangelegd; 

vermoedelijk werd er ook vee geweid, zoals rund en schaap/geit. De hoeveelheid en aard van de 

vondsten wijst er niet op dat het gebied alleen werd bezocht door deze eerste boerengemeenschappen, 

maar dat echt van kleine nederzettingen kan worden gesproken.  

 

Ook op de kronkelwaard langs de Maas zijn harde aanwijzingen voor nederzettingsterreinen uit het 

Neolithicum aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek. Verspreid over de kronkelwaardrug is 

aardewerk en vuursteen gevonden uit het Neolithicum. Eenduidige neolithische grondsporen bevinden 

zich op verschillende plekken op de kronkelwaardrug. Derhalve zijn grote delen van de kronkelwaard als 

neolithische vindplaats beschouwd, die oppervlakten van meer dan 2,0 ha kunnen bereiken. Op basis 

van de gegevens uit de proefsleuven is niet vast te stellen of hier sprake is van verschillende kleinere 

eilandjes, of dat het een aaneengesloten geheel betreft.
20

 Het is reeds duidelijk dat de neolithische 

bewoning al in het Vroeg Neolithicum aanvangt en er moet ook rekening worden gehouden met 

bewoning in het Midden-Neolithicum, alsook het Laat Neolithicum.
21

 Een opgraving moet meer 

duidelijkheid brengen in de aard en omvang van de bewoning. De paar neolithische scherven op het 

terrein van De Hildert geven aan dat dit gebied destijds in de perifere zone van de neolithische 

bewoning lag. De bewoning zelf lag vermoedelijk enkele honderden meters zuidoostelijker.  

 

 

5.4  De laatste prehistorische bewoners uit de IJzertijd 

Sporen 

De vier sporen en de vlakvondsten uit de IJzertijd, liggen los verspreid in de opgraving in een zone van 

ongeveer 30x45 m. Het gaat om één kleine en twee grote kuilen. De kleine kuil was ongeveer 25 cm 

groot en maximaal 30 cm diep. De grote kuilen hebben een doorsnee van 105-150 cm, maar zijn 

nauwelijks dieper dan de kleine kuil (maximaal 30 cm). Een paar sporen bevatten veel houtskool. 

Aardewerk is nauwelijks aangetroffen en is beperkt gebleven tot enkele scherven. Uit de ruimtelijke 

spreiding van de IJzertijd-sporen is geen duidelijke configuratie op te maken, zodat het onduidelijk is of 

zij onderdeel zijn van een boerderij, spieker of een andersoortige structuur. Daarnaast zijn negen sporen 

gevonden die ook uit de IJzertijd kunnen dateren. Het gaat om sporen die zich veelal op een dieper 

niveau van put 1 aftekenden. Dit niveau is op ca. 70 cm –Mv aangelegd, in de basis van de kleiïge 

oeverafzettingen. Deze sporen zijn 36 tot 115 cm groot, maar de diepte is meestal erg beperkt en 

maximaal 28 cm. Een paar van deze sporen bevatten eveneens veel houtskool, maar aardewerk of 

ander dateerbaar materiaal ontbreekt. Ook wanneer de ondateerbare sporen worden meegenomen in de 

ruimtelijke analyse van de IJzertijd-sporen is geen duidelijke configuratie zichtbaar. 
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Vondsten 

Verspreid op de opgraving zijn vijf vlakvondsten van aardewerk uit de IJzertijd gedaan. Het gaat om 

scherven van handgevormd aardewerk met een magering die meestal uit aardewerkgruis bestaat, 

hoewel zand ook soms als bijmenging voorkomt. De scherven zijn 4-7 mm dik, hebben meestal een 

donkergrijze kleur die onder zuurstofarme omstandigheden zijn gebakken; slechts één scherf is onder 

zuurstofrijke omstandigheden gebakken. Twee scherven zijn na het bakken afgekoeld in een 

zuurstofrijke omgeving, waardoor de buitenste randen van de scherven oranje van kleur werden. 

Vermoedelijk vond dit plaats in de open lucht. Eén wandscherf heeft een aanslag van organische resten 

aan de binnenkant, mogelijk voedselrestanten die gedeeltelijk zijn verkoold. De scherven zijn van potten 

die niet erg fraai zijn afgewerkt. Enkele scherven zijn van potten waarvan de buitenkant ruw gemaakt of 

licht besmeten is. Een deel van de scherven is aangetast en zijn rond de breukvlakken afgerond door 

verwering. 

 

Diverse factoren wijzen erop dat een deel van de scherven van dezelfde potten afkomstig kan zijn. 

Hierop wijzen de samenstelling van de klei, de maakwijze, dikte, bakwijze van het vaatwerk en de 

manier waarop dat is afgewerkt. Uit de aankoeksels op enkele scherven blijkt dat het om materiaal van 

kookpotten gaat.  

 

Interpretatie  

De vondsten en sporen liggen los verspreid in een zone van ongeveer 30x45 m. Uit de ruimtelijke 

spreiding is geen duidelijke structuur op te maken, ook niet samen met de ongedateerde sporen. Er is 

dus geen gebouw in de vorm van een boerderij of huis, uit de sporen op te maken. Evenmin zijn andere 

typen van structuren te ontwaren, zoals bouwsels van (opslag-) schuurtjes, hekwerken, of aanwijzingen 

voor infrastructuur greppels en dergelijke. De vondsten en sporen wijzen erop dat er in de IJzertijd in de 

nabijheid van De Hildert een erf of nederzetting was. De omvang van de IJzertijd-bewoning is 

onduidelijk, ook wanneer de ongedateerde sporen in de analyse worden betrokken. Wanneer de 

landschappelijke ligging van de sporen en vondsten nader wordt bekeken, dan valt op dat die juist op 

een hogere rug liggen. Deze rug loopt parallel met de oude Maasgeul en op andere plekken op deze rug 

zijn , verspreid over een lengte van enkele honderden meters, sporen en vondsten uit de IJzertijd 

gedaan.
22

  

 

Dankzij grootschalig archeologisch onderzoek in en rond het gebied van de hoogwatergeul tussen Well 

en Aijen is veel bekend geworden over de bewoning in de IJzertijd. Uit het onderzoek uit 2001 bleek dat 

verspreid in dit gebied meerdere vindplaatsen uit deze periode voorkomen. Uit proefsleuvenonderzoek 

en opgravingen uit 2004, 2010 en 2012 blijkt dat de lokale bevolking, die tot de Eburonen werd 

gerekend, de hogere plekken uitzocht voor bewoning.
23

 Het gaat dan om de hogere delen van het 

Maasterras en de kronkelwaardrug. De paar IJzertijd-vondsten op het terrein van De Hildert geven aan 

dat dit gebied toen in de perifere zone van de bewoning aan de noordzijde van de onverharde 

Kemppestraat lag.
24

 De aard van deze bewoning kon toen echter niet worden vastgesteld. Een opgraving 

in 2011 leerde dat hier een cluster bewoningssporen uit de IJzertijd is aangetroffen, waaruit een gebouw 

is op te maken, maar de resultaten van dit onderzoek zijn nog te prematuur om verdere uitspraken over 

de aard, datering en inhoud van de opgraving te doen.
25
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Figuur 5.3. Impressie van een IJzertijd-boerderij in het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven. 

 

Onder andere het hoge terrasdeel rondom de Mariakapel op de hoek van de Aijerbandstraat is bezaaid 

met vindplaatsen uit de IJzertijd. Er zijn bij de kapel drie vindplaatsen met bewoningssporen 

opgegraven. Op vindplaats 1 zijn diverse sporen van bewoning aangetroffen, maar uit deze sporen 

konden vooralsnog geen gebouwplattegronden worden opgemaakt. Overigens kon deze vindplaats niet 

geheel worden onderzocht, omdat een deel vermoedelijk is vergraven bij de aanleg van het havenkanaal 

naar Het Leuken. Deze vindplaats dateert uit de Vroege IJzertijd (ca. 750-500 voor Chr. Mogelijk kan ze 

ook in de Midden IJzertijd worden geplaatst (500-250 voor Chr.).  

 

Vindplaats 2 dateert uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. Hier zijn de resten van verschillende 

gebouwen opgegraven. Het gaat om zes vrij kleine gebouwplattegronden, zeven opslagschuurtjes voor 

graan en een bijgebouw. Deze gebouwen bestonden niet alle gelijktijdig. In plaats daarvan was 

vermoedelijk sprake van een erf, dat bestond uit de opeenvolging van boerderijen, waarvan er twee of 

hooguit drie gelijktijdig waren. Vindplaats 3 dateert uit de Midden IJzertijd. Ook hier zijn verschillende 

sporen van bewoning aangetroffen, maar daar konden vooralsnog geen gebouwplattegronden uit worden 

opgemaakt. Het lijkt daarentegen eerder te gaan om losse kuilen die juist niet met bewoning 

samenhangen. In een natuurlijke natte laagte bij de vindplaatsen zijn enkele complete maalstenen 

gevonden. De onderzoekers stellen dat deze maalstenen wellicht onderdeel zijn van een rituele 

depositie.
26

 Daarbij vond een bepaald ritueel plaats, waarvan een onderdeel was het plaatsen van 

dergelijke gebruiksvoorwerpen in dit nat gebied. Er zijn wel meer van dergelijke deposities bekend in 

Midden- en Zuid-Nederland.
27

 De maalstenen en diverse fragmenten die zijn gevonden, wijzen op het 

malen van graan en dus op voedselbereiding op de nederzetting. Uit paleo-botanisch onderzoek blijkt 

dat in dit gebied vanaf de Vroege IJzertijd het landschap drastisch veranderde. In het oerwoud werden 

vooral eiken grootschalig gekapt en de directe omgeving werd vooral gebruikt als akkerland.  
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Op de hogere delen stonden de kleinere woningen/boerderijen en er zijn kleine akkertjes aangelegd 

waar haver, gerst, pluimgierst en erwt werd verbouwd. Verkoolde eikels zijn mogelijk geroosterd voor 

consumptie, als aanvulling op het dieet. In de lagere delen werd het oerwoud gekapt, met name els. Die 

gebieden zijn gebruikt voor extensief hooi- en weilandbeheer, waarschijnlijk voor de veeteelt. Het 

landschap moet toen dus zeer open zijn geweest, met veel grasland. De aanwezigheid van boerderijen 

en opslagschuurtjes voor graan geeft aan dat er sprake was van permanente bewoning door een 

volwaardige boerengemeenschap in een kleine nederzetting. Ook op de kronkelwaard langs de Maas 

zijn goede aanwijzingen voor bewoning uit de IJzertijd aanwezig.
28

 Het gaat om een enkele paalkuil en 

verschillende crematiegraven uit de (Vroege of Midden) IJzertijd, waarbij de crematieresten niet in een 

container van aardewerk zijn bijgezet. Het lijkt er op dat op de gehele kronkelwaardrug verspreid 

geïsoleerd liggende crematiegraven aanwezig zijn. Wellicht maken zij deel uit van een grafveld. 

 

 

5.5  Opname in een wereldrijk: de Romeinse tijd 

Verspreid op de opgraving zijn drie vlakvondsten van aardewerk uit de Romeinse tijd (15 voor Christus 

tot 450 na Christus) gedaan. Het gaat om scherven van ruwwandig en gladwandig aardewerk.  

 

Ruwwandig aardewerk 

Ruwwandig aardewerk is typisch gebruiksaardewerk. Het omvat een breed spectrum aan vormen, 

gebruikt voor zowel het transport en opslag van voedsel, als de bereiding en de consumptie ervan. Het 

ruwwandig aardewerk uit de opgraving betreft randscherven van potten met een dekselgleuf 

(Niederbieber 89). Dergelijke potten dateren vanaf het tweede kwart, maar vooral vanaf het midden van 

de 2
e
 en de 3

e
 eeuw. Dan zijn vooral oranje baksels vertegenwoordigd, waaronder ook de eerste 

ruwwandige scherf valt. Van deze baksels wordt wel vermoed dat die in Noord-Limburg zijn vervaardigd. 

Ruwwandig aardewerk wordt pas echt belangrijk in deze periode, wanneer het bijna 40% van de 

aardewerkcomplexen uitmaakt; daarbinnen maakt het oranje baksel van pot met dekselgleuf meer dan 

50 % uit. Potten van dit type werden voornamelijk gebruikt voor transport en opslag.
29

 Beide scherven 

zijn aan de binnen- en buitenkant flink verweerd.  

 

Figuur 5.4. Randprofielen van ruwwandig aardewerk en een voorbeeld van een ruwwandige pot (Hiddink, 2011, p. 

149). 
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Gladwandig aardewerk 

Gladwandig aardewerk vormt een groep waar potten, bekers, kommen en borden deel van uitmaken. Het 

is veelal witgeel tot lichtgrijs van kleur en heeft een glad oppervlak, zoals ook het stuk uit de opgraving. 

Gladwandig aardewerk is gemaakt van pijpaarde: een geelwit bakkende klei met enkele kleine rode 

insluitsels met een lichtgrijze kern. Het is vrij zacht, met weinig zand gemagerd en voelt daardoor glad 

aan. Voornamelijk kruiken en kruikamforen werden van gladwandig aardewerk gemaakt, maar ook 

zogenaamde honingpotten en rookschaaltjes die waarschijnlijk gediend hebben om wierook in te 

branden bij rituele plechtigheden, komen voor. De gladwandige scherf is wat ruwer van structuur en 

vermoedelijk van een kruik. Kruiken werden gebruikt voor het transporteren, bewaren en opdienen van 

wijn. Omdat kruiken op veel plekken zijn geproduceerd, is de precieze productieplaats van deze 

specifieke kruik onbekend. Ook deze scherf is flink verweerd en het oppervlak is afgebladderd.  

Mede waardoor is het precieze type kruik niet te determineren. Hoewel gladwandig aardewerk over het 

algemeen goed te dateren is, geldt dit niet voor een gewone wandscherf zoals die uit de opgraving. Die 

kan niet anders worden gedateerd dan in de periode waarin de meeste kruiken voorkomen: na het begin 

van de 2
e
 en in de 3

e
 eeuw. De ‘witte’ gepolijste waar uit Venray-Hoogriebroek is vermoedelijk in de 

omgeving van Keulen is geproduceerd, maar onduidelijk is of dat ook geldt voor de gladwandige scherf 

uit de opgraving van De Hildert.
30 

 

 
Figuur 5.5. Voorbeelden van Romeinse kruiken, waarvan ook scherven op De Hildert zijn gevonden (Hiddink, 2011, 

p. 121). 

 

 

Interpretatie  
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De opgraving was hoofdzakelijk op Huys de Hildert gericht, waardoor relatief weinig tijd en aandacht is 

besteed aan vondsten en sporen uit de Romeinse tijd. Die zijn desalniettemin nauwgezet verzameld. Het 

aardewerk lag los verspreid over een zone van ongeveer 25x40 m. Een duidelijke clustering was hier 

niet uit op te maken. Wel was er een duidelijke landschappelijke voorkeur: de vondsten lagen juist op de 

randzone van de oude Maasgeul. Het gebied van De Hildert was al in de Midden-Romeinse tijd gebruikt, 

grofweg tussen 150 en 300 na Christus. Het is niet precies bekend hoe dat gebruik eruit zag, maar wel 

is duidelijk dat dit gebruik niet intensief was. Er heeft vermoedelijk geen bewoning plaatsgevonden zoals 

in de vorm van een boerderij. De paar Romeinse scherven zijn eerder afkomstig van een nederzetting in 

de nabijheid.  

 

Uit archeologisch onderzoek in het gebied van de geplande hoogwatergeul is gebleken dat alleen de 

hoogste plekken in de Romeinse tijd zijn uitgezocht voor bewoning.
31

 Het gaat dan vooral om de hoogste 

delen van het Maasterras, maar ook op de kronkelwaardrug zijn enkele Romeinse bewoningssporen 

opgetekend. Op het hoge terrasdeel rondom de Mariakapel op de hoek van de Aijerbandstraat zijn twee 

vindplaatsen met bewoningssporen uit de Romeinse tijd opgegraven.
32

 Op vindplaats 1 zijn weliswaar 

bewoningssporen aangetroffen, maar gebouwplattegronden ontbraken. Vermoedelijk bestaat het 

opgegraven deel uit de periferie van een 2
e
 eeuwse nederzetting, waaronder vermoedelijk de resten van 

een oven (broodbakoven?). Vindplaats 2 dateert uit de 2-3
e
 eeuw. Hier zijn de resten onderzocht van 

een omgreppeld erf. Aan de kant van de Maas was een poortconstructie in de afbakening aangebracht. 

Er stonden verschillende gebouwen waaronder een boerderij, twee bijgebouwen en een spieker. Deze 

gebouwen wijzen erop dat het erf bij een eenvoudige boerderij hoorde. De bewoners aten en 

verbouwden in elk geval pluimgierst en tarwe, en hielden rundvee. Rijk waren zij niet, want rijke 

vondsten en duur importmateriaal ontbreekt. Grote uitzondering hierop zijn grote aantallen 

dakpanfragmenten, maar mogelijk zijn die afkomstig van een ander erf, dat diens opvolger was. Dit kan 

gelegen hebben op de nog niet-onderzochte hogere landschappelijke delen bij de Mariakapel aan de 

Aijerbandstraat. 

 

De Romeinse tijd was overwegend een periode van langdurige vrede, waarin een economische bloei en 

bevolkingsgroei kon plaatsvinden. Ook tussen Well en Aijen lagen diverse erven, waar de lokale 

boerenbevolking woonde, werkte en leefde. De omgeving van de Romeinse nederzetting in dit gebied 

was vermoedelijk helemaal ontgonnen en in cultuur gebracht. Bos bevond zich in elk geval alleen nog 

maar maar op grote afstand van de nederzetting. Door de grootschalige ontginningen in het 

stroomgebied van de Maas nam de wateroverlast in de loop van de Romeinse tijd toe. Daardoor werden 

nederzettingen alleen nog op de hoogste delen van het landschap gesticht. Op de hoogste delen 

stonden de boerderijen, en er zijn ook kleine akkertjes aangelegd. De lagere delen zijn waarschijnlijk 

ook in deze periode gebruikt voor extensief gebruikt hooi- en weiland voor de veestapel. Het landschap 

moet toen dus ook in de Romeinse tijd zeer open zijn geweest. Ook op de kronkelwaard langs de Maas 

zijn aanwijzingen voor nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd (2-3
e
 eeuw) ontdekt. Het gaat 

vooralsnog slechts om een greppel en sporen van een gebouw, afrastering of iets dergelijks.
33

 Het 

ontbreken van sporen op het terrein van De Hildert geeft aan dat in dit gebied toen geen bewoning was; 

het zal eerder als akkerland zijn gebruikt wat mogelijk bij de Romeinse nederzetting een paar honderd 

meter zuidoostelijker hoorde.   
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5.6  Op de drempel naar de historie: de Vroege Middeleeuwen 

In opgravingsput 1 werd een bijzondere vondst gedaan in spoor 23. Het gaat om een halve pot, die 

ondersteboven in het vlak werd aangetroffen. De pot is op een diepte van ca. 70 cm onder het maaiveld 

gevonden en is in een ingegraven kuil beland. Er was echter geen insteek van een ingraving zichtbaar. 

De plek waar de pot is gevonden is ook in de proefsleuf uit 2004 aangesneden, maar ook toen is geen 

archeologisch spoor herkend.
34

 De pot zelf bleek te zijn beschadigd tijdens de aanleg van het vlak; de 

vondst werd immers pas gedaan op het moment dat de pot door de kraan werd geraakt. De pot is 

ongeveer 22 m ten zuidoosten van het centrale bouwdeel gevonden, maar gezien het verschil in datering 

van de pot en De Hildert, hebben beide geen enkel verband met elkaar.  

 

De pot is en bloc gelicht, dat wil zeggen zonder die goed vrij leggen of te prepareren. Zodoende kon die 

binnen onder gecontroleerde omstandigheden nader worden onderzocht met het oog op wellicht 

aanwezige bijzondere vondsten. De pot is vervolgens onder gecontroleerde omstandigheden aan de 

buitenkant vrij geprepareerd, waarna ook de binnenkant is blootgelegd. Daarbij is gelet op het 

voorkomen van verbrand bot, metaalvondsten en ander materiaal. Dit bleek echter niet aanwezig te zijn. 

De gehele inhoud van de pot is vervolgens nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. 

Ook dit leverde geen vondsten op. Tijdens het vrijprepareren bleek de pot zeer fragiel te zijn en is in 

stukken gebroken. Toch konden de scherven aan elkaar worden gemaakt en enkele ontbrekende delen 

worden aangevuld. 

 

Op die manier kon de pot gedeeltelijk worden gerestaureerd. Er kon zelfs een compleet profiel van de 

pot worden opgemaakt. Door de fragmentatie is het onduidelijk of de diameter van de buik precies net 

zo groot is als die van de mond, of dat die iets (max. 0,5 cm) groter is. De rand is slechts zeer 

fragmentarisch bewaard. Soms heeft die een driehoekig profiel, maar dit kan ook rond zijn. Het baksel 

bestaat uit poreus, zwart-bruin aardewerk dat op de draaischijf is gemaakt, dat wat kurkurn-achtig 

aandoet. Zeer typisch voor het baksel is het veelvuldig voorkomen van kleine gaatjes en holtes, wat 

vaak verklaard wordt door het verdwijnen van magering, al dan niet tijdens het bakproces.
35

  

 

 
Figuur 5.5. Tekening en foto van de Merovingische pot. 
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Deze holtes kunnen het resultaat zijn van het verbranden van de organische component in de magering, 

maar die zou ook uit kalk kunnen bestaan. Milikowski noemt die niet bij zijn beschrijving van aardewerk 

uit het Merovingische grafveld in Swalmen, maar anderen vermelden het voorkomen van kalkresten in 

het aardewerk uit Herstal, gelegen bij Luik in het Belgische Maasdal.
36

 Een eenvoudige test met 

zoutzuur toonde aan dat er geen kalk (meer) aanwezig is in de pot. Potten zoals die van het terrein van 

De Hildert worden door de onderzoekers gedateerd in de Merovingische periode, tussen 450 en 750 na 

Christus. Een scherpere datering van het aardewerk geven zij niet. De productieplek van dergelijk 

aardewerk is onbekend, maar het aardewerk kan van lokale makelij zijn.
37

 Ook volgens anderen kan het 

aardewerk goed in het Maasdal zijn geproduceerd, zonder daarbij overigens te speculeren op een 

specifieke locatie.
38

 

 

Interpretatie 

De pot is niet geheel compleet en andere vroeg-middeleeuwse vondsten ontbreken. Derhalve is de pot 

niet het restant van een graf of een nederzetting. Het gaat vermoedelijk om een vondst die verband 

houdt met een bepaalde kortstondige activiteit of bewoning in de omgeving. Vondsten van dergelijk 

aardewerk zijn zeldzaam.39 Ze zijn in Noord-Limburg alleen bekend uit onder meer Blerick-Siberië en 

Gennep. In Siberië is een Merovingisch graf opgegraven aan de rand van een Romeins grafveld.
40

 In het 

graf zijn alleen twee ijzeren speren en een slijpsteen gevonden, als bijgift aan de overledene. De 

bijbehorende Merovinigsche bewoningssporen bestaan uit drie of vier kleine woonhuizen, twee 

bijgebouwtjes en twee waterputten. Het kleine formaat van de huizen, het 'eenzame' graf en de locatie 

van de vindplaats, ver van de Maas of andere grote waterlopen, zijn nogal ongebruikelijk. Bij de 

opgraving zijn ook veel kuilen met houtskool gevonden, zogenaamde houtskoolmeilers. Wellicht werd 

het gebied in de Merovingische tijd periodiek en specifiek gebruikt voor de houtskoolproductie, in het 

kader van ijzerproductie. Ook het bijna volledig ontbreken van andere Merovingische vondsten wijst op 

periodieke, kortstondige bewoning.
41

 De vindplaats uit Gennep is niet gepubliceerd. 
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6  Historische gegevens 

6.1     Inleiding 

Er is een redelijke hoeveelheid historisch bronmateriaal over Well aanwezig. Door deze gegevens aan 

te vullen met de archeologische gegevens over het dorp en de algemene historische gegevens van de 

regio, kan een vrij nauwkeurig beeld worden geschetst van Well in de Middeleeuwen. Niet alle 

historische gegevens komen in dit hoofdstuk aan bod, maar alleen die perioden en onderwerpen die 

van belang zijn om te begrijpen hoe de totstandkoming van Well verliep als dorp zoals dat ten tijde van 

De Hildert bestond.  

  

De oudste ontwikkeling van Well komt aan bod in § 6.2. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan 

de archeologische onderzoeken die tussen Well en Aijen langs de Maas hebben plaatsgevonden. In § 

6.2.1 worden met name de Merovingische resten behandeld, die de basis van Well vormen. Het 

merendeel van de gewone bevolking was in de Middeleeuwen werkzaam in de landbouw en leefde in 

los gestructureerde buurtschappen of in boerderijen die verspreid over het landschap lagen. Na de 

economische terugval in de late negende en de eerste helft van de tiende eeuw, vormden de Hoge 

Middeleeuwen (11e-13e eeuw) in heel Europa een periode van economische expansie. In de loop van 

de Middeleeuwen vond ook in het noorden van Limburg een bloei in dit opzicht plaats. Deze opleving 

kon plaatvinden als gevolg van bevolkingsgroei, toenemende economische druk en agrarische 

hoogconjunctuur, waardoor de behoefte aan voedsel rond 1300 na Chr. toenam. In § 6.3 wordt deze 

economische expansie uiteengezet. Dit leidde ertoe dat het landschap in sterke mate werd beïnvloed 

door de mens, ook langs de Maas en rond De Hildert.  

 

In § 6.4 komt de opkomst van de adel en de heren van Well aan bod. Kasteel Well heeft eeuwenlang 

een grote rol gespeeld in het dorp en diens ontwikkeling. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de 

reden voor de bouw van het kasteel, de belangrijkste bouwfasen, de bewoners en de betekenis van het 

kasteel voor Well en De Hildert. In § 6.5 wordt het laat-middeleeuwse cultuurlandschap van Well 

beschreven en gereconstrueerd, met de bedoeling een antwoord te geven op de vraag: In wat voor 

landschap werd De Hildert eigenlijk gebouwd? Was dit gebied ontgonnen, deels in cultuur gebracht, of 

bestond het uit een woest, onontgonnen gebied? Tenslotte wordt in § 6.6 en 6.7 aandacht geschonken 

aan informatie die kan worden ontleend aan historische kaarten en archivalische gegevens met 

betrekking tot Well en De Hildert in het bijzonder.  

 

 

6.2  De vorming van Well 

Om de ontwikkeling van Well in een tijdskader te plaatsen, wordt teruggegaan naar de Vroege 

Middeleeuwen. Toen vonden namelijk verschillende ontwikkelingen plaats, die de grondslagen vormen 

voor het latere dorp. Daarmee is deze periode ook van belang voor het ontstaan van de heerlijkheid 

Well, de stichting van Kasteel Well en de heren van Well, en daarmee indirect ook voor De Hildert.  

 

6.2.1  Het ontstaan in de Vroege Middeleeuwen 

De oudste begraafplaats van Well 

In juni 1956 is een archeologische waarneming gedaan op de belangrijkste archeologische plek van 

Well. Hier is toen een grafveld uit de Merovingische tijd ontdekt bij de nieuwbouw van de kerk.  

Helaas zijn alleen de funderingssleuven van de toren en sacristie bekeken. Bovendien is de 

waarneming gedaan in ronde funderingskuilen van de kerk met een doorsnee van 1,5 m.  
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De waarnemingen van 1956 zijn dus beperkt gebleven tot een fractie van het totale grafveld. De 

waarneming is gemeld bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, maar een gedegen 

uitwerking heeft nooit plaatsgevonden. Er is wel een zeer summier artikel verschenen, waarbij enkele 

grondwerkers onafhankelijk van elkaar een deel van de informatie hebben bevestigd.42 In dit artikel is 

ook de enige documentatie van de veldwaarneming die bestaat, opgenomen. Het gaat om een schets 

van het grafveld. Omdat de auteurs in dit artikel geen overzicht van alle vondsten en sporen 

presenteerden, moeten die worden gereconstrueerd.  

 

De vondsten van het grafveld bestaan bijna uitsluitend uit potten en metalen voorwerpen. Er zijn 

ongeveer twaalf potten gevonden. Onder het aardewerk bevinden zich een drinknapje van blauwgrijs 

aardewerk, een grote onversierde kogelpot, een kleine kogelpot met radstempelversiering en twee 

kommetjes. Andere vondsten zijn drie ijzeren lanspunten, twee schildknoppen, een handgreep van een 

sax, een spijker en een grote maalsteen. Een sax is een kort zwaard met één snijkant en typisch voor 

de Vroege Middeleeuwen. Van de lanspunten zijn er drie bewaard, maar het zijn er meer geweest. 

Minstens één of twee exemplaren zijn in de loop der tijd verloren gegaan, zodat het oorspronkelijke 

aantal vier of vijf is geweest. Eén van de lanspunten is gevonden op de plaats van de latere kerktoren, 

terwijl de andere ijzeren voorwerpen afkomstig zijn van de sacristiehoek. Er is ook een speerpunt 

gevonden aan de zij-ingang van de kerk, maar ook dit exemplaar is verloren gegaan.  

 

 
Figuur 6.1. Een deel van de vondsten van het Merovingisch grafveld in Well (samengesteld naar: Storms e.a., 1969; 

Driessen 1980; gegevens Venrays Museum). 
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Het grafveld bestaat uit zeven graven, waarvan er twee opvielen. Het meest bijzondere graf bestond 

uit een ronde kuil van ongeveer 2 m doorsnee en bevatte duidelijke sporen van een vuurhaard, 

crematieresten en as. De wand van het graf was met leem bekleed. In het midden van het graf stond 

een zeer grote onversierde kogelpot van blauwgrijs aardewerk met crematieresten en mogelijk een 

metalen sieraad, terwijl op de rand van de kuil een krans van urnen was ingegraven. 

Volgens een melding van Driessen betreft het drie groepjes van drie urnen. Bij het andere opvallende 

graf waren één lanspunt en de twee schilden inclusief schildknoppen geplaatst. De andere vijf graven 

zijn nergens beschreven. Overigens is de informatie in ARCHIS II niet compleet. Hier wordt slechts 

melding gemaakt van 1 maalsteen, 2 kommetjes (wellicht Romeins), 1 grote "kogelpot" zonder 

versiering, 1 kleine "kogelpot" met radstempelversiering, 2 umbo's, 3 lanspunten. Daarnaast zijn twee 

kuilen, een onbekend aantal crematieresten en potten vermeld; de potten zijn in groepjes rond één van 

de grafkuilen geplaatst.43 Een deel van de vondsten bevindt zich in het Venrays Museum te Venray. 

 

 
Figuur 6.2. Schets van het grafveld (naar: Storms e.a., 1969). Rood: graven; groen: graf met lanspunt en 

schildknoppen; blauw: crematiegraf met lemen wand en krans van urnen. 

 

 

De vondsten wijzen op een grafveld uit de Merovingische periode, circa 525-750 na Chr. Op basis van 

de algemene indeling van Merovingische graven kunnen de graven uit Well worden toegeschreven aan 

jonge en oudere mannen. Graven van edelen, ook zeer rijke edellieden, ontbreken. De bijbehorende 

nederzetting is nooit gevonden, maar moet vermoedelijk in de directe nabijheid worden gezocht. In de 

8
e
 eeuw vond een sterke teruggang plaats in het aantal begravingen bij het kerkelijk centrum van het 

Nederrijngebied in Xanten. Dit kan dit een argument zijn om de stichting van de oudste kerk in Well, 

gewijd aan St. Petrus, in de 8
e
 eeuw te dateren.44 Door de bouw van de kerk en de inzegening van het 

kerkhof hoefden de christelijke bewoners niet meer in Xanten te worden begraven. 
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Vroeg-middeleeuwse activiteiten tussen Well en Aijen 

Het archeologisch onderzoek langs de Maas tussen Well en Aijen heeft niet veel, maar wel belangrijke 

informatie uit de Merovingische periode opgeleverd. Ten noorden van de onverharde Kemppestraat zijn 

in 2004 enkele kuilen en paalsporen ontdekt.
45

 Dateerbaar aardewerk ontbreekt, maar twee kuilen 

bevatten veel houtskool en verbrande leem en kunnen wijzen op houtskoolproductie. Eén kuil dateert uit 

de Karolingische periode, rond 900 na Chr.
46

 Tijdens onderzoek in 2011 zijn hier nauwelijks nog sporen 

aangetroffen, maar ook hier komen enkele houtskoolmeilers voor.
47

 Er zijn minstens zeven concentraties 

van ijzervloeislakken in dit gebied aanwezig.
48

 Drie vindplaatsen zijn in 2004 onderzocht. Ongeveer 400 

m noordelijk van De Hildert zijn de restanten van een oven met ijzerslakken en een kuil gevonden. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat ter plekke ijzer uit moerasijzererts is geproduceerd in de Merovingische 

periode, rond 600 na Chr.
49

 

 

 
Figuur 6.3. Verspreiding van vroeg-middeleeuwse sporen tussen Well en Aijen. Rood=grafveld; blauw: 

bewoningssporen; oranje: oven; geel: oven uit de Vroege Middeleeuwen; zwart: oppervlaktevondst; groen: pot uit de 

opgraving. 
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Ook zuidelijk van het kanaal naar ’t Leuken zijn aanwijzingen voor industriële ambachten ontdekt. Hier 

zijn ook twee kuilen met houtskool en verbrande leem opgetekend, en ook hier dateerde één van de 

kuilen uit de Merovingische periode, rond 535 na Chr.
50

 Tenslotte zijn nog geen 100 m noordelijker van 

de eerste plek bewoningssporen gevonden. Eén gebouwplattegrond is éénschepig en ongeveer 7,5x3 m 

groot. De sporen zijn niet gedateerd, maar het is wel opvallend dat één kuil erg veel houtskool bevatte. 

Een aanwijzing voor houtskool- en/of ijzerproductie?
51

  

 

De concentraties slakken liggen in een specifieke landschappelijke zone, namelijk aan de rand van het 

Laagterras. De overgang naar de naastgelegen oude Maasgeul is bij De Hildert zichtbaar als een kleine 

trede in het landschap. Juist hier vormt zich ijzeroer in de bodem. Het grondwater, met ijzermineralen 

verzadigd, stroomt in de richting van de Maas. Dit wordt echter bemoeilijkt omdat de grofzandige bodem 

hier plots overgaat in een zeer kleiïge bodem (oude Maasgeul), waardoor ijzermineralen zich in het 

grove zand ophopen. Dit resulteert na verloop van tijd in een dikke laag ijzeroer, die in de Vroege 

Middeleeuwen is gewonnen om ijzer te produceren. De ijzerovens liggen dan ook juist in dit gebied.  

Ook op de kronkelwaardrug bevinden zich middeleeuwse sporen. De oudste resten dateren in de Vroege 

Middeleeuwen, tussen 425 en 571 na Chr. De sporen zijn echter niet te koppelen aan een gebouw. Toch 

is het niet uit te sluiten dat ze onderdeel zijn van een grotere spoorconcentratie die zich verder 

uitspreidt. Een andere vindplaats op deze rug bestaat uit enkele verspreide sporen uit de Volle 

Middeleeuwen. In één van de sporen werden brokken natuursteen en een kogelpotscherf aangetroffen, 

een andere kuil dateert in Volle Middeleeuwen. Elders op de kronkelwaardrug is een kuil met een aantal 

gebroken natuurstenen aangetroffen, met daartussen een scherf van een kogelpot uit de periode 1000 

tot 1200.
52

  

 

De werkzaamheden die langs de Maas tussen Well en Aijen zijn uitgevoerd, houden verband met 

ijzerproductie. Die zijn waarschijnlijk uitgevoerd door de mensen die in Well woonden en het grafveld 

hebben opgericht. Inmiddels is een cluster van bijna 3 km lang met houtskoolmeilers en ijzerovens uit de 

Vroege Middeleeuwen tussen Elsteren en de Aijerbeek ontdekt. De Merovingische oven ten noorden van 

de onverharde Kemppestraat en de Merovingische pot op de latere De Hildert, liggen centraal in dit 

gebied. De afstand van het grafveld tot dit activiteitengebied langs de Maas is slechts enkele kilometers. 

Hemelsbreed is de afstand tot het dorp ruim 3,5 km. Met een afstand van minder dan een uur lopen, valt 

dat ruim binnen het territorium van de nederzetting.  

 

Het Frankische Rijk en het ontstaan van het Heilige Roomse Rijk 

De Vroege Middeleeuwen, vooral de 8
e
 eeuw, is een belangrijke periode in de Europese geschiedenis 

geweest. Dit is niet alleen het geval voor Well, zoals blijkt uit het Merovingische grafveld, maar ook in 

meer algemene zin. In 751 ving namelijk de dynastie van de Karolingers aan. De belangrijkste vorst 

van deze dynastie werd Karel de Grote, die in 800 tot keizer werd gekroond van één groot Christelijk 

Europees eenheidsrijk. Het Frankische Rijk omvatte het huidige Duitsland, bijna geheel Frankrijk, 

Nederland, België, Zwitserland, Oostenrijk en Lombardije. Met zijn West-Europese rijk heeft Karel de 

Grote een diepgaande invloed gehad op het ontstaan van het middeleeuwse en moderne Europa. Karel 

zette actief een nieuwe bloeiperiode in gang op het gebied van de wetenschap en cultuur. Ook de 

macht en de rijkdom van de Rooms-Katholieke Kerk nam sterk toe. De Karolingers leunden sterk op 

het Benedictijns kloosterwezen als stabiliserende factor, waarmee zij een belangrijke factor schiepen 

voor de verdere Middeleeuwen.  
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Ook werd het gebruik van Latijn in zowel officiële als religieuze situaties in het hele keizerrijk 

bevorderd. Onder het bewind van Karel de Grote en zijn zoon en opvolger Lodewijk de Vrome heerste 

er relatieve rust en bloeide de (landbouw-) economie hoog op. Lodewijk de Vrome deed al een voorstel 

voor de verdeling van het Frankische Rijk om zodoende de dreigende versnippering een halt toe te 

roepen.  

 

Bij de dood van Lodewijk de Vrome in 840 maakten zijn drie overgebleven zonen allen aanspraak op 

een gedeelte van het Frankische Rijk. In eerste instantie werd het Rijk in drie stukken verdeeld: een 

Westelijk, een Midden- en een Oostelijk Rijk. De Karolingische dynastie werd eveneens gesplitst. Het 

Middenrijk ging naar de oudste zoon Lotharius die tevens de keizerstitel kreeg. Na de dood van 

Lotharius in 855 werd het Middenrijk verdeeld onder diens drie zonen maar al snel werden deze 

versnipperde gebieden verdeeld tussen het sterkere Oost-Frankische en West-Frankische Rijk. In 911 

werd Koenraad I van Frankenland gekozen tot koning van het Oostelijke Rijk en delen van het 

Middenrijk. Zijn opvolger, Hendrik de Vogelaar, noemde zich rex Francorum orientalium: koning van de 

Oostelijke Franken. Hendrik stelde zijn zoon Otto aan als opvolger, die in 936 in Aken werd verkozen. 

Zijn latere kroning als keizer Otto I in 962 betekende het officiële begin van het Heilige Roomse Rijk. 

 

 

 
Figuur 6.4. Ligging van de Hettergouw.Well is met de asterisk aangegeven. 
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Al in deze periode van versnippering van het Frankische Rijk was de streek tussen Maas en Rijn 

verdeeld in bestuurlijke eenheden van nederzettingen van ‘vrije mannen’: gouwen. Well maakte deel 

uit van de Hettergouw, ook wel Hattuariërgouw of pagus Hattuariensis genoemd. De Hettergouw werd 

al in 715 voor het eerst vermeld. De gouw strekte zich uit tot bij Nijmegen, de Maas, de Rijn en de 

Rode Beek bij Arcen. Het grootste deel van deze gouw ligt in hedendaags Duitsland, een smalle strook 

op de oostelijke Maasoever ligt in Nederland. De gouwen werden bestuurd door de gouwgraven, die 

werden aangesteld door de koning. Deze graven waren onder meer bekleed met politieke en militaire 

macht. Omstreeks het jaar 900 werd het ambt van graaf een koninklijk leen en erfelijk. In de Volle 

Middeleeuwen zochten meerdere graven uitbreiding van hun macht, logischerwijs ten koste van die 

van de omliggende gebieden. Dit resulteerde erin dat deze grote gouw al vrij snel uiteenviel.  

 

De vorm van de vroeg-middeleeuwse bewoning  

In de Karolingische tijd bestond de bewoning voornamelijk uit kleine, geïsoleerde nederzettingen die 

verspreid in het landschap lagen. Vanaf het midden van de achtste eeuw was er sprake van een 

ontwikkeld villasysteem, een domaniaal stelsel. Dit systeem bestaat uit een domein (villa of manor), 

dat is opgedeeld in verschillende vroonhoven. Dit waren de hoeves van de landsheer, van waaruit de 

omringende landbouwgronden werden geëxploiteerd. Onder de vroonhoven vielen de laathoeves, die 

in leen werden gegeven en bewerkt door horigen. Dit zijn boeren in diverse gradaties van vrijheid. In 

Well zijn vermoedelijk ook verschillende laathoeves zijn geweest, maar er is slechts één laathof 

bekend. Dit is de Fürstenbergshof, de latere Guddenhof, vernoemd naar het klooster Fürstenberg bij 

Xanten.53 Gezien de opmerkelijke verschijning van de hoogte aan de Maas is het aannemelijk dat op de 

plek van de latere middeleeuwse kerk het grootste Frankische hof heeft gelegen. Na de bouw van de 

kerk en de aanleg van het grafveld/kerkhof is dit vermoedelijk verplaatst naar kasteel Well. Hoewel in 

Well zelf vondsten uit de Karolingische tijd ontbreken, zijn die wel uit de omgeving bekend. Het gaat 

vooral om het gebied tussen Well en Aijen, waar systematisch akkers zijn afgespeurd op 

archeologische vondsten. Hier zijn weliswaar vooralsnog geen bewoningssporen uit deze periode 

bekend, maar er is wel een geringe hoeveelheid vondsten gedaan. Het gaat steeds om scherfmateriaal 

dat her en der in dit gebied is ontdekt.54 Aangezien in dit relatief laaggelegen gebied verschillende 

Karolingische vondsten zijn gedaan, mag men voorzichtig veronderstellen dat hier de akkers en 

weilanden waren en dat de bewoning zich op de hoogste gebieden bevond: het latere dorp Well, en 

vermoedelijk ook Aijen.  

 

Vrijwel al dergelijke nederzettingen in het Maasdal waren in bezit van kloosters of abdijen. Die hadden 

verschillende domeinen in hun bezit. In het geval van Well was dit de St. Vitusabdij in 

Mönchengladbach. In de loop van de achtste eeuw werd het centrum van de domeinorganisatie de 

verblijfplaats van de grondheer of diens vertegenwoordiger. Waarschijnlijk was er ook een 

begraafplaats bij de parochiekerk in elk domeincentrum en de nederzettingen maakten deel uit van een 

groter verband. Het is echter ook mogelijk dat er op lokaal niveau nieuwe Christelijke begraafplaatsen 

op nieuwe plekken in het landschap werden ingericht. In de domeinen zelf werd doorgaans 

voornamelijk kleinschalige akkerbouw beoefend. De nadruk lag op beweiding van open stukkken in de 

bossen en het Maasdal met vermoedelijk vooral runderen en varkens. Het landschap en de begroeïng 

speelden dus een belangrijke rol in de keuze van de vestigingsplaats. Met het verval van het 

domaniale stelsel in de 9
e
 en 10

e
 eeuw kregen de nederzettingen een totaal andere opbouw. De 

hoeven werden voortaan verpacht door een lokale heer en werden daardoor zelfstandige eenheden. 
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De stichting van de kerk 

De oude Wellse parochiekerk is gebouwd op een natuurlijke hoogte aan de Maas. Deze hoogte bood 

een uitgebreid en fraai uitzicht over de Maas en de wijde omgeving. Dat deze hoogte met recht zo mag 

worden genoemd, bleek tijdens de grote Maasoverstroming in januari 1926. Toen alle huizen in de kom 

van Well en ook het kasteel onder water stonden, bleef de kerk droog. Het Maaswater stond bijna 

tegen de bovenste trede van de kerktoegang, maar de kerkvloer zelf bleef droog. De resten van de 

oude kerk zijn nooit onderzocht, maar er zijn wel al vaker gedeelten aangetroffen van oersteen- en 

keienfundamenten. De stichtingsdatum van de kerk in Well is niet precies bekend, hoewel die wellicht 

terug gaat tot in de Vroege Middeleeuwen, zie § 6.2.2. 

 

De naam Well 

De oorsprong van de naam Well moet in de Vroege Middeleeuwen worden gezocht. Uit de naam blijkt 

de sterke band tussen het dorp en de Maas. Het ontstaan van Well heeft te maken met het feit, dat de 

Maas juist op deze plek gemakkelijk kon worden overgestoken. Dit komt doordat de rivier er een bocht 

maakt. Daar stroomt de Maas niet van zuid naar noord, maar van oost naar west. De stroming van de 

rivier, in combinatie met de overheersende westenwind, zorgden ervoor dat de kans op afdrijven van 

een veer bij een oversteek gering was. Daarom kwam hier aan weerszijden van de Maas een overzet- 

en aanlegplaats, in de Middeleeuwen een Welle genoemd. Hieraan ontleent Well volgens sommigen 

zijn naam.55 De latijnse naam voor een aanlegplaats of oever is litus. Zoals gezegd lag bij Well op 

beide Maasoevers een aanlegplaats. Driessen oppert dat deze benaming in het latijn het beste kan 

worden weergegeven met bi-litus.56 Wellicht is de naam Blitterswijck een verbastering van bilitoris 

vicus, wat zoveel betekend kan hebben als ‘nederzetting bij de dubbele aanlegplaats’. Hoe dan ook, de 

ligging van het dorp Well is beslist geen toeval, maar een gevolg van de landschappelijke ontwikkeling 

en de loop van de Maas op deze plek. Van oudsher verbond deze belangrijke Maasovergang bij Well 

het Land van Kessel westelijk van de Maas, met Gelre oostelijk van de Maas. Het was dus niet alleen 

verbinding tussen de westelijke en oostelijke Maasoever. Op een hoger niveau was het dus ook een 

verbinding tussen de Peel en het Rijnland, aangezien Gelre zich tot de Rijn uitstrekte.  

 

 
Figuur 6.5. Well met zijn Maasoversteek, getekend door Jan de Beijer rond 1739 (Driessen, 1980, p. 8). 
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De betekenis van de handelsweg voor Well 

Van oudsher was de Maas de grote handelsweg van Frankrijk naar de monding van de Noordzee, waar 

in de Middeleeuwen als laatste stad Dordrecht lag. In Venlo werden goederen overgeladen op grotere 

schepen, die tot Dordrecht voeren. Well had van oudsher ook zijn Maasschippers, die handel en vertier 

brachten. Sinds de toekenning van de stadsrechten in 1343 mocht Venlo de enige Maaskoopstad zijn 

in het land van de Maas van der Nyersen opwaerts: van Mook tot Venlo. Daartegen hebben Arcen en 

Well herhaaldelijk geprotesteerd, omdat dit Venlose recht hun veel oudere recht aantastte. Het protest 

was tevergeefs, hoewel Well zijn schepen wel mocht behouden.  

 

 

6.2.2  Doorgroei in de Volle Middeleeuwen 

Met het verder afnemen van het centrale gezag in de 10e eeuw kregen lokale heersers mogelijkheden 

om hun macht meer uit te breiden. Dit leidde na verloop van tijd tot een enorme versnippering in het 

politieke landschap. Na het jaar 1000 viel het land tussen Maas en Rijn uiteen in zeer veel bestuurlijke 

eenheden. Ook de Hettergouw hield op te bestaan. In plaats daarvan ontstonden bestuurlijke 

eenheden. In kleine territoria, heerlijkheden genoemd, regeerden lieden die de titel heer droegen. Well 

behoorde tot de heerlijkheid Well. Sommige machtige adellijke families wisten hun invloed uit te 

breiden over grotere, min of meer aaneengesloten gebieden. Dit waren de graafschappen, 

hertogdommen en territoria van prins-bisschoppen. Een andere belangrijke ontwikkeling in de Volle 

Middeleeuwen heeft betrekking op de kerk, die in deze periode haar plaats in Well had verworven. 

 

 
Figuur 6.6. Het St. Vitusklooster in Mönchengladbach (bron: Driessen, 1980, p. 41). 

 

 

Het ontstaan van de heerlijkheid Well 

In een koopbrief uit 1320 worden de heerlijkheidsrechten van Well vermeld, en in 1363 wordt Well een 

heerlijkheid genoemd. Het was toen in eigendom van de aartsbisschop van Keulen, die het in leen had 

gegeven aan de heren van Well. Wanneer is de heerlijkheid Well eigenlijk ontstaan? Het precieze 

moment is niet meer te achterhalen. Om dit te benaderen, moeten we terug naar de periode tussen 

974 en 1179. De reden is dat het patronaatsrecht in de brief uit 1320 niet wordt genoemd.  
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Het patronaatsrecht hield in dat de eigenaar, meestal een abdij of klooster, een voorstel voor de 

benoeming van een pastoor van een parochie mocht doen. Dit voorstel moest door de bisschop 

bekrachtigd worden. In het geval van Well was het de St. Vitusabdij in Mönchengladbach die zo haar 

politieke invloed kon uitbreiden. Normaal gesproken zou de eigenaar van de heerlijkheid Well, de 

aartsbisschop van Keulen, ook meteen het patronaatsrecht aan de lokale heer hebben geschonken. Dit 

recht had de aartsbisschop echter eerder al weggeschonken aan de St. Vitusabdij. Vermoedelijk vond 

deze schenking plaats vlak na de stichting van de abdij in 974.57 De abt van de abdij heeft op zijn beurt 

dit recht in leen gegeven aan de heer van Well. Dit zal voor 1179 zijn gebeurd, omdat in de 12
e
 eeuw 

twee grote gebeurtenissen plaatsvonden. Allereerst werd bepaald dat de keizer zou afzien van het 

recht om bisschoppen aan te stellen (Edict van Worms, 1122). Als gevolg daarop werd beslist dat 

grondbezitters ook geen pastoors meer mochten benoemen, maar alleen een kandidaat mochten 

voordragen (Concile van Lateranen, 1179). Daarmee was het patronaatsrecht voor een deel uitgehold, 

zodat veel plaatselijke heren omstreeks 1200 dit recht wegschonken aan abdijen en andere kerkelijke 

instellingen. Daarom is het waarschijnlijk dat een abt van de St. Vitusabdij het patronaatsrecht voor het 

eerst in leen heeft gegeven aan de heer van Well vóór de Investituurstrijd van 1122, en zeker niet ná 

het concilie van Lateranen in 1179. Volgende abten beleenden de heren van Well daarentegen wel 

steeds met dit recht.  

 

De heerlijke rechten van Well 

De heerlijkheid Well omvatte Well, Bergen, Aijen, Wellerlooi en, aan de overkant van de Maas, een 

deel van Wanssum tot aan de Molenbeek. De meeste van deze dorpen of buurtschappen waren al 

gevormd in de Volle Middeleeuwen. Dit geldt vermoedelijk ook voor Aijen, ondanks het gegeven dat de 

oudste vermelding van Aijen pas uit 1331 dateert. Bij archeologisch onderzoek op de akkers direct ten 

zuiden van het dorp werd namelijk een dunne spreiding van aardewerk uit de 11-13
e
 eeuw verzameld, 

zodat het er sterk op lijkt dat er in die periode al enige activiteit in Aijen was. De naam is een 

verbastering van het woord ooi, dat zoveel betekent als weiland langs (de binnenbocht van) een 

rivier.58 Aijen was in die tijd een buurtschap dat bestond uit verschillende los liggende boerderijen die 

gelegen waren op enkele hogere ruggen langs de Maas.  

 

Van oudsher bezat de heer verschillende rechten in zijn heerlijkheid. Daartoe behoorden onder andere 

het tiendenrecht, het weiderecht, het Maasveerrecht, het recht op een schepenbank, het molenrecht, 

het tolrecht, het recht op herendiensten van de bevolking en het jacht- en visrecht. De schepenbank 

van de heerlijkheid was gevestigd in Well. Het Wellse veer werd in het jaar 1401 uitdrukkelijk vermeld 

bij de goederen van de heerlijkheid Well en de heren van het Wellse kasteel hebben hun veerrecht 

altijd met ijver verdedigd, tot de Fransen in 1798 een eind maakten aan de "Heerlijcke rechten". Het 

molenrecht hield in dat de heer het recht had om banmolens te bouwen. Dit waren dwangmolens, waar 

alle inwoners van de heerlijkheid verplicht hun graan moesten laten malen, tegen inhouding van een 

afgewogen deel van hun graan. De molen behoorde toe aan de heer, die de inkomsten inde.  

 

Eeuwenlang is de Maas ook van grote betekenis geweest als voedselbron en handelsweg. Het recht 

om tol te heffen op de Maas is verleend door de abdij van Mönchengladbach, maar het precieze tijdstip 

daarvan is onbekend. Wel is duidelijk dat Well aardig wat inkomsten uit tolheffingen op de Maas inde. 

De rivier leverde vroeger een overvloed aan vis. De visserij was een van de heerlijke rechten van de 

Heren van Well. De heren van Well verpachtten het visrecht aan de vissers. Nadat die hun wekelijkse 

portie aan de heer hadden afgedragen, verkochten zij de rest van hun vangst aan de bevolking.  
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Heer Adriaan van (den) Bylandt vergrootte zijn aandeel in 1543. Hij bepaalde dat elke visser zowel op 

vrijdag, alsook alle andere vleesloze dagen in de week een hele ketel vis aan het kasteel moest 

leveren. Verder moest op alle dagen van de Vasten een halve ketel worden geleverd. Bovendien eiste 

hij jaarlijks 34 palingen. Gerritgen Moermans mocht met het zegennet vissen, dat over de rivierbodem 

werd gesleept, maar moest ook nog eens 50 pond witte zalm leveren. Tenslotte moesten de Wellse 

vissers iedere uitzonderlijk grote vis die ze vingen eerst aan de heer aanbieden, die zelf bepaalde wat 

hij ervoor betaalde. Van alle heerlijke rechten is het visrecht op de Maas het enige recht dat de 

kasteelheren wisten te handhaven, tot in de 21
e
 eeuw. Het jachtrecht werd beoefend om schadelijk 

wild te bestrijden en het menu aan te vullen, maar ook om de status te verhogen. Sommige 

jachtgebieden werden beheerd als wildpark, maar er werden ook voorzieningen getroffen waardoor de 

grens tussen jacht en veehouderij vervaagde. Konijnen werden gehouden in waranden, zoals bij 

kasteel Bleyenbeek. Ook eenden werd soms in gehouden, zoals de eendenkooi bij kasteel Well.59 

 

De heer van Well mocht in zijn heerlijkheid de lage en middelhoge rechtspraak uitoefenen, en zelfs de 

hoge rechtspraak, alsook het recht te beslissen over leven en dood middels de doodstraf. Well had als 

heerlijkheid dus hoge jurisdictie. Het gerecht van Well wordt al op 22 januari 1363 genoemd. De 

vermelding van de schepenen volgt op 12 juni 1368. Deze schepenbank omvatte in ieder geval vanaf 

de zestiende eeuw ook Bergen. Het wapen van de schepenbank wordt voor het eerst genoemd in 1449 

en vertoont hetzelfde wapenschild als dat van de heerlijkheid Well. Met de rechtspraak in Well was 

overigens iets bijzonders aan de hand. In de heerlijkheden Heijen en Afferden bleven op rechtsgebied 

de zeer oude toestanden gehandhaafd tot 1562. Well moest vanaf een bepaald moment in hoger 

beroep naar Straelen toe. Dit lijkt vreemd omdat Straelen niet in de oude Hettergouw lag, maar in de 

aangrenzende Mulgouw. Bovendien moest de halve heerlijkheid Heijen ter hoofdvaart naar Afferden 

en, indien zij daar niet slaagde, naar Well. Vermoedelijk speelden de reglementen omtrent de 

hoofdvaart al in 1251 eeuw, toen Loef van Straelen samen met zijn moeder en andere bloedverwanten 

de heerlijkheid Well had geërfd. Hij was tevens voogd van Straelen. Uit deze tijd moet het wapen van 

Well dateren: een naar boven gerichte zilveren pijl in een veld van azuurblauw, hetzelfde wapen als 

dat van Straelen.  

 

De stichting van de kerk van Well 

Wellicht gaat de kerk terug tot in de Merovingische periode, waaruit het grafveld dateert, maar het kan 

ook veel jonger zijn. Vanaf circa 1000, en met name in de twaalfde en dertiende eeuw, werden 

namelijk veel kerken en kapellen gesticht in de bestaande of nieuw gestichte centra.60 De 

nederzettingen met een parochiekerk en begraafplaats hadden op religieus gebied een centrumfunctie. 

De oudste bronnen waarin Well als parochie wordt genoemd, dateren van 1230. In die tijd woonden 

dus blijkbaar al voldoende mensen in Well om een parochie te vormen, en stond er reeds een kerk. De 

kerk van Well was van oudsher een bezit van de aartsbisschop van Keulen, die tot ver in de 14
e
 eeuw 

ook de leenheer van Well was. De aartsbisschop van Keulen schonk de Wellse kerk aan de 

Benedictijnerabdij van St. Vitus in Mönchengladbach. De kerk van Well was oorspronkelijk gewijd aan 

Sint Petrus. Men mag ervan uitgaan dat de aartsbisschop Sint Petrus tot beschermheilige van de kerk 

in Well heeft uitgeroepen. Die keuze werd versterkt door de Frankische missionarissen, die 

bedevaarten naar het graf van Sint Petrus in Rome ondernomen hebben. De kerk van Well moet één 

van de oudste afscheidingen zijn geweest van de hele kerkelijke eenheid van het Nederrijngebied, 

waarvan Xanten het centrum was.61 Overigens maakte Xanten deel uit van het (aarts-) bisdom Keulen. 
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De oudst bekende bronnen waarin Well als parochie wordt genoemd, zijn dan ook van het Stift in 

Xanten. Een andere aanwijzing voor de hoge ouderdom van de Wellse kerk is bovendien de 

voornaamheid van diens oude parochiepatroon: Sint Petrus. Die is zowel patroon van de Sint Pieter in 

Rome als van de Dom van Keulen. Een deel van de bewoners van de Frankische hoeven waren 

christenen. Dit deel liet zich in Xanten begraven. Hun niet-christelijke stamgenoten werden in hun 

eigen woonplaats begraven. Deze Romeinse stad raakte in de 5
e
 eeuw in verval, maar leefde voort als 

kerkelijk centrum onder de naam Ad Sanctos, wat zoveel betekent als “bij de heiligen”. Daarmee werd 

gerefereerd aan de Afrikaanse martelaar Sint Victor en zijn gezel, die in de Dom waren begraven. Zijn 

de Christelijke inwoners van Well in de Merovingische tijd in Xanten begraven, terwijl degenen die het 

oude, heidense geloof aanhingen in Well zelf werden begraven? In dat geval dateert de kerk wellicht 

van voor de 8
e
 eeuw. Het is ook mogelijk dat de kerk werd gebouwd in de 8

e
 eeuw, een periode waarin 

het aantal begravingen in Xanten sterk terugliep. Door de bouw van de kerk en de inzegening van het 

kerkhof konden zowel de christelijke als niet-christelijke bewoners bij de kerk in Well worden begraven. 

 

Eigenaars en rechten van de kerk van Well 

De kerk van Well was dus van oudsher een bezit van de aartsbisschop van Keulen. De tienden van 

Well en het patronaatsrecht waren op hun beurt sinds de 12
e
 eeuw, wellicht eerder, in het bezit van de 

St. Vitusabdij in Mönchengladbach. Tienden zijn het tiende deel van de opbrengst van de landerijen. 

De Benedictijnen van de St. Vitusabdij ontnamen de oorspronkelijke patroon St. Petrus aan de kerk 

van Well. Naar voorbeeld van hun moederabdij stelden zij de patroon St. Vitus er voor in de plaats. De 

parochie Well had in de Middeleeuwen dezelfde grenzen als de heerlijkheid Well en was buitengewoon 

uitgestrekt. De Maas vormde de westgrens, de oostgrens lag achter de Wellse Hut en de Meersenhof, 

ongeveer 6 km van de Wellse kerk. Precies midden in dit 18 km lange gebied lag de kerk.  

 

 
Figuur 6.7. De kerk van Well in 1928 (bron: Driessen, 1980 p. 26). 
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Alle mensen in dit gebied kwamen van oudsher naar de kerk in Well. De oudste parochies zijn 

herkenbaar aan de grote uitgestrektheid van dit recht. Ook de uitgestrektheid van het tiendrecht van de 

parochie wekt een zeer oude indruk. De Wellse parochie zou echter fors inkrimpen door de afsplitsing 

van de kerk van Bergen. Deze scheuring vond plaats voor 1230. Vermoedelijk heeft in Bergen vóór 

1230 al een kapel gestaan, die later een pastoor heeft gekregen. Ook de kerk in Bergen was gewijd 

aan St. Petrus en was in 1230 eigendom van het Stift in Xanten. In 1250 werd de Bergense kerk 

verheven tot parochiekerk. De grens tussen beide parochies heeft op sommige plekken een erg 

opvallend verloop. Zo loopt die vlak langs de huizen in Aijen, wat de indruk wekt dat de moederkerk 

van Well niet méér gebied heeft willen prijsgeven dan strikt noodzakelijk was. 

 

 

6.3  Ontwikkelingen tussen de 13e en de 16e eeuw  

In de Late Middeleeuwen vonden ontwikkelingen plaats die leidden tot het ontstaan van Well zoals dat 

lange tijd bekend zou zijn. Een belangrijke ontwikkeling op hoog politiek niveau was de opkomst van 

Gelre. In de loop van de Late Middeleeuwen ging de heerlijkheid Well deel uitmaken van Gelre (§ 6.3.1 

en 6.3.2). Een tweede ontwikkeling die veel meer op lokaal niveau speelde, was de verandering van 

het bewoningspatroon in de Late Middeleeuwen (§ 6.3.3). Onder invloed van de economische expansie 

veranderde dit van een patroon van verspreid liggende boerderijen in een van geconcentreerde 

bewoning in buurtschappen, dorpen (Well, Aijen) en uiteindelijk ook steden. Ook vonden er veel 

nieuwe ontginningen plaats in de Late Middeleeuwen onder invloed van bevolkingsgroei en innovaties 

in de landbouw (§ 6.3.4). Door deze factoren werden gunstige omstandigheden geschapen waardoor 

allerlei nieuwe economische ontwikkelingen konden plaatsvinden, die in § 6.3.5 worden toegelicht.  

 

 

6.3.1  Opkomst van Gelre 

De oorsprong van het graafschap Gelre 

De oorsprong van het graafschap Gelre ligt in drie plaatsen in de Hettergouw: Gelre, Pont en 

Wassenberg. In 1021 ontving de eerste heer, Gerard van Antoing, het land van Gelre in leen van 

keizer Hendrik II van het Heilige Roomse Rijk. Dit was in 962 ontstaan doordat Otto I toen als keizer 

werd gekroond. Zijn vader, Hendrik de Vogelaar, had de basis voor het Rijk van zijn zoon gelegd. In 

911 werd die aanvaard door het West-Frankische Rijk, en noemde zich koning van de Oostelijke 

Franken. De eerste graaf van het graafschap Gelre was Gerard IV van Wassenberg (1060-1129). In de 

Volle Middeleeuwen had Gelre zijn grondgebied gestaag uitgebreid door koop, ruil, huwelijk, oorlog of 

anderszins. In de 12
e
 eeuw bestuurden de graven van Gelre de omgeving van de burcht Gelre, Venray, 

Straelen en Arcen, Viersen en Erkelenz, Lottum en andere gebieden. In 1248 bestond Gelre uit vier 

kwartieren. Well zou later deel gaan uitmaken van het Overkwartier. Daarbinnen maakte het echter 

geen onderdeel uit van een bepaald ambt, maar vormde het een eigen heerlijkheid.  

 

De gevolgen van de Slag bij Woeringen (1288) 

Op 5 juni 1288 vond de Slag bij Woeringen plaats. Bij deze slag stonden de prins-bisschop van 

Keulen, het graafschap Luxemburg en de heren van Gelre tegenover hertog Jan van Brabant en zijn 

bondgenoten uit onder andere Berg, Gulik en Loon.62 De inzet was het hertogdom Limburg. Dit was 

weliswaar klein, maar toch zeer begerenswaardig. De slag werd gewonnen door Brabant. Veel grote 

edellieden sneuvelden, zoals de graaf van Luxemburg, en ook aan de prins-bisschop van Keulen werd 

een zware slag toegebracht. Die zag zijn droom om een officieel hertogdom uit te bouwen vervliegen.  
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Niet alleen de macht van Keulen was gebroken, maar ook het Land van Gelre was geruïneerd. Ook 

aan de Gelderse gebiedsuitbreiding onder Reinoud I kwam hiermee een einde. Graaf Reinoud I werd 

gevangen genomen en raakte diep in de schulden. De Keulse aartsbisschop schonk hem later enkele 

belangrijke rechten, waardoor de heren van Gelre een zeer grote zelfstandigheid konden ontplooien en 

meer armslag kregen. In 1320 schonk de voogd van Straelen en Well het patronaatsrecht en de 

kerkelijke tienden van de parochiekerk van Well terug aan de abt van de St. Vitusabdij. De voogd 

verzocht de abt om deze rechten in leen te geven aan Seger van Baerlo. In een oorkonde die is 

opgemaakt op 25 juli 1320 is deze overdracht opgetekend. De inhoud is als volgt vertaald: Wilhelmus 

van Helpenstein, abt van het St. Vitusklooster, verklaart dat Arnold voogd van Straelen en het gebied 

van Well met enige leenmannen voor hem verschenen is om uit eigen beweging het hem in leen 

gegeven patronaatsrecht met alle daaraan verbonden rechten over de kerk van Well terug te geven 

aan de abt, met het verzoek, deze rechten voortaan in leen te geven aan de schildknaap Zygerus 

(Seger) van Barle (Baarlo).63 Later zouden ook de tienden in leen worden gegeven aan de voogden van 

Straelen en hun opvolgers, de heren van Well. 

 

 

Figuur 6.8. De Slag bij Woeringen uit de Codex Manesse (1305-1340). De voorstelling toont de banier van Hertog 

Jan van Brabant met, vooruit lopend op de afloop, de reeds verenigde Limburgse en Brabantse Leeuwen (bron: 

http://nl.wikipedia.org/wik i/Slag_bij_Woeringen). 

 

 

6.3.2  Verheffing van het graafschap Gelre tot hertogdom  

De keizer van het Heilige Roomse Rijk erkende het belang van het graafschap Gelre, en verleende 

Reinoud II van Gelre in 1339 de titel van hertog. De nieuwe hertog kreeg het recht om gouden en 

zilveren munten te laten slaan en mocht er vier hofbeambten op nahouden. Daarmee hielden de 

ambities van Gelre echter niet op.64 In 1352 verwierf Gelre het Land van Kessel, westelijk van de Maas, 

zodat het Wellse veer voortaan een belangrijke verbinding ging vormen tussen de beide Gelderse 

delen aan weerszijden van de Maas. Gelre ging door met het veilig stellen van haar macht.  
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In 1359 namen de heren van Well deel aan het landvredeverbond van de Landen van Gelre en Kleef, 

wat aangeeft dat zij toen al een binding met Gelre hadden. In 1363 was de aartsbisschop van Keulen 

nog de opperleenheer van de heerlijkheid Well, maar men mag aannemen dat de hertog van Gelre er 

ook al de nodige invloed had.  

 

 
Figuur 6.9. De polit ieke situatie in Limburg omstreeks 1280. Well (asterisk) maakt nog geen deel uit van het 

graafschap Gelre (naar: Venner, 2000, p. 104).  

 

 

Tien jaar later, in 1369, ontbreekt Well op een schattingenlijst van het hertogdom Gelre, waarop de 

meeste plaatsen van het Overkwartier wél voorkomen. Dit wijst erop dat Well, overigens samen met 

andere plaatsen die op de lijst ontbreken, een bijzondere positie in het hertogdom Gelre innam. Na de 

verheffing tot hertogdom in 1339 ontbrandde een bloedige interne opvolgingsstrijd. Met de dood van 

Reinoud III van Gelre in 1371 was het Huis Gelre uitgestorven. Door de Gelderse Successieoorlog 

werden Gelre en Gulik samengevoegd van 1383 tot 1423. Op 3 mei 1418 kwamen de meeste edelen 

van het Overkwartier en alle steden van Gelre bij elkaar en spraken af om eensgezind te blijven. Een 

opdeling van het hertogdom werd niet geduld en indien de hertog kinderloos mocht overlijden, dan 

mocht de nieuwe landsheer pas worden gehuldigd wanneer die door de ridderschap en de steden als 

zodanig was erkend. Onder meer de heren van Well ontbraken op deze belangrijke bijeenkomst, maar 

onduidelijk is waarom zij ontbraken. Op een soortgelijke bijeenkomst in 1436 later waren de heren van 

Well echter wel aanwezig. Blijkbaar was de politieke situatie voor de heren van Well inmiddels sterk 

veranderd.  
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Figuur 6.10. Hertogdom Gelre in 1543. Rood: Gelre. Blauw: Gulik. Groen: Kleef. Paars: Berg. Geel: Mark. Bruin: 

Ravensberg. Oranje: Ravenstein. Well is aangegeven met de asterisk. 

 

 

6.3.3  Een nieuw nederzettingspatroon 

Onder invloed van de economische expansie veranderde het bewoningspatroon geleidelijkaan van 

verspreid liggende boerderijen in een patroon van geconcentreerde bewoning in buurtschappen, 

dorpen en uiteindelijk ook steden. Vanaf dan lagen de meeste landelijke nederzettingen in de vorm van 

een lintbebouwing op hoogtes langs beken of aan de randen van Maasterrassen. Deze grensligging 

voldeed aan de eisen die het gemengde landbouwbedrijf stelde aan het landschap. Tussen de 

boerderij en het akkerland vond veel vervoer plaats van mest, plaggen, zaaigoed en oogst. Het was 

bijgevolg zeer gunstig om de akkerlanden kort bij de boerderij te hebben. Ook de weilanden bevonden 

zich liefst op korte afstand tot de boerderij, in verband met de veeteelt en de weidegronden die 

hiervoor vereist waren.  
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In Well waren twee molens: een watermolen en een windmolen. De heren van Well hadden de plicht 

om beide molens te laten draaien. De watermolen stond oostelijk van het kasteel aan de Molenbeek, 

iets stroomafwaarts van de Molenberg. De molen was verpacht, en de pachter had recht op het 

twaalfde deel van alle te malen granen van de inwoners van de heerlijkheid Well. Aangezien de Wellse 

watermolen een banmolen was, moesten alle inwoners hun graan daar laten malen. Het graan zelf 

leverde de pachter niets op. Dat moest hij gratis laten malen door zijn beëdigde molenknecht. Voor 

klanten van buiten de heerlijkheid mocht hij zelf het maalloon vaststellen. De oorsprong van de Wellse 

watermolen is onbekend. De windmolen lag in de buurt van de watermolen, tegenover de Kasteellaan. 

De pachter van de windmolen had recht op het zestiende deel van alle te malen granen van de 

inwoners van de heerlijkheid Well. Op de windmolen werd echter bij tijd en wijle het twaalfde deel 

gemolsterd, tot groot ongenoegen van de inwoners. De windmolen werd voor het eerst vermeld in 

1401. In of kort voor 1550 had de heer van Well die laten vernieuwen of herbouwen.65  

 

In 1580 werden de watermolen en de windmolen verwoest. Doordat er geen graan meer kon worden 

gemalen, was dit een manier om het normale leven onmogelijk te maken. Toch stond er vrij snel weer 

een watermolen op de oude plaats aan de Molenbeek. De watermolen hield in de 17
e
 eeuw definitief 

op te bestaan. De molen werd namelijk weggespoeld bij een stormramp in 1674, en de toenmalige 

vrouwe van Well maakte geen aanstalten om de molen te laten herbouwen. Ook niet na herhaaldelijk 

aandringen vanuit Well. Tegenwoordig is de voormalige molenvijver zichtbaar als een grote 

rechthoekige laagte in het landschap. De watermolen kreeg in de Middeleeuwen veel meer water dan 

men zou verwachten. De Molenbeek werd namelijk gevoed door het Herenven en het Wellse Meer en 

andere vennen, die toen veel uitgebreider waren dan in later tijden. Bovendien bestonden de Fossa 

Eugeniana (aanleg 1626) en vooral het Gelders Kanaal (aanleg rond 1770) nog niet. Deze ingrepen 

zouden een grote en blijvende invloed hebben op de natuurlijke afwatering. De windmolen zou in 1591 

worden herbouwd. Met de twee nieuwe molens herstelde het dagelijks leven in Well zich enigszins.66  

 

Het Augustinessenklooster in Well 

Het enige overzicht over het Augustinessenklooster in Well is een verhandeling van kapelaan Janssen 

uit 1896. Zijn werk vormt dan ook de bron van deze paragraaf. Halverwege de 15
e
 eeuw werd het 

Augustinessenklooster van de Congregatie van Windesheim gesticht in Well. Het klooster lag aan de 

Maas vlak bij het dorp. De Augustinessen waren reguliere kanunikanessen en leefden volledig in het 

klooster. Ze hadden tot doel te leven volgens de regels van de heilige Augustinus en leidden een 

bespiegelend leven en verrichten veel handenarbeid. Ze droegen witte gewaden met een zwart 

hoofddeksel en mantel. De precieze stichtingsdatum van het klooster is niet bekend, maar in elk geval 

bestond het al in 1463. In dat jaar schonk de heer van Well een deel van zijn heerlijkheid in hun 

eigendom. Voorts mocht er een kapel worden gebouwd en mochten zij het geheel met vier morgen 

land vergroten, dienstvrij, schatvrij en boetevrij. Voorwaarde was dat er niet meer dan 25 geestelijke 

zusters zouden inwonen en er jaarlijks een Heilige Mis met nachtwake voor de families Van Arendael 

en Van Reydt opgedragen zou worden. In 1468 versloeg de hertog van Gelre de hertog van Kleef bij ’t 

Zand nabij Straelen. Met toestemming van het kapittel van Windesheim en pauselijke machtiging 

verplaatste de hertog in 1470 het Kleefse klooster met alle renten en rechten van Oostrum naar 

Straelen als aandenken aan zijn zege. Daardoor bleef het Oostrumse klooster leeg liggen. In 1474 

leidde Dirck van Achelen, pater in Well, de eerste kloostervrouwen naar Oostrum en liet het oude 

klooster opnieuw bewonen door geestelijken. Omstreeks 1530 was Maria van Erp de kloosteroverste.  
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Door alle oorlogshandelingen en onrust die op religieus vlak in Well in de Tachtigjarige Oorlog 

plaatsvonden, zagen de Augustinessen hun rustige leven verstoord. Ondanks de Reformatie die in 

Well opleefde bleef het klooster bestaan, hoewel de situatie tussen hoop en vrees op en neer deinde. 

Zo kon het klooster in 1558 al zes jaar niet voldoen aan het verschuldigde bedrag aan de kerk en 

armen. Toch was het kloostergebouw zelf in deze periode meerdere malen een veilig toevluchtsoord 

voor de medezusters uit het klooster Jerusalem van dezelfde orde in Venray. Echter, vanaf 1579 

braken barre tijden aan en was het ook voor de Augustinessen niet langer veilig. Toen Splinter 

Helmich kasteel Well in 1580 innam, veranderde er voor de bevolking bar weinig. Ook de Staatsen 

gingen vanuit het kasteel op tal van plundertochten in de streek. Ook het klooster in Well bleef niet 

bespaard van oorlog en plunderingen. Op 12 januari 1597 gaf de bisschop daarom dan ook 

toestemming voor de inlijving van het Wellse klooster bij dat van het klooster in Venray. Bovendien 

waren de inkomsten van het klooster in Well te laag om in het onderhoud van de zusters te voorzien. 

Toch bleven enkele zusters in hun klooster in Well wonen. Nadat in 1607 een nieuwe kerk in Well was 

gebouwd, deden de schepenen en inwoners van Well in 1612 een verzoek aan de bisschop om het 

Augustinessenklooster in Well in haar oude luister te herstellen. Dit verzoek werd evenwel niet 

gehonoreerd, en de Wellse kloostergoederen bleven bij het zusterklooster Jerusalem ingelijfd.  

 

In het “Maetboek van Well” staat vermeld dat in 1619 verschillende hectaren grond bij het klooster 

hoorden, zoals grond gelegen op De Werdt, in het Geysterse veld, de Wellsche Bant en op de 

Plankenweg. De Hildert wordt in het meetboek nergens vermeld als kloosterbezit. De Kloosterplaats 

was 0,84 hectare groot en werd op het einde van de 19e eeuw nog steeds Op het Klooster genoemd. 

Bij de bouw van een fraai woonhuis in 1847 werden er fundamenten en kelders uit baksteen en mergel 

van het oude klooster ontdekt. Blijkbaar waren er nog twee waterputten: één op het terrein zelf, en een 

tweede langs de weg. Tot een opgraving kwam het echter niet, maar bij dit terrein werden 

verschillende geraamten op het kloosterkerkhof gevonden, evenals met kiezel bestrooide en verharde 

paden van de kloostertuin.  

 
 

6.3.4  Economische innovaties 

De groeiende bevolking leidde tot nieuwe ontginningen, landbouwkundige innovaties en andere nieuwe 

economische ontwikkelingen. Ook in Well kunnen enkele ontwikkelingen worden geduid. 

 

Nieuwe ontginningen 

Om aan deze toenemende economische vraag te voldoen, werden bestaande akkergronden uitgebreid 

en geïntensiveerd en vonden nieuwe ontginningen plaats. De uitbreiding van de landbouwgronden hing 

nauw samen met een forse toename van de bevolking en het ontstaan en groei van de steden, zoals 

Venlo en Nijmegen. In 1257 werden de woeste gronden in Wellerlooi ontgonnen. Uit de tijnsboeken 

(boeken met registraties van de jaarlijkse afdrachten), die beschikbaar zijn vanaf 1400, blijkt dat 

nieuwe erven worden opgericht en ontginningen plaatsvinden.67 De nieuwe ontginningen vonden 

waarschijnlijk hoofdzakelijk plaats langs oude akkerarealen, vooral rond de oude kern van Well. 

Daarbij werden de cultuurgronden uitgebreid ten koste van de bossen, heidegebieden en moerassen, 

zoals op de Bosch en in de Heijde. Daarbij werden kleinere laagtes ontgonnen en, indien nodig, 

gedempt. Dit leidde onder meer tot een concentratie van aaneengesloten akkerlanden in open 

akkercomplexen: de zogenaamde velden. Op de velden ontbreken over het algemeen veelal 

perceelsgrenzen als houtwallen en heggen. Dit gaf ze hun kenmerkende visuele openheid. De lagere 

delen waren door hun natte ligging minder geschikt als akkerland.  
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Toch werden ook deze gebieden in de loop van de Middeleeuwen ontgonnen en intensiever in gebruik 

genomen, zoals de oude Maasgeulen tussen Well en Aijen. Ze waren echter uitstekend geschikt als 

hooi- en weiland, de zogenaamde beemden. Die vormden een belangrijke bijdrage aan het 

boerenbedrijf, omdat ze noodzakelijk waren voor de vee- en schapenteelt. In de tijnsboeken zijn onder 

meer toponiemen vermeld. Op basis daarvan kan worden gesteld dat het gebied van de hoogwatergeul 

tussen Well en Aijen vanaf de 13-14
e
 eeuw min of meer in haar geheel als cultuurland werd gebruikt. 

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de gronden in dit gebied vermoedelijk ergens tussen de 11
e
 en 

13
e
 eeuw in cultuur werden gebracht.68 

 

Naast open akkercomplexen werden vanaf de Late Middeleeuwen ontginningshoeven gesticht op enige 

afstand van de oudste akkerarealen. Dit zijn kampen of Einzelhöfen. Deze stichtingen vonden plaats 

vanuit Well, Aijen en het buurtschap Elsteren, en lagen op de kleinere en meer geïsoleerd gelegen, 

hoge vruchtbare gronden. In eerste instantie kenmerkten ze zich waarschijnlijk door een grote 

versnippering in een relatief kleinschalig verkavelingpatroon, bestaande uit percelen met grenzen van 

houtwallen of heggen. Het huidige buurtschap De Kamp is vermoedelijk ook in deze periode ontstaan 

uit een ontginningshoeve.  

 

Muntslag in Well 

Een bijzondere innovatie in Well was de muntslag. Op 23 juni 1468 streed Jan van Arendael, heer van 

Well en Reidt, voor Gelre tegen de hertog van Kleef in de veldslag bij ‘t Zand, nabij Straelen. Uit 

dankbaarheid voor de overwinning richtte de hertog aldaar een klooster van reguliere kanunniken op, 

en nam Van Arendael op onder de ridders van de Orde van de H. Maagd. Blijkbaar verkreeg Jan, 

samen met zijn dochter, ook het recht om munten met zijn beeltenis er op voor zijn heerlijkheid te laten 

slaan.69 Er kan echter een meer aardse reden zijn geweest om zijn eigen geld in omloop te brengen: 

wellicht hoopte hij op die manier uit zijn geldzorgen te raken. Die waren al lange tijd een bron van 

zorgen voor hem. Blijkbaar beschikte Jan van Arendael over een gezonde portie ironie, want als 

voorbeeld voor zijn geld gebruikte hij de munten van het prinsbisdom Luik. Hiermee had hij het in het 

verleden flink aan de stok gehad. Hij had in 1464 de hand in de ontvoering van zijn vijanden, namelijk 

twee onderdanen van de bisschop van Luik. Dit kwam hem duur te staan, want het slot Reidt werd in 

1464 geheel verwoest door de Luikenaren. 

 

De munten die door Jan van Arendael en zijn dochter in Well zijn geslagen, waren zogenaamde 

brūlé's. Dit is een soort kleingeld dat in de 15e eeuw door verschillende locale heren nogal geïmiteerd 

is. Brūlé's zijn oorspronkelijk biljoenen munten van het prinsbisdom Luik, voor het eerst geslagen door 

prins-bisschop Jan van Heinsberg (1419-1455). De hoeveelheid zilver zal in de praktijk uiterst miniem 

zijn geweest of helemaal nul. Er zijn twee varianten van dit type: munten met als muntplaats Well en 

exemplaren met Reidt as muntplaats. Het is onzeker op welke plaats ze daadwerkelijk fysiek zijn 

geslagen, maar men kan voorzichtig uitgaan van de betreffende kastelen in Well of Rheidt als 

muntplaats, getuige de opschriften op de brūlé's (= FACTA WELL of REIDE). Ze zijn altijd slecht en 

slordig geslagen en daarom erg moeilijk determineerbaar. Bovendien zijn ze zeldzaam. Ook het 

uitbrengen van zijn eigen munten bleek onvoldoende soelaas te bieden voor Jan van Arendael’s 

financiële zorgen, want in 1472 zat Jan zo diep in de schulden, dat een zekere Johan Paep zich borg 

moest stellen voor hem. 

 

 

                                            
68

 Van Dijk, 2003, 2011a en b 
69

 Verheyen, 1955 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [60]  

Toelichting bij brūlé’s muntslag in Well. 

Voorzijde: Wapen van Heinsberg met de adelaar van Arendael in het hart 

Keerzijde: Luiks perroen. 

Omschrift voorzijde: <adelaar> IOhA-AREN-DAL:DN-VVELL 

Omschrift keerzijde: <adelaar> MONETA NOVA FACTA V...L 

Gewicht: 1,39 gram; diameter 31 mm 

Geslagen door dochter Johanna van Arendael. 

 

Toelichting bij brūlé’s muntslag in Reidt. Bijzonder slordig, in messing en lichtgewicht uitgevoerd. 

Daarom is er lichte twijfel over de zekerheid van de toeschrijving. 

Voorzijde: Wapen van Heinsberg met een leeuw in het hartschild 

Keerzijde: Luiks perroen 

Omschrift voorzijde: <ster/adelaar> Ioh- ARN- [?]A[?]D-[..]/LL 

Omschrift keerzijde: <ster/adelaar> MONETA FACT A IN REIT 

Gewicht: 0,85 gram; Diameter: 29 mm. 

Geslagen door Jan van Arendael. 

 

 
Figuur 6.11. Brū lé’s van Jan van Arendael en z ijn dochter (particuliere collectie Th. Nissen, Terheijden).  

 

 

Maashandel 

De Maashandel zou na 1500 geleidelijk aan van karakter veranderen. De omvang van de verhandelde 

waar over de Maas nam sterk toe door de groei van de Luikse export. Daardoor hadden de handelaren 

steeds meer kapitaal nodig om te kunnen concurreren met de zeer kapitaalkrachtige kooplui uit Luik of 

Dordrecht. Alleen de grote handelaren uit de steden, zoals Venlo en Roermond, konden deze 

ontwikkelingen volgen. Bovendien was het in de Tachtigjarige Oorlog te gevaarlijk voor handelaren om 

goederen te vervoeren. Zij waren een makkelijk doelwit voor plunderende en muitende soldaten, 

doortrekkende legers en roversbenden. Daarbij waren vooral schippers erg kwetsbaar, omdat zij niet 

van hun route konden afwijken. Daarnaast kregen de handelaren op de Maas steeds meer te maken 

met tolheffingen, wat een belemmering vormde voor de vele reizende handelaren. Ook over handel 

over de weg werd tol geheven. Dit was ook in Well het geval, maar onbekend is of dit in de 15
e
 en 16

e
 

eeuw ook al het geval was.70 Door deze ontwikkelingen nam de handel via de Maas sterk terug. Het 

vervoer via de weg nam als gevolg daarvan toe. 
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De heer van Well had het recht om tol te heffen over de scheepvaart op de Maas. Well beschikte dan 

ook over een tolplaats, die vlak bij het dorp aan de Maas lag. Een tolhuis uit de 16
e
 eeuw is niet 

bekend, maar wel uit de 17
e
 eeuw. In Well was ook, vanaf 1713, een zeer bekende Maastol van de 

koning van Pruisen gevestigd. Daarin waren verschillende Maastollen noordelijk van Venlo verenigd. 

De tolambtenaren hadden hun kantoor aan de Grote Straat, op de hoek van het Marktplein, vanwaar 

een weggetje naar de Maas loopt. Een overzicht van tolrekeningen ontbreekt, maar uit een overzicht 

uit 1592 van de Spaanse tol in Middelaar blijkt dat er een zeer uitgebreid scala aan goederen werd 

verhandeld. Het gaat dan om grondstoffen zoals zakken wol en vlas, grote partijen blauwe Naamse 

steen, evenals eikenschors, partijen kalk, steenkolen en leien. Hout werd niet in schepen vervoerd, 

maar bij elkaar gebonden tot een vlot, dat men stroomafwaarts kon vervoeren. Ook betreft het 

ossenhuiden, wollen lakens, molenstenen, ijzeren potten, Oosters glas, zeep en dergelijke. Eetwaren 

bestaan uit lijnzaad, raapzaad en ander koren, haring, stokvis, bier, olie, honing, boter, zout, schelvis, 

pruimen, kaas, mosselen, azijn, tabak, appelen en wijn uit Spanje, Frankrijk en het Rijnland. Vanuit het 

Luikse werd vooral ijzer, steenkool, kalk en hout stroomafwaarts verhandeld. Stroomopwaarts werd 

voornamelijk haring, gedroogde vis, zout, kaas en boter getransporteerd. De hoogte van de tollen 

werden hier bepaald door de rekenkamer van het Gelders Overkwartier.71 

 

Een tolplaats kende meestal drie verschillende tolambtenaren. De tolambtenaar inde de tolgelden, de 

tolschrijver voerde de boekhouding en de verificateur controleerde de tolplichtige waren en goederen. 

 

 

6.4  Kasteel Well en de heren van Well 

6.4.1  Inleiding 

Het ontstaan van burchten en andere versterkingen is een proces dat reeds op het einde van de 

Vroege Middeleeuwen plaatsvond, maar in de Volle Middeleeuwen en vooral de Late Middeleeuwen 

een vlucht nam. Die is niet alleen in het huidige Zuid-Nederland het geval, maar ook in het Rijnland.72 

De lokale leiders namen zelf de verdediging van hun territoria ter hand. Zij boden ook de lokale 

bevolking bescherming in ruil voor have en goed. Deze lokale leiders konden op termijn uitgroeien 

zodat heerlijkheden ontstonden. Bij de meeste grotere middeleeuwse heerlijkheden hoorde een 

kasteel. De oudste kasteeltypen waren mottekastelen. Dergelijke kastelen lagen veelal op een 

kunstmatige verhoging in lage, natte gebieden, en waren omgeven door een gracht. Vermoedelijk was 

de oudste fase van kasteel Well een ronde woontoren (donjon) in de vorm van een waterburcht, die 

was gebouwd in een nat gebied en was omgeven door een waterhoudende gracht. In deze opzichten 

heeft de waterburcht veel weg van een motteburcht. De verdediging werd afgesloten door een houten 

of stenen toren op de heuvel. Versterkingen moesten niet alleen verdedigbaar zijn, maar ook moge-

lijkheden bieden om de economische basis, namelijk de landbouw, op te bouwen. Op het neerhof lagen 

de boerderij met haar toebehoren, de ambachtelijke gebouwen en veelal ook de eigenlijke woonplaats 

en kapel van de heer en zijn familie. Hier speelde zich het dagelijkse, economische leven af. Het 

neerhof was omgracht en opgehoogd. Naast de verdedigende functie leverde de versterking een 

belangrijke bijdrage aan de status en macht van haar bewoners.  

 

Al in de Late Middeleeuwen werd de verdedigende functie van de kastelen overgenomen door de 

steden, maar in de heerlijkheid Well bereikte geen enkele plaats de ontwikkeling van stad. Gennep en 

Venlo zijn de meest dichtstbijzijnde steden op de oostelijke oever van de Maas. 
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6.4.2  De rol van Kasteel Well 

Kastelen vinden vaak hun oorsprong op punten die belangrijk zijn vanuit strategisch en/of economisch 

oogpunt. Het gaat dan vooral om handelswegen, knooppunten van wegen en plekken waar wegen 

rivieren kruisten, met name wanneer een rivier daarbij grensbepalend was voor een landsheerlijk 

gebied. Het kasteel van Well is gebouwd met als doel een belangrijke Maasovergang te beschermen. 

Bij de overzetplaats sloten middeleeuwse wegen uit oostelijke en westelijke richting aan.   

 

Door het kasteel en zijn adellijke bewoners is Well steeds een belangrijk middelpunt geweest van vele 

bestuurlijke activiteiten. De bezitter van het kasteel had tevens controle op het scheepvaartverkeer op 

de Maas. Het kasteel was daarom van grote betekenis voor de handel en het vervoer van goederen, en 

derhalve een begerenswaardig bezit. Er werd in het verleden dan ook vaak zwaar om gevochten en de 

gevolgen van deze krijgshandelingen waren voor de bewoners van Well niet zelden rampzalig. De 

bewoners van Well waren partij voor het ruwe krijgsvolk. Plunderingen, berovingen en vernielingen 

waren dan ook vaak het lot van de toenmalige inwoners van Well. Vooral gedurende de Tachtigjarige 

Oorlog was het in Well raak. De voortdurende gevechten en schermutselingen tussen de Staatse en 

Spaanse troepen maakten het dagelijkse leven hier onmogelijk. Het werd zelfs zo erg dat de bewoners 

van Well moesten evacueren in de periode van 1578 tot 1585, mogelijk zelfs tot 1591. 

 

 

6.4.3  Beschrijving van kasteel Well 

Zoals bij vrijwel elk kasteel, zijn ook bij kasteel Well meerdere bouwfasen te onderscheiden. Ook is er 

de welbekende vloek van kasteel Well, maar eerst wordt de achtergrond van het kasteel geschetst. 

 

Achtergrond 

Van oudsher domineerden de prins-bisschoppen van Keulen, die zich beschouwden als hertogen van 

Lotharingen, het gebied tussen Maas en Rijn. In de eerste helft van de 13
e
 eeuw raakten zij in conflict 

met de hertogen van Brabant, die hun oog op de Gelderse bezittingen hadden laten vallen aan de 

oostelijke kant van de Maas. In deze periode was Brabant een machtige positie gaan innemen in het 

gebied westelijk van de Maas en ambieërde eveneens de Lotharingse hertogen-titel. De hertog van 

Brabant wist zelfs zijn macht uit te breiden tot het Land van Cuyck, waarvan de grens vlak bij Well lag. 

Oostelijk van de Maas bleven onder andere de graven van Gelre en de plaatselijke heren, waaronder 

de heren van Well, trouw aan de Keulse prins-bisschop. Zij streden dan ook mee in de roemruchte slag 

bij Woeringen op 5 juni 1288. De slag werd gewonnen door Brabant, en er werd een gevoelige slag 

toegebracht aan de prins-bisschop van Keulen. Hierdoor bleek de macht van Keulen gebroken, 

waardoor de heren van Gelre op termijn meer armslag kregen.  

 

In de loop van de 14
e
 eeuw ging de machtsstrijd zich meer toespitsen tussen het tanende Brabant 

enerzijds en het verbond tussen Gulik en Gelre anderzijds. In 1371 kwam deze strijd tot een 

hoogtepunt, toen Brabantse troepen de Maas overtrokken en het Land van Gulik binnenvielen. Op 23 

augustus van dat jaar vond de Slag van Baesweiler plaats, waarbij Brabant vernietigend werd 

verslagen door de alliantie van Geldre en Gulik. Hieruit blijkt dat de streek rond Well een fel bestreden 

gebied vormde in de late 13
e
 en 14

e
 eeuw. Het kasteel was niet alleen een militair strategisch object, 

maar ook een economisch centrum en de plek waar de heren van Well woonden. De adel was in 

hoofdzaak voortgekomen uit grootgrondbezit, en oefende dan ook invloed uit om de omringende 

landbouwgronden in cultuur te brengen. Enkele van de heerlijke rechten speelden daar ook een rol bij. 

Door het molenrecht was vrijwel de totale waterbeheersing in hun handen.  
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Ook het jachtrecht speelde een grote rol in de vorming van het landschap rond Well, omdat bos en 

heide werden gespaard en bewaakt door de heer. Bovendien werden de kasteeleigenaars in 1320 

begiftigd met het patronaatsrecht en de kerkelijke tienden van de parochiekerk van Well.73 

 

Vloek 

Zoals op elk zichzelf respecterend kasteel, rust ook een vloek op kasteel Well. Die houdt in dat er niet 

meer dan drie generaties van eenzelfde familie op het slot mogen zetelen. En inderdaad lijkt dit ook 

steevast het geval te zijn geweest. Veel verschillende families hebben het kasteel in eigendom gehad, 

maar voor zover bekend nooit meer dan drie generaties. Bovendien heeft er zich in het verleden veel 

afgespeeld wat een gevolg van deze vloek zou kunnen zijn. Er is sprake van heksenverbrandingen, 

ruzies, problemen met de wettelijkheid van nakomelingen en dergelijke. Verder is er het verhaal van 

graaf Max Henri, die met de dochter van de schout het kasteel ontvluchtte en met haar naar Kevelaer 

ter bedevaart trok. Van daar stuurden ze een met beider bloed geschreven verklaring naar het kasteel, 

waarin ze meedeelden dat ze bij elkaar hoorden. Het moet in de periode van de Van Arendaels 

geweest zijn dat de banvloek werd uitgeroepen, want die familie was de eerste die het noodlot trof. De 

vloek is volgens de legende uitgesproken door een bedelaar die onheus door de kasteelheer werd 

bejegend. Een andere lezing verhaalt dat de kasteelvrouwe de vloek afriep over haar zoon, die volgens 

haar schuldig was aan de dood van haar andere zoon.  

 

De oudste fase: fase 1 

Duidelijke gegevens over de oudste fase van het Kasteel Well zijn vooralsnog niet bekend. De oudste 

stenen restanten van het kasteel wijzen volgens de Rijksdienst voor Monumentenzorg op een aanleg in 

de 14
e
 eeuw, eerder zelfs de 15

e
 eeuw. Echter, toch zijn er geen aanwijzingen die pleiten tegen een 

datering van de oudste fase van het kasteel uit het eerste kwart van de 14
e
 eeuw, mogelijk zelfs rond 

1300. Daarmee heeft het geslacht Van Straelen de grondslag voor het kasteel gelegd. Wellicht voelden 

de heren van Well zich niet meer veilig door de nederlaag van de prins-bisschop van Keulen, zodat zij 

zich genoodzaakt zagen om een burcht te bouwen of de bestaande burcht verder te versterken. In 

1320 werd het geslacht Van Straelen opgevolgd door de familie Van Baerle. In 1368 stierf het geslacht 

Van Baerle uit, en nam Jan van Mirlaer de rol van heren van Well over. Mogelijk sneuvelde Jan 

sneuvelde in de slag bij Baesweiler, of als gevolg van de verwondingen die hij daar opliep.  

 

Het is niet precies bekend hoe het kasteel er in de eerste bouwfase uit heeft gezien. Vermoedelijk was 

het een ronde woontoren in de vorm van een waterburcht, vaak voorbehouden aan de lagere adel.74 De 

naam donjon is afgeleid van het woord “dominio”, wat heerlijkheid betekent: de residentie van een 

heer, want de verdedigingstoren werd al gauw omgebouwd tot een woontoren. Waterburchten werden 

gebouwd in een nat gebied, zoals dat van een rivier of beekdal. Bij voorkeur werd een helling nabij 

water of een natuurlijke verhoging opgehoogd om zodoende ook bij hoogwater gevrijwaard te blijven 

van wateroverlast. Het kasteel was omgeven met een houten palissade en een gracht. Hoewel wordt 

beweerd dat alleen het binnenplein was opgehoogd, is opmerkelijk dat juist op deze plek de donjon is 

gebouwd. Mogelijk is deze verhoging ontstaan doordat een ringgracht rond de donjon is gebouwd. 

Natuurlijk moest zo’n versterking hoger liggen omdat een eventuele vijand dan gemakkelijk te zien en 

te bestrijden was. De fundamenten van de donjon waren gebouwd van natuursteen en mergel. De 

resten daarvan liggen nog onder de binnenplaats van het hoofdgebouw. Deze toren had een 

doorsnede van 8 meter. De toren is pas in 1814 gesloopt.75 
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De eerste uitbreidingsfase: fase 2 

Jan van Mirlaer liet na zijn dood omstreeks 1371 geen kinderen na. Zijn zuster Christina was getrouwd 

met een Roelman van Arendael. Dit geslacht had kasteel Well van 1372 tot 1478 in bezit. Deze heren 

van Well waren blijkbaar een ander gebouw in het Ahrdal gewend dan kasteel Well, dus werd het 

kasteel gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe eisen van die tijd. 

 

Vermoedelijk in het laatste kwart van de 14
e
 eeuw of rond 1400 werd het kasteel omgebouwd tot een 

vierkante hoofdburcht van 27x27 m, met een zware ronde toren op de zuidoosthoek. Daarmee voldeed 

het kasteel al vroeg aan een soort ideaal-typische vorm, en is één van de weinige vierkanten 

bakstenen burchten in Limburg. Er werd een bakstenen ringmuur opgetrokken rond de oudere 

kasteelgebouwen en het geheel werd met een gracht omgeven. De ringmuur had geen vensters, maar 

wel enkele schietgaten. Over de gracht kwam een ophaalbrug. Later kwamen er meer uitbreidingen bij, 

die ook steeds fraaier werden. Op de ringmuur werden kantelen aangebracht ter hoogte van de eerste 

verdieping. Aan de binnenzijde liep een weergang die het hele toenmalige kasteel omgaf. De ronde 

toren op de zuidoosthoek kreeg in de 15
e
 eeuw een ranke, gewelfde knobbelspits. De hoofdburcht van 

het kasteel had een binnenplaats, maar die werd grotendeels volgebouwd en afgesloten door het 

poortgebouw.  

 

De uitbreiding ging stapsgewijs steeds verder, soms met hoektorens, méér woonruimte en schuren 

waaronder ook stallingruimte voor paarden en koetsen, enz. Daar hoorden ook de onderkomens van 

de knechten en meiden bij. Zo ontstond de voorburcht. Het kasteel had dus niet alleen een militaire en 

bestuurlijke functie, maar ook een duidelijke rol in agrarisch opzicht. Op de hoeken van de oostelijke 

gevel van de voorburcht verrees een ronde toren. Op het einde van de 14e of begin 15e eeuw verrees 

de alleenstaande zogenaamde Drakentoren 45 m achter het kasteel, in de westhoek van het terrein. 

Hij dankt zijn naam aan een mythische draak die leefde in de oude donjon bij het kasteel. Dit was van 

oorsprong een ronde bakstenen verdedigingstoren. In de overkoepelde benedenruimte bevindt zich 

een put van 4 m doorsnee en 2,65 m diep. De Drakentoren wordt soms aangezien als één van de vier 

torens die op de hoeken van de wal zouden hebben gestaan en deel uitmaakte van een 

versterkingssysteem met een aarden schans tussen de twee kasteelgrachten. Roelman II van 

Arendael, heer van Well van 1401 tot 1449, moet als uitbouwer van het kasteel worden beschouwd.  

 

Het einde in de Tachtigjarige Oorlog: fase 3 

Op het einde van de 15
e
 eeuw ontwikkelde de strijd zich om de zelfstandigheid van het hertogdom 

Gelre. In deze periode weden in Gelre een grote werkzaamheden verricht om de stadswallen te 

verstevigen en burchten te versterken. Redenen waren de verwoestingen die werden aangericht in 

Gelre door “De Grote Garde”. Dit was een beruchte legerbende onder een stadhouder van keizer 

Maximiliaan van Duitsland. In 1493 overviel “De Grote Garde” het Overkwartier van Gelre. In 1494 

droeg Maximiliaan de regering van de Nederlanden over aan zijn zoon Philips de Schone. Die trad in 

onderhandeling met de vijanden van Gelre: de hertogdommen Kleef en Gulik. De hertog van Gelre 

doorzag Philips bedoelingen en gelastte in 1495 in ijltempo een soort mobilisatie af en liet de 

stadswallen verstevigen en burchten versterken ter verdediging tegen de ‘quaetwilligen’.76 In die tijd 

werden de troepen van Philips bij Arcen en Well tot staan gebracht en teruggedrongen door hertog 

Karel van Gelre. Ook de toenmalige heer van Well, Otto van Bylandt, heeft daar een bijdrage aan 

geleverd. Mogelijk dateren uit Otto’s tijd (circa 1486-1521) de huidige rechter- en achtervleugels van 

de hoofdburcht.  
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Deze vleugels werden opgetrokken op ongeveer 1,5 m van de oudere ringmuur, en sloten aan op de 

daarbij behorende weergang. Vermoedelijk is hij ook degene die het kasteel flink liet verbeteren en 

goed beschermen tegen het zware geschut dat toen in zwang kwam. Een hoge aarden wal moest de 

kanonskogels van de legers van Bourgondië tegenhouden. Daarbij ontstond de brede buitengracht die 

het hele complex omgeeft. Op de westhoek van deze wal staat de ruïne van de Drakentoren. Onder 

Otto van Bylandt, mogelijk nog Jan van Arendael, kreeg het kasteel dan ook zijn huidige vorm. 

Ondanks de vurige passie van Adriaan van Bylandt voor de gereformeerde zaak en afkeer van Philips 

II, zijn er geen belangrijke veranderingen van kasteel Well bekend uit zijn periode als heer van Well. 

 

 

 

 
Figuur 6.12. Plattegrondtekening van kasteel Well en een schematisch beeld van het kasteel in vogelvlucht (bron: 

Driessen, 1980, p. 46, 155). 

 

 

Het sterk verbeterde kasteel zou een gewild doelwit worden in de Tachtigjarige Oorlog, en werd drie 

maal in korte tijd belegerd. In 1579 werd het ingenomen door Maarten Schenck van Nideggen namens 

de Spanjaarden. In februari 1580 waren Splinter Helmich en Willem Lodewijk de belegeraars, en na 

hevige gevechten capituleerden de Spaanse bezetters, zodat de schans en het kasteel weer in Staatse 

handen waren. In 1586 rukte de Spaanse veldheer Mansfeld op naar Well. Hij eiste ook het kasteel op, 

maar pas na een kanonnade van twee dagen gaf Splinter Helmich zich over. In 1590 werd het kasteel 

grotendeels gesloopt en verwoest door de Spanjaarden. Doel daarvan was te verhinderen dat de 

Staatsen zich er ooit opnieuw in zouden verschansen. Het kasteel was onbewoonbaar geworden, 

waardoor kasteel Well voorgoed zijn betekenis als militaire vesting verloor.  

 

Het huidige kasteel kreeg zijn huidige aanzicht in de zeventiende eeuw. In 1609 werd de tiendschuur 

gebouwd. Vijf jaar later werd de voorburcht herbouwd, en in 1621 werd gestart met de restauratie van 

de hoofdburcht. In 1628 verkochten de heren van Vlodrop het kasteel aan de gouverneur van Spaans 

Gelder, de graaf Hendrik van den Bergh. Als Protestanten en vurige aanhangers van de Republiek 

voelden de heren Van Vlodrop zich niet meer veilig in het katholieke Overkwartier. Uiteindelijk liet 

graaf Albert van Limburg Stirum het kasteel moderniseren. De grimmige burcht werd omgetoverd in 

een aantrekkelijk landhuis.  
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6.4.4 De geslachten van de heren van Well 

Minstens elf adellijke geslachten hebben op kasteel Well gewoond. Niet alle bewoners en eigenaars 

van het kasteel worden beschreven. In plaats daarvan blijft de opsomming beperkt vanaf het begin van 

de heren van Well tot circa 1600, wanneer Huys de Hildert niet meer bewoond is. Het gaat derhalve 

om acht adellijke geslachten.  

 

1 De oudste heren van Well: voor 1251 

Over de oudste bewoners is niets bekend. Wel is duidelijk dat in 1251 Mechteldis, vrouwe van 

Geysteren, samen met haar drie kinderen de heerlijke rechten van Well, Geysteren en Afferden erfde. 

Zij was de weduwe van Arnold van Straelen. Omdat er geen mannelijke erfgenamen waren bij de 

oudste heren van Well, moet zij Well hebben geëerfd. Mechteldis moet de naaste en oudste 

bloedverwante zijn geweest van de vorige heer van Well. Mogelijk hebben de heren van Well hun 

naam ontleend aan hun heerlijkheid. De oudste vermelding van deze naam wordt gemaakt in 12
e
 

eeuwse burger- en gildelijsten van de stad Keulen. Daarin komt een zekere Ylias de Welle voor. Het 

was in die tijd namelijk niet ongebruikelijk dat de kasteelheer uit de streek een “tweede huis” in Keulen 

had. 

 

2 De familie Van Straelen: 1251-1309 

Loef van Straelen was de oudst bekende kasteelheer van Well. Hij was een zoon van Mechteldis van 

Geysteren. Bij de erfdeling omstreeks 1260 verdeelde zij de bezittingen onder haar drie kinderen. Loef 

werd heer van Well en kreeg het 2/3 deel van de heerlijkheid Well. Haar tweede zoon werd heer van 

de heerlijkheid Afferden en kreeg 2/3 deel van die heerlijkheid. Haar dochter kreeg het resterende 1/3 

deel van Well en Afferden. Omdat zij met Jacob van Mirlaer was getrouwd, wordt dit deel ook het 

Mirlaerse deel genoemd. Loef van Straelen was ook voogd van Straelen. De familie behoorde tot de 

hoge adel. Loef werd opgevolgd door zijn zoon Arnold van Straelen, zoals blijkt uit een document uit 

1275 over de ontginningen in Well. Arnold had geen zoons, maar wel vijf dochters. Zijn oudste dochter 

Elisabeth volgde hem op als voogd van Straelen en vrouwe van Well. Zij stierf kinderloos. 

 

3 De familie Van der Leck: 1309-1320 

Giselbrecht van der Leck was de tweede man van Elisabeth, en na haar overlijden werd hij heer van 

Well en voogd van Straelen, van 1309 tot 1312. Na zijn dood trok zij zich terug op kasteel Arcen; 

Arcen behoorde ook tot de heerlijkheid Straelen. Zij liet de voogdij van Straelen over aan haar 

stiefzoon Arnold van der Leck. Hij liet zich echter voogd van Straelen noemen, en via een huwelijk met 

een zuster van zijn stiefmoeder werd hij ook heer van Well. Vanwege financiële problemen zag hij zich 

genoodzaakt om in 1320 de heerlijkheid Well te verkopen aan zijn zwager Seger van Baerle. 

Aangenomen wordt dat bij de overdracht in elk geval kasteel Well was inbegrepen. 

 

4 De familie Van Baerle: 1320-1368 

Seger van Baerle moet een welgestelde heer zijn geweest. Hij had in 1320 al uitgebreide bezittingen in 

Horst en Baarlo. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem van Baerle; overigens mocht zich in 

diezelfde tijd een naamgenoot en familielid heer van Baarlo noemen. Willem leidde een verkwistend 

leven, zodat het sindsdien bergafwaarts ging met de familie. De oudste vermelding van het eigenlijke 

kasteel dateert van 1363. Toen moest hij zijn kasteel en de heerlijkheid Well uit financiële noodzaak 

verpanden aan zijn zwager Hendrik van Honseler, mede doordat hij de opbrengsten van Well ook nog 

eens moest delen van Jacob van Mirlaer; het zogenaamde Mirlaerse deel. Bij de dood van Willem was 

deze schuld nog niet ingelost, en het kasteel en de heerlijkheid kwamen in handen van Jan van 

Mirlaer. 
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5 De familie Van Mirlaer: 1368-1372 

Jan van Mirlaer betaalde de resterende schulden op de Wellse goederen en mocht zich heer van Well 

noemen. Jan was een zoon van Jacob IV van Mirlaer, de eerste erfhofmeester van de hertog van 

Gelre. Jan was ook al heer van Horst en drost van het ambt Montfort. Hij was een woest krijgsman en 

fervent aanhanger van hertog Eduard van Gelre en goed bevriend met de aartsbisschop van Keulen.  

Jan van Mirlaer was dan ook legeraanvoerder van hertog Eduard van Gelre en richtte in zijn strijd 

tegen het hertogdom Brabant grote vernielingen aan in de Meierij van Den Bosch. Mogelijk heeft hij 

ook meegestreden in de slag van Baesweiler op 23 augustus 1371, en raakte toen mogelijk ook 

gewond. In elk geval was hij begin 1372 overleden, waarbij hij geen kinderen naliet. Daarom viel Well 

toen ten deel aan zijn zuster Catharina van Mirlaer, die getrouwd was met Roelman van Arendael. 

 

6 De familie Van Arendael: 1372-1478 

Christina’s echtgnoot behoorde tot het geslacht de Van Arenthals, ook wel Arendaels genoemd. Op die 

manier werd kasteel Well vererfd aan dit geslacht. Roelman van Arendael beschikte als jonge ridder al 

over een groot vermogen en was een graag gezien man. Zijn tweede zoon heette Salentijn. Die kreeg 

in 1373 de heerlijkheid Well en de bezittingen in Horst toegewezen, en was er op gericht om zijn bezit 

in het Wellse te concentreren. Via meermaalse verkoop kwam het Mirlaerse in 1382 in handen van 

Salentijn, zodat die zich heer van héél Well kon noemen. Salentijn had ook bezittingen in Geysteren en 

Meerlo. Hij had zijn hoofdverblijf niet in Well, maar op het kasteel Ahrenthal in Sinzig. Al lang voordat 

hij in 1444 stierf, had hij de heerlijkheid Well geschonken aan zijn zoon Roelman II van Arendael. Die 

vestigde zich in/voor 1391 in Well. Pas in 1401 werd hij definitief met de heerlijkheid Well beleend. In 

1404 had hij het kerkpatronaat en de tienden daarvan teruggekocht van de familie Van Baerle, en pas 

daarna mocht hij zich volledig als heer van Well beschouwen. Roelman II speelde ook een voorname 

rol in de politiek van het hertogdom Gelre. In 1419 werd hij eerste raadsman van hertog Reinoud en 

verhuisde naar de stad Geldern. Hij was hofmeester en raadsman van diens opvolger, hertog Arnold 

van Egmond. Roelman II bleef evenwel ook actief in Well en stichtte er het St. Antonisgilde in 1435. 

 

In 1449 werd Johan van Arendael heer van Well, maar hij speelde er nauwelijks een rol. We komen 

hem tegen in verband met De Hildert. In 1447 schonk hij twee morgen land halverwege De Hildert en 

Elsteren aan zijn buitenechtelijke zuster Meta, die was getrouwd met zijn kamerdienaar. Johan kreeg 

in 1452 het ambt van drost en voogd in pand. Als drost van Geldern verbleef hij meestal in deze stad 

of op zijn slot te Reydt. Hij had een twijfelachtige reputatie. Johan woonde al lang niet in Well, maar in 

zijn kasteel in Reidt. Van daaruit oefende hij op kundige wijze het beroep roofridder uit, mede 

ingegeven uit geldzorgen. Johan was een dappere vazal van de hertog van Gelre, en streed 

bijvoorbeeld op 23 juni 1468 voor Gelre tegen de hertog van Kleef in de veldslag bij Sand, nabij 

Straelen. Ook trad hij op tegen misstanden in zijn heerlijkheid, zoals de grote omvang van het 

dobbelspel. Rond 1479 stierf Johan van Arendael zonder mannelijke nakomelingen. Toen gingen zijn 

bezittingen in Well over aan zijn schoonzoon Hendrik van Bylandt, die met zijn dochter Johanna was 

getrouwd. Daarmee zou een turbulente periode voor het kasteel en het dorp Well aanbreken. 

 

7 De familie Van Bylandt: 1479-1550 

Hendrik van (den) Bylandt stamde uit een adellijk geslacht genaamd naar het slot Bylandt, gelegen 

langs de Rijn in Pannerden. Zelf was hij geboren in de Duffelgouw gelegen in de regio Nijmegen-Kleef. 

Het geslacht Van Bylandt had in de loop der tijd ook verschillende andere kastelen en burchten, zoals 

het Huis Bylandt in de stad Kleef en het slot Halt bij Keken langs de Waal. Daarmee had de familie 

maar weinig geluk, want verschillende zijn ten prooi gevallen aan overstromingen. De oude hertog 

Arnold van Gelre werd in 1465 afgezet door zijn zoon Adolf, maar werd later na tussenkomst van Karel 

de Stoute weer in ere hersteld.  
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Wegens zijn rol in deze tijdelijke machtswisseling in Gelre werd hij genoodzaakt zijn politieke heil te 

zoeken in het hertogdom Kleef, waar hij ook bezittingen had. Na de dood van Karel de Stoute in 1477 

werd Hendrik van Bylandt opnieuw heer van de heerlijkheid Well. Hij was een voornaam man in het 

hertogdom en stond in hoog aanzien bij de lokale bevolking. Hij was tevens kamerling bij de Gelderse 

hertog en burggraaf van Nijmegen. In 1492 werd hij opgevolgd door zijn zoon Otto. Tijdens de roerige 

periode van de Bourgondische overheersing koos hij de zijde van Gelre. Daarbij vocht keizer 

Maximiliaan als regent van Philips de Schone om de Nederlanden, inclusief Gelre. Hierbij kreeg Gelre 

steun van de koning van Frankrijk, de vijand van de Bourgondiërs. Nog honderden jaren na het 

uitsterven van het Gelders hertogshuis zouden de heren van Well Fransgezind blijven. Otto van 

Bylandt stierf in 1521.  

 

Op 20 januari 1521 volgde Adriaan van Bylandt (* na 1496) zijn vader op. Doordat hij vaak voorkomt in 

processtukken, is er veel over hem bekend. Zijn vrouw Anna van Virmondt (* ca. 1489) was afkomstig 

van Neerssen. Adriaan en Anna trouwden op 15 juni 1523. Het paar had slechts één kind, Catharina  

(* circa 1511). Via zijn schoonfamilie had Adriaan de leer van Luther leren kennen, iets wat grote 

gevolgen zou hebben voor Well. Adriaan was een echte Geus. Hij koesterde een diepe haat jegens de 

Spanjaarden en was fel gekant tegen Karel V en Philips II. Adriaan was een persoonlijke vriend van 

Willem van Oranje en was de religieuze hervormingen tot in het diepst van zijn hart welgezind. Hij stak 

zijn Lutherse sympathieën dan ook niet onder stoelen of banken, en voerde het ketterse geloof in Well 

in. Verder tiranniseerde en intimideerde hij de bevolking –al dan niet middels grof geweld. Hij kreeg het 

dan ook met vrijwel iedereen aan de stok. Niet alleen met de lokale bevolking, maar ook met de 

bewoners van omliggende dorpen, zoals die van het naburige Afferden.  

 

Adriaan was een man met grote militair-tactische kennis. In oktober 1537 lag hij met een leger van 

10.000 man langs de Maas bij Neeritter, om het Land van Luik te verwoesten en te bezetten voor de 

koning van Frankrijk. Adriaan was in dienst als ritmeester bij de landgraaf Philips van Hessen in 1536-

1541 en van de Franse koning in de jaren 1540. Wellicht had hij Willem van Oranje leren kennen 

tijdens zijn militaire campagne in Frankrijk, aangezien de 4-jarige prins toen werd opgevoed in het 

Franse prinsdom Orange. In 1542 trad hij op als rechterhand van Maarten van Rossum. Samen 

brandschatten zij de Meierij van Brabant. Hij werd in die tijd omschreven als “een man van grote 

kennis van wapenhandel en de oorlog.  <…> ondernam tochten naar Waardenburg, Amersfoort, 

Helmond, Eindhoven en vele andere plaatsen. Grote sommen geld werden opgeëist, zodat niet alleen 

gewone sieraden en kostbaarheden, maar ook heilig vaatwerk uit de kerken moest worden 

omgesmolten om de schattingen te kunnen betalen”.77 In 1542 trouwde zijn dochter Catharina, vrouwe 

van Well tot Bergen, met Balthasar van Vlodrop, heer van Leuth tot Rijckholt. In 1550 droeg hij zijn 

goederen over aan zijn schoonzoon en diens vrouw -althans op papier- en vestigde zich op kasteel 

Makken in Vierlingsbeek (Land van Cuyk). Hij vreesde dat al zijn goederen zouden worden 

geconfisceerd wegens ketterij. Adriaan woonde vanaf het voorjaar van 1554 weer op kasteel Well. Van 

Bylandt pleegde zijn wandaden vanwege financiële problemen of om uitbreiding van zijn machtsgebied 

af te dwingen; zijn slachtoffers werden in de toren van het kasteel gevangen gezet. Zijn opstelling 

leidde vaak tot de nodige opschudding in Well, maar ook tot ver daarbuiten. Zo haalde hij zich de 

woede van de wrede, “ijzeren hertog” Alva op de hals en joeg de Inquisitie tegen zich in het harnas. 

Ondanks de wrijving op religieus vlak, heeft de hertog van Alva in 1570 toch een nacht op het kasteel 

doorgebracht tijdens een bezoek aan de regio. Adriaan woonde toen overigens in Gennep.  

 

 

                                            
77 Driessen, 1980 
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8 De familie Van Vlodrop: 1550-1628 

Onder het geslacht Van Vlodrop had het kasteel herhaaldelijk verschrikkelijk te lijden onder het 

krijgsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog. Balthasar was zwak en ziekelijk, en heeft nooit veel te 

vertellen gehad in Well. Hij was weliswaar heer van Well en in de praktijk trad hij op als heer van Well, 

maar Adriaan van Bylandt had het er feitelijk voor het zeggen. Ook Baltahasar stond aan de zijde van 

Willem van Oranje. Hij stierf in 1562, waarna Adriaan bleef optreden als zijnde heer van Well. Zijn 

vrouw stierf in 1567. Pas na zijn dood in de tweede helft van 1575 of het begin 1576 werd Adriaan van 

Bylant opgevolgd door zijn kleinzoon Willem van Vlodrop, die aan dezelfde kant streed. Zowel 

Balthasar als zijn zoon Willem woonden in Leuth. Willem vertrouwde het beheer van het kasteel toe 

aan een burggraaf, en was dus geen getuige van de inname van het kasteel in 1579. Ook na de 

gedeeltelijke verwoesting door Spaanse troepen kort na 25 juni 1589 werd het beheer van het kasteel 

door de heren van Vlodrop overgelaten aan hun rentmeester.  

 

In 1604 stierf Willem en werd opgevolgd door Adriaan Balthasar, een zeer geletterd man. Die was 

echter langdurig afwezig omdat hij in dienst van de koning van Polen vocht tegen de Russen. Daarvoor 

werd hij beloond met de graventitel. Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) liet hij de 

voorburcht herbouwen en restaureerde de hoofdburcht. In het kasteel bevond zich rond 1600 een 

kapel; er is een beeld van de heilige Barbara van bekend. Gezien de Beeldenstorm die Adriaan van 

Bylandt in Well tot twee keer toe had getolereerd, en zelf had geïnitieerd, zal hij die niet hebben laten 

bouwen. In 1628 verkocht Adriaan Balthasar het kasteel aan de gouverneur van Spaans Gelder, de 

graaf Hendrik van den Bergh. Dit is niet zo vreemd, omdat zijn vrouw het pas gemoderniseerde kasteel 

Dorth in Overijssel had geërfd. Bovendien was het Overkwartier van Gelre inmiddels grotendeels 

Staats geworden. Als Protestanten en vurige aanhangers van de Republiek voelden de Van Vlodrops 

zich niet meer veilig in het katholieke Overkwartier.  

 
 

6.5  Het cultuurlandschap van Well 

 

6.5.1  Inleiding 

In deze paragraaf wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de samenstelling en het gebruik van 

de cultuurgronden en de woeste gronden van Well langs de Maas. Het cultuurlandschap bestaat uit 

akkerlanden, wei- en hooilanden (§ 6.5.2). De gebieden die niet in cultuur waren gebracht, bestonden 

uit bossen, heide en moerassen. Die worden ook wel de woeste gronden genoemd (§ 6.5.3). De 

uitbreiding van het cultuurland kon alleen plaatsvinden doordat de mens de omgeving meer naar zijn 

hand kon zetten. Dit gebeurde door de ontwatering van natte gebieden te verbeteren. In dit kader 

werden gemeenschappelijke werken uitgevoerd, zoals de aanleg van ontwateringsgreppels en de 

kanalisatie en/of uitdieping van beken (§ 6.5.4). Ook gingen de ontginningen gepaard met een 

uitbreiding van de infrastructuur, die bij Well veelal nog steeds bestaat. Zo kwam een groot deel van 

het huidige wegenpatroon tot stand, en in droge gebieden werden houtwallen aangelegd om 

verstuivingen tegen te gaan (§ 6.5.5). Toch bleef men tot die tijd grotendeels afhankelijk van de 

natuurlijke eigenschappen van het landschap. Zelfs tijdens de ontginningsgolf in de Volle en Late 

Middeleeuwen werden de slechtste gronden niet in cultuur gebracht.78 Vaak waren dit de grotere 

stuifzandgebieden, moerassen en vennen en andere uitgestrekte gebieden die erg ongeschikt waren 

als landbouwgebied.  

 

                                            
78 Van Bavel, 2003 
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Figuur 6.13. De Hildert (rode stip) en omgeving met veldnamen rond 1830, afgeleid van het kadastrale minuutplan. 

Veldnamen van de Tranchotkaart zijn groot en cursief weergegeven. Oranje: gebouwen. 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [71]  

De inwoners van Well, Elsteren en Aijen hadden in de Late Middeleeuwen de meeste gronden langs de 

Maas in cultuur gebracht. De toponiemen en historische kaarten van het gebied wijzen op het 

grondgebruik, de geschiktheid van de grond voor akkerland, verhogingen of laagten in het landschap, 

etc. Voorbeelden van zulke toponiemen zijn het Elsterse veld, het Geijsterse veld, de escamp, de 

esweide, de nierdt, het steijlover, het oordt, de bercacker, de heugte, het raet, de kolck, de bonte 

kamp, de soete weijde, het haverland, de eveneacker (evene is een haversoort van mindere kwaliteit), 

de kleine ossenweijde, de grote ossenweijde, etc.  

 

Volgens de Tranchotkaart lag De Hildert rond 1805 aan de rand van het perceel met als toponiem de 

Hugt, een bijna aandoenlijke poging om de lokale benaming in het Nederlands om te zetten.79 

Overigens blijkt uit het AHN dat binnen dit perceel De Hildert niet midden op een hoogte ligt, maar aan 

de voet van een lage uitloper daarvan (figuur 7.23). De aangrenzende percelen hebben op deze kaart 

benamingen als het Rooth, Hildersveld en de Hildert. Er zijn diverse andere veldnamen vermeld. 

Namen van akkers zijn de Evenacker, het Estveld, den Kolk, den Eyken Boem. Toponiemen van gras- 

en hooilanden zijn de Hoch Weyde, de Riet, de Elsen en dergelijke. Namen als het Rooth en het 

Roetland wijzen op een hoog roestgehalte van de bodem, veroorzaakt door ijzerrijk kwelwater dat hier 

aan de voet van de helling uittreedt. Pastoor Driessen meldde dat de hogere delen tussen Well en 

Aijen als akker in gebruik waren. De rest van het gebied liep vaak onder bij hoogwater van de Maas. 

Dan lagen kleine eilanden bij Well, Elsteren en De Hildert. Hij was erg stellig in zijn verwoording met 

betrekking tot De Hildert: “Daar lag tot in de 17
e
 eeuw het kasteeltje van deze naam met de boerderij 

het Root”.80  

 

 

6.5.2  De cultuurgronden 

Akkerland 

De agrarische bedrijfsvoering in de Late Middeleeuwen had een gemengd karakter en bestond uit 

akkerbouw en veeteelt. Het akkerland bevond zich hoofdzakelijk in de directe omgeving van het 

boerenerf. In het Noord-Limburgse Maasdal werden de grenzen van de akkers van oudsher vaak 

aangegeven met meidoornhagen (Maasheggen). Deze heggen speelden ook een rol in het 

landbouwsysteem, want bij hoogwater vertraagden zij de stroomsnelheid van het water waardoor het 

Maasslib eerder kon bezinken. Door deze aanrijking nam de vruchtbaarheid van de akkers toe en kon 

een goede oogst worden binnengehaald. De akkerbouw was dan ook voor een belangrijk deel gericht 

op het verbouwen van voedsel; de veeteelt leverde ook mest, die nodig was voor de akkerbouw. De 

akkers waren niet permanent in gebruik. Om de drie jaar liet men gedeelten braak liggen om de bodem 

te laten herstellen. Een groot deel van het akkerland werd meerdere jaren beakkerd en bemest. Een 

klein deel van het akkerland werd slechts eens in de zoveel tijd geploegd en beakkerd, waarna het 

weer aan zijn lot werd overgelaten. Dit was het geval met het akkerland dat geen deel uitmaakte van 

het permanente akkerland en feitelijk in de woeste gronden lag. Waarschijnlijk was het onderscheid 

tussen het akkerland en de woeste gronden dan ook veel minder scherp dan gewoonlijk wordt 

verondersteld.81 Er werd broodgraan (rogge), haver, evene, boekweit en vlas geteeld. Boekweitmeel 

werd gebruikt voor pap en pannenkoeken. In de 14e eeuw was een trend ingezet, waarbij het 

agrarische bedrijf in toenemende mate vervlochten raakte met de sterk verstedelijkte economieën, 

zoals Venlo en Nijmegen. In de 15e eeuw zette deze trend verder door. Het gevolg was dat het 

landbouwbedrijf een meer intensief karakter kreeg.  

                                            
79

 Landesvermessungambt Nordrhein W estfalen, 1968 
80

 manuscript Driessen, p. 13 
81

 Bieleman, 1994 
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In de loop van de 16e eeuw vond een verbreding plaats van het scala aan gewassen dat werd geteeld. 

Toen werden ook veevoergewassen verbouwd, zoals knollen en klaver. Vooral het laatste gewas 

zorgde voor een kleine agrarische revolutie, omdat stikstof aan de bodem werd toegevoegd en de 

braakligging kon vervallen. Daardoor, en door de teelt van knollen die als stalvoeding dienden, kon de 

boer meer vee houden waardoor de mestproductie toenam. Door intensivering kon de vruchtbaarheid 

van het akkerareaal beter op peil worden gehouden. Zo werd mergel, houtas en turfas als meststoffen 

gebruikt. Ook door plaggenbemesting en meer dierlijke mest kon de akkerbouw geïntensiveerd 

worden. De plaggen werden op de heide gestoken, meestal in juni. De afgestoken heideplaggen 

werden in de potstal als onderlaag gebruikt. Per hectare akker was voor het steken van plaggen 0,4-

0,7 ha heidegrond nodig. Het vruchtbare mengsel van mest en heiplaggen werd één of tweemaal per 

jaar uitgereden over de akkers. Door de minerale component ontstond na verloop van tijd een dik, 

humeus en vruchtbaar dek. Zulke dekken worden ook wel esdekken genoemd. Ze zijn nabij De Hildert 

ontstaan op De Hugt, den Eikkelboom bij het buurtschap de Kamp, en ook bij de Hooge weg bij 

Elsteren. Daar vormen ze grote, aaneengesloten akkercomplexen. Het drieslagstelsel met een 

braakliggend areaal was door deze intensivering niet meer noodzakelijk. 

 

 
Figuur 6.14. Boer aan het werk op het land en het scheren van de schapen, afgebeeld in de Breviarium Grimani 

(Vlaanderen, ca. 1510; bron: Biblioteca Nazionale Marciana, Venetië). 

 

 

Huishoudelijk afval werd ook in de potstal of de mesthoop gegooid, zodat ook dit materiaal met het 

uitrijden van de mest, al dan niet vermengd met potstalmateriaal, op de akkers belandde. Er zijn dan 

ook vele tientallen scherven uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd op de akkers tussen Well en 

Aijen opgeraapt tijdens de onderzoeken in dit gebied. Het gaat om een vrij dunne spreiding, die als het 

ware als een ruis op de akkers ligt. Het betreft meestal blauwgrijs aardewerk uit de 11-13
e
 eeuw, maar 

ook scherven van kogelpotten, Maaslands witbakkend en Paffrath-aardewerk uit deze periode komen 

voor. De laat-middeleeuwse vondsten moeten dus worden beschouwd als bemestingsmateriaal op de 

toenmalige akkers. Op basis daarvan kan de omvang van het toenmalige akkerland worden bepaald. In 

dit opzicht is er een duidelijk verschil in de akkers westelijk (laaggelegen) en oostelijk (hooggelegen) 

van de steilrand die de oude Maasgeul begrenst.  
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Op de hoge delen oostelijk van deze steilrand is veel bemestingsmateriaal met huishoudelijk afval 

opgebracht en zijn ook dikke pakketten opgebrachte grond aanwezig, terwijl op de lagere delen 

westelijk van deze steilrand veel minder bemestingsmateriaal is opgebracht en dikke pakketten 

opgebrachte grond ontbreken. In de loop der tijd werden ook de gebieden dicht bij de Maas steeds 

structureler als akkerland gebruikt. Het is echter onduidelijk in hoeverre dit gebruik structureel was. De 

Maas zette bij hoogwater een dun laagje klei op haar oevers af, waardoor de akkers hier een hoge 

natuurlijke vruchtbaarheid hadden. Dit werd gestimuleerd door de Maasheggen, die werkten als 

golfbrekers waardoor de stroomsnelheid van het water afnam en het sediment eerder kon bezinken. 

Het risico dat de akkers door de overstromingen pas laat in het voorjaar beschikbaar kwamen om te 

worden ingezaaid, werd voor lief genomen. De laagste gebiedsdelen langs de Maas, maar ook 

daarbuiten, bleven echter in gebruik als weiland getuige het vrijwel ontbreken van 

bemestingsmateriaal.82 Het is dan ook opmerkelijk dat na diverse grootschalige opgravingscampagnes, 

sporen van daadwerkelijke bewoning tussen Well en Aijen ontbreken – in elk geval wat betreft het 

gebied van de hoogwatergeul. Hier was De Hildert de enige bebouwing.  

 

Heidesysteem 

In de Late Middeleeuwen werd het oogstrendement niet alleen bepaald door natuurlijke factoren, maar 

was ook voor een groot deel afhankelijk van de hoeveelheid stalmest die een boerenbedrijf kon 

produceren. De productie van landbouwgewassen werd dus geremd door het tekort aan mest. Voor het 

houden van vee waren grote oppervlakken gras- en hooiland vereist, die zich op de woeste gronden 

bevonden, overwegend oostelijk van Well en Aijen. De mest van het rundvee was niet voldoende om 

de vruchtbaarheid van het akkerareaal op peil te houden. In het algemeen ontstond een 

landbouwsysteem dat meer op de heide was gericht. Door schapen te houden kon dit tekort aan mest 

enigszins opgevangen worden. Onder toezicht van een herder werd de kudde schapen en soms ook 

runderen vanuit een veedrift de heide opgedreven. Daarnaast werd het vee na de oogst op de stoppels 

geweid. Om zo weinig mogelijk van de schapenmest verloren te laten gaan, werden de dieren elke 

nacht in een schaapskooi gestald, waar die kon worden verzameld. De schapenteelt speelde dus een 

belangrijke rol in het agrarische bedrijf als mestleverancier en in mindere mate voor wol en vlees. De 

veestapel stond dus voor een belangrijk deel ten dienste van de akkerbouw als mestleverancier. 

 

Gras- en hooilanden 

Voor het houden van vee waren grote oppervlakken gras- en hooiland vereist. Die kwamen in de Late 

Middeleeuwen onder hoge druk te staan, omdat ontginning van de heide tot een sterke inkrimping van 

de weidegronden in de hogergelegen gebieden leidde. Daarom werden broekbossen en natte 

heidegebieden in oude Maasgeulen en andere natte laagten omgezet in kleinschalige gras-, weide- en 

hooilanden. De natste graslanden werden veelal gebruikt als hooiland en de beter ontwaterde delen 

als weiland. De meeste hooilanden werden na de hooitijd gemeenschappelijk beweid. Er werden vooral 

koeien maar ook wel schapen geweid. Nog lange tijd bestonden er plaatselijk grote aaneengesloten 

complexen van gemeenschappelijk weiland. De slechtste weilanden werden ook als hakhout gebruikt. 

 

De graslanden waren dan ook zeer belangrijk voor het landbouwbedrijf en erg aantrekkelijk voor 

veeboeren. De opbrengst van het hooiland kon worden gebruikt als wintervoer en bepaalde dus 

hoeveel vee men de winter kon doorhelpen. De omvang van de veestapel bepaalde de hoeveelheid 

mest en bijgevolg ook de grootte van het akkerareaal. Boeren met veel gronden in het Maasdal hadden 

daarom ook veelal een grotere veestapel. De benutting van natte delen als graslanden hield mogelijk 

verband met de verdwijning van het bos op de hoge gronden en de kap van het broekbos.  
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Door de verdwijning van het gemengd eiken-berken-beukenbos verdween een voedselbron voor 

varkens. Als reactie hierop kan de veeteelt zich vanaf de Volle Middeleeuwen meer op runderteelt zijn 

gaan richten, wat leidde tot een grotere behoefte aan hooi als veevoer. Vermoedelijk werden de natste 

gronden pas na de 15e eeuw verdeeld. Dit bracht een typisch verkavelingspatroon met zich mee 

(beemden). Percelen zijn haaks op de depressie georiënteerd en afgebakend door smalle slootjes. 

Sporen van dit verkavelingspatroon zijn nog herkenbaar in enkele oude Maasgeulen tussen Well en 

Aijen en aan de Diepenbeek.83 Waarschijnlijk lagen niet in alle laaggelegen delen percelen die continu 

als hooi- of weideland werden benut. Tijdens droge jaren werden soms natte percelen ingezaaid met 

haver waarna ze weer als veeweide of hooiland bleven liggen.84 Andere gebieden konden pas als 

weiland gebruikt worden na ontwatering. De meeste daarvan zijn ontwaterd door middel van sloten.  

Op historische kaarten zijn dan ook volop perceelsscheidingen afgebeeld, die in de natte gebiedsdelen 

waarschijnlijk greppels en slootjes waren die al dan niet werden geflankeerd met bomen (wilg), 

struiken of Maasheggen. De weiden werden vooral begraasd door koeien, maar men liet er ook wel 

schapen lopen. Pachters moesten de Maasheggen onderhouden. In de omgeving van Middelaar 

gebeurde dit bijvoorbeeld door jonge struiken bij te planten.85 

 

 
Figuur 6.15. Het maaien van het hooi, afgebeeld in de Breviarium Grimani (Vlaanderen, ca. 1510; bron: Biblioteca 

Nazionale Marciana, Venetië). 

 

 

6.5.3  De woeste gronden 

In de Late Middeleeuwen bestonden grote delen van de zandgronden in Zuid-Nederland uit 

onontgonnen gebieden, maar ook sommige delen van het Maasdal waren nog niet in cultuur gebracht. 

Deze woeste gronden kenmerkten zich door een grote variatie aan vegetatie: bossen, heidevelden en 

moerassen. Meestal lagen de bossen en heidegebieden op de hoge, droge gebieden met schrale, 

onvruchtbare zandgronden. De moerassen bevonden zich juist in de natte, laaggelegen gebieden, 

zoals oude Maasgeulen en vennen.  
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Toen het grondgebruik van de woeste gronden verder toenam, werd het noodzakelijk om het gebruik te 

reglementeren. Dit leidde tot de vorming van de zogenaamde Gemeinten. Die bestonden uit een 

complex van woeste gronden die de landsheer tegen betaling van een jaarlijkse cijns aan een dorp of 

aan meerdere dorpen in gebruik gaf. De gebruiksrechten op de gemeinten behoorden aan alle 

ingezetenen van een buurtschap. Aan deze woeste gronden werd bijzondere aandacht en zorg 

besteed. Ze leenden zich voor diverse activiteiten die van levensbelang waren voor het gemengde 

landbouwbedrijf en maakten daardoor een wezenlijk deel uit van het cultuurlandschap.86 Deze situatie 

zou tot ver in de 19e eeuw blijven bestaan. Het totale oppervlakte akkerareaal en de beschikbare 

woeste gronden waren lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo moest een boer voor een 

goede bedrijfsvoering rond 1900 voor elke hectare akker zo’n 8 hectare heide beschikbaar hebben. 

 

Bos 

Eikenbossen werden in de Middeleeuwen als weide voor varkens gebruikt, maar ook voor runderen. 

Op braakliggende akkers werden ook wel schapen geweid. De grote druk op de onontgonnen gebieden 

in de 15e en 16e eeuw leidde echter tot het snel verdwijnen van de bossen en het ontstaan van 

heidevelden. Varkens werden ook wel na de 16e eeuw gehouden, maar ze werden vaak geweid in de 

natte gebieden, langs wegen en na de oogst op de akkers met stoppels. Ook de toenemende 

consumptie van hout door de groeiende bevolking van steden en dorpen leidde ertoe dat met name 

timmerhout schaars werd en mede daardoor de varkens uit de bossen verdwenen. Dit blijkt ook uit de 

algemene afname van het aantal bosdagen in deze periode. Bosdagen zijn speciale dagen waarop de 

gebruiksgerechtigde een karlading hout mocht gaan kappen. Hout werd gebruikt voor timmerhout, 

brandstof en geriefhout. Om geschikt hout voor omheiningen, bijenkorven en manden te krijgen, 

werden boomsoorten geknot. Deze toenemende druk ging gepaard met de uitbreiding van de heide en 

stuifzandgebieden. Door beweiding van schapen en het afplaggen van de heide kregen struiken en 

bomen namelijk geen kans uit te groeien. De heidevelden breidden zich in snel tempo uit ten koste van 

het eiken- en berkenbos. In het algemeen werd al in de 16e eeuw de aanplant van productiebos 

gestimuleerd. Om toch te kunnen beschikken over eikels voor de varkens en bouwhout werden eiken 

vaak in de omgeving van de boerenerven aangeplant. Hoewel ze op de gemeinte stonden, waren de 

bomen zelf privébezit. Een andere functie van dit bos was het tegengaan van verstuivingen. 87 

 

Heide 

De heidegebieden waren in oppervlakte vele malen groter dan de oppervlakte akkerland. Toch 

leverden de heidegebieden een niet te onderschatten bijdrage aan de agrarische productie. Ten eerste 

dienden ze om heideplaggen te steken. Het eerste jaar na afplaggen kwamen er weer jonge scheuten 

en het jaar daarop groeide er malse hei, goed voedsel voor schapen. Verder werden de heidegebieden 

gebruikt als extensief weidegebied. Door het weiden van schapen waren vrijwel alle bomen en struiken 

op de heide verdwenen en konden, vooral op de hogere zandgronden, zandverstuivingen optreden. Dit 

speelde op grote schaal in de grofzandige, leemarme zandgronden op de oostoever van de Maas, 

zoals op Landgoed de Hamert. Verstuiving werd tegengegaan door onder andere wallen met dichte 

begroeiing rond de akkers aan te leggen en bos aan te planten. De heide speelde ook een belangrijke 

rol in de imkerij. In de bloeiperiode, de nazomer,werden op de heidevlakten bijenkorven geplaatst. 

Deze tijdelijke zogenaamde bijenhal verkortte de vliegroute van de bijenkorf naar de heidebloemen, 

waardoor de opbrengst aan honing en bijenwas steeg. De honing werd gebruikt als zoetstof en van de 

bijenwas werden kaarsen gemaakt. De heidestruiken zelf werden gebruikt als grondstof voor bezems.88 
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Figuur 6.16. Scheper aan het ‘werk’. 
 

 

6.5.4  Verbetering van de afwatering 

Al in de Middeleeuwen werd de agrarische gebruiksmogelijkheden in het Maasdal vergroot door de 

afwatering te verbeteren. Van nature konden de oude Maasgeulen vaak nergens op afwateren en 

vormden langgerekte, natte gebieden waar zich in de laagste delen veen kon ontwikkelen. Voor 

succesvolle ontginningen was het noodzakelijk dat de ontwatering daarvan werd verbeterd, zoals de 

oude Maasgeul bij De Hildert. Daartoe werd hier een sloot in deze oude geul aangelegd: de 

Diepenbeek. Vaak hadden dergelijke sloten meerdere functies: ze dienden voor de ontwatering, maar 

hadden ook een functie als scheiding tussen percelen, woeste gronden <-> cultuurland of zelfs tussen 

dorpen en graafschappen, hertogdommen en koninkrijken. De Diepenbeek heeft een onnatuurlijke 

loop: in plaats van de oude Maasgeul in noordelijke richting te volgen, loopt die dwars door de hoge 

oeverwal naar de Maas. Dit kan alleen wanneer die is gegraven. Ook de benaming (graff) wijst erop 

dat de naam eigenlijk foutief is en sprake is van een ontwateringsgreppel. Het is onbekend wanneer de 

aanleg van deze greppel plaatsvond, maar in 1400 wordt de ‘nijen graff’ vermeld en in 1469 wordt die 

de ‘Diepenbeeck’ genoemd. De ontwatering van een groot deel van het gebied tussen Elsteren en De 

Kamp vindt ook nu nog plaats door de Diepenbeek. Ongetwijfeld is die in de loop der tijd verdiept, 

verbreed en verlengd in oostelijke richting.  

 

De Diepenbeek was van grote betekenis voor de toegankelijkheid en geschiktheid voor agrarisch 

gebruik van een fors deel van het gebied tussen Elsteren en De Kamp. Dit is goed af te leiden van de 

Tranchotkaart. Daarop is de beek die zich tot aan Elsteren uitstrekt, zichtbaar. In de Elsen is een 

uitgebreide beemdenstructuur aangelegd. Die bestaat uit smalle perceeltjes gras- of hooiland die 

afwateren op de Diepenbeek. Bovendien takt een andere sloot zich af in westelijke richting ter hoogte 

van de Hugt (figuur 7.22).89 Ook deze aftakking is aangelegd in de oude Maasgeul. In het Geysterveld 

bevindt zich De Sleijgraef. Waarschijnlijk is deze ontwateringsgreppel voor 1469 aangelegd.90 Dit is de 

enige andere ontwateringsgreppel van betekenis langs de Maas tussen Well en Aijen. Deze greppel is 

al lange tijd gedempt. Door de grote inspanningen die het vereiste om zulke greppels aan te leggen en 

afwateringswerken te realiseren, is hun ligging zorgvuldig gepland. Ze werden alleen aangelegd, 

uitgebreid of verdiept indien dit echt nodig was en zelfs dan werd hun loop zo gekozen dat dit werk de 

minste inspanning kostte en het resultaat het meeste rendement opleverde.  

 

                                            
89

 Landesvermessungsambt Nordrhein W estfalen, 1968 
90

 Tielen-Schipper, 1999 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [77]  

6.5.5  Infrastructuur 

De infrastructuur kan het beste uit historisch kaartmateriaal worden afgeleid. Hoewel er een grote 

hoeveelheid kaarten vanaf de 16
e
 eeuw bestaat, is de Tranchotkaart de oudste, goed bruikbare kaart 

om het voormalige landschap en het landschapsgebruik te bestuderen. Op bijna alle andere, oudere 

kaarten staan alleen de rivieren, grote beken en de belangrijkste hoofdwegen afgebeeld. Op de 

Tranchotkaart staan ook kleinere wegen, veldwegen en paden afgebeeld. Bovendien is de 

Tranchotkaart zo nauwkeurig, dat die op de huidige topografische kaarten is te projecteren zodat beide 

goed met elkaar te vergelijken zijn. De infrastructuur van het gebied tussen Well en Aijen langs de 

Maas gaat zeer waarschijnlijk op hoofdlijnen terug tot de Late Middeleeuwen, aangezien vrijwel het 

hele gebied dan al is ontgonnen en in cultuur is gebracht.  

 

 

 
Figuur 6.17. Historische kaart van De Hildert en omgeving in 1837-1844 (bron: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 

1992). De Hildert is aangegeven met de zwarte stip. 

 

Om oogstschade te voorkomen, werden langs wegen ook wel greppels gegraven, Maasheggen en/of 

bomen aangeplant om het verkeer te dwingen om over de bestaande wegen te rijden en daar niet van 

af te wijken. Hoewel er sinds de Late Middeleeuwen ongetwijfeld de nodige veranderingen in 

infrastructuur en landschapsgebruik zullen hebben plaatsgevonden, vormt de Tranchotkaart een goede 

uitgangspositie om grip te krijgen op dit laat-middeleeuwse landschap. Ook archeologisch 

vondstmateriaal kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, zoals uit onderzoek is gebleken.91 
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Wegen 

Op de Tranchotkaart en andere historische kaarten staan enkele hoofdwegen afgebeeld langs de Maas 

tussen Well en Aijen.92 De drie belangrijkste wegen lopen parallel aan de Maas. De eerste weg ligt het 

meest landinwaarts en loopt tussen Well en Aijen via de buurtschappen ’t Leuken en de Kamp: de 

huidige Kampweg. Deze liep in het begin van de 19
e
 eeuw min of meer dood ter hoogte van de 

Sintelenberg en zette zich als smal voetpad verder door naar de Aijerbeek. Een brug is op de 

Tranchotkaart niet afgebeeld, maar een voorde, doorwaadbare plaats of plankier is aannemelijk. Aan 

de overzijde van de beek ging het smalle pad weer over in een weg, die naar Aijen leidde. De 

Kampweg zelf boog af naar de Sintelenberg en via de rand van het Hoendon Veld bereikte hij Aijen 

alsnog, zij het met een omweg. De tweede weg ligt langs de Maas, en is die tussen Elsteren en Aijen. 

Deze weg heet bij Elsteren de Veldweg of Hooge weg.  

 

 
Figuur 6.18. Historische kaart van De Hildert en omgeving in 1838-1857 (bron: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 

1990). De Hildert is aangegeven met de zwarte stip. 

 

Aan de westkant van het buurtschap ‘t Leuken sloot die aan op de Aijerbandstraat, ook wel de 

Landstraat genoemd, die rechtstreeks naar Aijen leidde. Tegenwoordig is deze voormalige weg 

oostelijk van het kanaal in het landschap herkenbaar als een grindige, circa tien meter brede baan van 

enkele decimeters hoog. De Aijerbandstraat is een deel van deze weg dat nog steeds in gebruik is. 

Vanuit Elsteren liep een tweede weg in westelijke richting: de Nordsche weg. De weg volgde een 

steilrand in het Maasdal die door het Geysterveld loopt. Deze weg is niet meer in het landschap 

zichtbaar. De laatste oude weg tussen Elsteren en Aijen was de Oorterweg. Die lag noordelijk van en 

parallel aan de onverharde Kemppestraat. De dorpen Aijen en Well waren in het begin van de 19
e
 

eeuw beter met elkaar verbonden via de wegen langs de Maas dan via de Kampweg!  
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Enkele andere wegen liggen haaks op dit wegenpatroon, en zijn vermoedelijk kleinere wegen die 

secundair aan de eerste waren. Op vrij regelmatige afstand worden de Kampweg en Hooge 

weg/Aijerbandstraat met elkaar verbonden door deze wegen, die vanaf de buurtschappen ’t Leuken en 

de Kamp naar de Maas gaan. Eén van die wegen heet tegenwoordig de Kemppestraat; in § 7.5 wordt 

deze weg nader besproken. Andere van dit soort wegen zijn de Kemppestraat die naar de Mariakapel 

loopt (tegenwoordig verhard) en de Rietweg. De laatste loopt tegenwoordig dood op de Hooge weg.  

 

 

 
Figuur 6.19. Historische kaart van De Hildert en omgeving in 1908 (bron: Uitgeverij Nieuwland, 2006). De Hildert is 

aangegeven met de zwarte stip 

 

Maasovergangen 

Uit de archivalische gegevens valt het hoge aantal Maasovergangen in de heerlijkheid Well op: tussen 

Well en Aijen lagen maar liefst zes veren. Het gaat om drie grote veren, die ook paard en wagens 

konden overzetten en drie kleine veren of voetveren, die alleen bestemd waren voor het overvaren van 

mensen en dieren. 

 

Het belangrijkste veer was het Wellse veer, dat van oudsher al een belangrijke functie in het 

handelsverkeer en het gewone verkeer in het dorp, de heerlijkheid Well en de grotere regio vervulde. 

In § 6.2.1 is al gewezen op de ideale landschappelijke ligging van Well en het belang van de 
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oversteekplaats voor het dorp. Het Wellse veer gaat ver terug. In elk geval in 1401 werd het al 

uitdrukkelijk vermeld bij de goederen van de heerlijkheid. Er zijn nauwelijks meldingen bekend van 

perioden waarin het veer niet heeft gevaren. Alleen in de periode dat oorlogshandelingen bij Well tot 

een hoogtepunt kwamen, heeft het veer van Well niet gevaren. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 

was het tijdelijk buiten gebruik, van 1579 tot kort na 1601. Vlak bij het Wellse veer voer het veer van 

de Wanssumer Staai. Het verbond Elsteren met Wanssum en lag bij de Wellsche Bant, recht tegenover 

Elsteren. De ouderdom van dit veer is niet bekend. Langs de Sleijgraaf of Bantse Graaf lag een 

voetpad dat naar deze overgang voerde. Dit veer voer wel gedurende de hele periode van de Oorlog. 

Dit was een doorn in het oog van de heer van Well, Willem van Vlodrop. Hij besloot er wat aan te 

doen. Hij kocht het veer op en voegde het samen met het grote Wellse veer midden in het dorp. Het 

derde grote veer was de Beekerstaai en voer tussen Bergen en Vierlingsbeek. Ook dit veer stamt uit 

de Middeleeuwen, en gaat in elk geval terug tot de 15
e
 eeuw.  

 

 
Figuur 6.20. Het veerhuis op de westelijke Maasoever getekend door Jan de Beyer (niet geannoteerd). Het 

veerhuis bestaat uit een trapgevelhuis met een klein wachthuisje op palen. Aan de andere Maaszijde ligt Well 

(bron: De Werd, 1980, p. 247). 

 

 

De kleinere overgangen waren het veer van Blitterswijck, het Maashese veer en het veer van Aijen. 

Het veer van Aijen is het oudste van deze drie en dateert al van 1533. Het veer van Blitterswijck is 

gebouwd in 1594. In dat jaar kreeg de heer van Blitterswijck toestemming van de hertog om een boot 

als overzetveer te onderhouden, dat alleen voer voor zichzelf, zijn huisgenoten, zijn onderdanen en 

hun vee. Zelfs de processie van Wellerlooi naar Tienray ging hier over de Maas. De oudst bekende 

melding van het Maashese veer (veergat ende veerstadt) wordt in 1469 of pas na 1690 geplaatst.93  

Op de Tranchotkaart staat op deze locatie een klein gebouw afgebeeld. Was dit een veerhuis? Een 

veldinspectie in de winter van 2012-2013 leverde echter geen vondsten op, en evenmin concentraties 

van baksteenpuin, leisteen of andere bouwmateriaal. Wel lag hier een opvallende ronde laagte van 

ongeveer 20 m doorsnee en ruim ½ m diep. Daarnaast was er een vierde kleine overgang in het 

Geysterveld. De Nordsche weg leidde naar dit veer. Het is niet exact bekend wanneer dit voetveer in 

gebruik was, maar voor 1803 raakte het al in onbruik. Wanneer men vanuit de Aijerbandstraat ter 

hoogte van de kruising met de Diepenbeek naar de Maas liep, kwam men uit bij een vijfde 

veerovergang die in de Kolckweide lag. Dit was een particulier voetveer.94 Vanuit deze weg kon men 

eenvoudig bij het Maashese veer komen, ruim 800 m noordelijker.  
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De ouderdom van dit laatste veer is onbekend, maar tijdens archeologisch onderzoek in 2004 zijn aan 

de weg naar dit veer twee bakstenen waterputten aangetroffen.95 Eén daarvan is gedeeltelijk 

blootgelegd en had een diameter van ongeveer 1,25 m. De tweede put had vergelijkbare afmetingen. 

Ze zijn niet verder dan de bouwvoor gesloopt, en de resten bevonden zich dan ook direct onder de 

bouwvoor. Beide waterputten zijn toen niet nader onderzocht en de proefsleuven zijn weer dicht 

gestort. In de winter van 2012-2013 zijn deze waterputten opnieuw opgespoord, met als doel om 

middels boringen vondstmateriaal te verkrijgen en de diepte en conserveringstoestand te bepalen.  

Het blijkt dat de waterputten uit hardgebakken, (rood-) paarse baksteen zijn gebouwd en het formaat 

(24,5x11,5x6,0 en 25,0x12,0x6,2 cm) wijst op een datering in de Nieuwe tijd. Helaas waren beide 

putten vol puin gestort. Dit vormde een ondoordringbare laag. zodat het niet mogelijk bleek om de 

basis van beide putten te onderzoeken. De exacte ouderdom blijft derhalve onbekend. Vanwege de 

ligging aan de veerweg, worden ze in verband gebracht met het veer en reizigers die wilden 

oversteken, of het verkeer op de Maas zelf. Blijkbaar was er een levendig contact tussen de gebieden 

aan weerszijden van de Maas, zoals ook al gebleken was uit de bezittingen van de heerlijkheid Well 

aan de Wanssumse kant van de Maas en benamingen als het Geijsterveld bij Elsteren. Deze benaming 

wijst op de hechte relatie die de gebieden aan weerszijden van de Maas hadden; volgens historische 

bronnen al sinds 1251, toen Mechtildis van Geijsteren een lening op haar goederen in Elsteren nam.96 

 

 
Figuur 6.21. Eén van de ronde bakstenen waterputten t ijdens het archeologisch onderzoek in 2004 (uit: Tichelman, 

2005, p. 59). 

 

 

6.6  Ontwikkelingen in de 16e eeuw 

In de roerige 16
e
 eeuw vonden diverse ontwikkelingen plaats die cruciaal zouden zijn voor de verdere 

politieke ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden. Allereerst werd Gelre opgenomen in de 

Verenigde Nederlanden. De kiem daarvoor werd reeds in de 15
e
 eeuw gelegd, met de groei die Gelre 

door had gemaakt. In de 15
e
 eeuw speelden op hoog politiek niveau diverse ontwikkelingen in West-

Europa, en hun uitwerking op regionaal en lokaal niveau kon niet uitblijven. Allereerst werd het 

hertogdom Gelre in 1473 voor het eerst ingelijfd bij het Bourgondische Rijk. Deze inlijving was slechts 

tijdelijk, en Gelre wist zich daar van te bevrijden. Toch zou de onafhankelijkheid van Gelre niet eeuwig 

duren. Daarvoor was het in economisch opzicht een te aantrekkelijk gebied geworden.  
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In de 16
e
 eeuw was Spanje namelijk een zeer grote rol gaan spelen in Europa. Keizer Karel V was 

heer van de Bourgondische landen, koning van Spanje, keizer van Duitsland en heerser over grote 

delen van Centraal- en Zuid-Amerika. Relevant voor Well is dat hij de architect van de 17 Verenigde 

Nederlanden was. Daaraan ontbrak alleen nog het hertogdom Gelre, dat als een wig tussen de 

Nederlandse gewesten lag. Gelre was op zijn beurt ook al die tijd doorgegaan met het uitbreiden van 

zijn gebied, vooral onder Karel van Egmond (1492-1538) met medewerking van zijn veldheer Maarten 

van Rossum. Dit resulteerde erin, dat Willem V van Gulik (bijgenaamd Willem de Rijke) in 1539 hertog 

was geworden van Kleef, Gulik en Berg, graaf van Mark, heer van Ravenstein, Ravensberg en hertog 

van Gelre. Dit grote, aaneengesloten gebied strekte zich uit van de Zuiderzee tot de Eifel en van de 

Peel tot ver oostelijk van de Rijn. Dit leverde de hertog de mogelijkheid om het Land van Gelre in 

potentie te ontwikkelen tot een zeevarende mogendheid.  

 

 

6.6.1  Opname van het hertogdom Gelre in de Verenigde Nederlanden  

Het onafhankelijke, uitgestrekte Land van Gelre was een doorn in het oog van keizer Karel V. Met veel 

militair machtsvertoon rukte de machtige keizer in 1543 op tegen Willem van Gulik en verwoestte de 

stad Düren en nam Roermond in. Op 7 september 1543 dwong hij hem bij Venlo tot een knieval, 

hoewel het volgens sommigen aannemelijk is dat er geen Geldersen aanwezig waren bij de 

ondertekening van dit verdrag.97 De strijd van het hertogdom Gelre om onafhankelijk te blijven, was in 

een nederlaag geëindigd, en het was opgenomen in het Habsburgse Rijk. Karel V toonde zich mild, uit 

vrees dat Willem zich zou aansluiten bij een aantal vooraanstaande protestantse rijksvorsten. De 

hertog moest alleen Gelre en Zutphen afstaan, en mocht Gulik en Kleef behouden. Gelre, inclusief de 

heerlijkheid Well, werd onder de keizer gevoegd. Op papier bleef het hertogdom Gelre bestaan, 

feitelijk was het als laatste gewest toegevoegd aan de Nederlanden. Deze aansluiting werd geregeld in 

het Verdrag van Venlo. Enkele dagen later werd het Tractaat van Venlo opgesteld, dat kan worden 

beschouwd als de grondwet van Gelre.98 

 

Karel V had hoge schattingen opgelegd aan het Land van Gelre. In 1546 stelde de heer van Well, 

Adriaan van Bylandt, nadrukkelijk de bijzondere positie van de heerlijkheid Well binnen Gelre vast, en 

dat deze hoge schatting niet kon gelden voor zijn heerlijkheid. Hij verklaarde zich wel bereid om te 

betalen, maar niet als verplichting. Na een strafexpeditie van de keizer beloofde hij om 300.000 

Carolusgulden aan de keizer als “vrijwillige” gift te betalen, samen met de heren van Arcen, Walbeck, 

Bleyenbeek en de andere Gelderse vrij heren. In de praktijk was hij een onverzoenlijke tegenstander 

gebleven van de Bourgondiërs: namelijk eerst tegen Karel V en later tegen Philips II.  

De keizer bevestigde de gift en beloofde geen belastingen van deze heren te vorderen. Daarbij 

noemde Karel V nog eens apart heer Adriaan van Bylandt, vrije heer van Well. Dit hield in dat Well een 

zogenaamde vrije heerlijkheid was, en grotere bevoegdheden had dan een gewone heerlijkheid. Ook 

binnen het Gelders Overkwartier had de heerlijkheid Well een relatief hoge mate van zelfstandigheid. 

Het zwaartepunt van het gezag van de heer van Well lag in de rechtspraak en alles wat daarmee 

samenhing. Het had in de 14
e
 eeuw een ambtman, maar die was door de heer van Well zelf 

aangesteld. Hij behartigde de persoonlijke belangen van de heer en werkte bij rechtspraak en 

wetgeving samen met de zogenaamde geërfden, die de grond bezaten of gebruikten.  De landsheer, 

eerst Karel V en daarna Philips II, bekeek de Verenigde Nederlanden als een samenhangend geheel. 

Zijn doel was het creëren van een koninkrijk gelegen tussen Frankrijk en het Duitse Rijk dat vanuit 

Brussel centraal werd geregeerd. Zijn gewesten in de Lage Landen waren evenwel absoluut geen 
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hechte politieke eenheid. Bovendien werden maatregelen die vanuit Brussel werden uitgevaardigd als 

vreemd ervaren, soms ook strijdig met de reeds verworven en nog steeds geldende rechten van de 

adel. Het bleek dan ook een vrijwel onmogelijke opgave voor de Spaanse koning om de bestaande 

tegenstellingen in visies op te lossen. Een hecht Habsburgs koninkrijk was ver weg. Het hoogst 

haalbare was een staat die een bundeling was van bestaande eenheden, samengevoegd onder één 

algemeen bestuur.99 

 

 

 
Figuur 6.22. Prent uit 1555 van de overgave van Willem van Gulik aan keizer Karel V 

(bron: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/ items/BVB01:L196735IPK; Museum Boijmans Van Beuningen). 

 

 

 

6.6.2  Aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog 

Mede door de band met Gelre ging de heerlijkheid Well een rol spelen in de Tachtigjarige Oorlog. Deze 

oorlog speelde een grote rol in het dorp Well en kasteel Well, en was vermoedelijk ook cruciaal voor 

het einde van De Hildert. 

 

Spanje ging gebukt onder zeer hoge oorlogsuitgaven; niet alleen vanwege de oorlog tegen Frankrijk, 

maar vooral in de strijd tegen de Turken in grote delen van zuidelijk Europa. Karel V, en vooral Philips 

II, zagen de Lage Landen als een voorname inkomstenbron ter financiering daarvan. De Nederlanden 

zelf waren echter niet of nauwelijks gebaat bij de uitkomsten van deze oorlogen. Bovendien was het 

Spaanse bewind in financieel opzicht strijdig met de belangen van de gewone bevolking en de adel in 

de Nederlanden. In het begin van de 16
e
 eeuw heerste er dan ook veel armoede, vooral in de steden.  
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Tevens werden stad en platteland geteisterd door rondtrekkende landlopers, troepen bedelaars en 

gedeserteerde soldaten. Onder deze maatschappelijke omstandigheden kon gemakkelijk een 

voedingsbodem voor sociale onrust ontstaan, die op zijn beurt kon uitgroeien tot een opstand. Spanje 

bleek niet bij machte om een oplossing te vinden voor het nijpende en algemene probleem van de 

stijgende overheidsuitgaven. De arbeiders in de nieuwe textielproductie buiten de stedelijke centra in 

Vlaanderen kregen lage lonen, Dit leidde tot een nieuw industrie-proletariaat. Niet toevallig zouden 

juist deze verarmde textielarbeiders een rol spelen in het ontstaan van de Beeldenstorm in 1566. 

Daarnaast werd ook een groot deel van de adel direct en indirect getroffen door algemene inflatie en 

prijsstijgingen. Daardoor zag vooral de lage adel haar inkomsten teruglopen. Dit ving reeds aan rond 

het begin van de 16e eeuw, maar nam in de tweede helft van de 16
e
 eeuw verder toe.100 Ook de heer 

van Well zal zijn inkomsten sterk hebben zien teruglopen, vooral die uit de pacht. 

 

Daarnaast nam, al in het eerste kwart van de 16e eeuw, de weerstand tegen de katholieke kerk toe. 

Vooral drankmisbruik, gulzigheid, een wereldse levensstijl, hebzucht, gierigheid, de handel in aflaten 

en de verwaarlozing van liturgische gebeden door de geestelijken werden steeds minder 

geaccepteerd. De meeste critici bleven evenwel voorlopig binnen de kerk. De gevoelens van 

weerstand bleven echter bestaan en bereikten in 1521 een hoogtepunt toen de Duitse theoloog 

Maarten Luther duidelijk stelling nam tegen de handel in aflaten.101 Dit voedde de bestaande 

sentimenten alleen maar meer. Karel V stelde alles in het werk om de hervomingsgezinden op andere 

gedachten te brengen en zodoende de maatschappelijke rust te herstellen. Eén van zijn middelen was 

het inboezemen van angst door de Inquisitie. Die liet bijvoorbeeld in 1523 twee augustijner monniken 

ter dood brengen op de brandstapel. Het gewenste effect bleef echter uit. Enkele jaren later, in 1526, 

voerde landgraaf Philips van Hessen op de synode van Homberg de reformatie in. Daarbij werd de 

seculiere en reguliere geestelijkheid verdreven, de kerkelijke goederen verbeurd verklaard ten gunste 

van de staatskas. In de beginperiode van de Reformatie in de 16e eeuw was Münster enige tijd het 

toneel van een merkwaardige, theocratische dictatuur. De uit Haarlem afkomstige wederdoper Jan 

Matthijs vestigde hier in 1533 een `Godsrijk', het Nieuwe Jeruzalem. Daar kwamen veel Nederlandse 

wederdopers op af, zoals de fanaat Jan Beukelszoon van Leiden. Die nam die in 1534 als `koning van 

Sion' het bewind van de stad in handen. Een jaar lang zuchtte de stad onder het tirannieke 

schrikbewind, intussen het beleg van de bisschop van Münster het hoofd biedend. In 1535 werd de 

stad uiteindelijk ingenomen. De vergelding was weinig zachtzinnig: er volgde een bloedbad en de 

bisschop ontnam de stad al haar privileges. Jan Beukelszoon en zijn kompanen werden op gruwelijke 

wijze terechtgesteld en het revolutionaire vuur was gedoofd. Het aantal slachtoffers van de inquisitie 

nam in de hierop volgende jaren af, en daalde verder tot aan het optreden van Alva.  

 

Inmiddels had ook op het hoogste politieke niveau in Europa een belangrijke wijziging plaatsgevonden. 

In 1555 was Philips II van Spanje de machtige keizer Karel V opgevolgd, en regeerde over Spanje en 

de Nederlanden. Zijn halfzuster Margaretha van Parma werd als landvoogdes van de Nederlanden 

aangesteld. Na de Rijksdeling door keizer Karel V in 1555/1556 kwam Gelre als geheel samen met de 

Nederlanden aan Spanje toe, maar intussen bleef het ook deel uitmaken van het Duitse Rijk. 

Ondertussen bleef het aantal hervormingsgezinden gestaag groeien, maar vooral na 1550 wisten zij 

zich sterk uit te breiden. Omstreeks 1559 leek in de Nederlanden op religieus opzicht rust te heersen, 

maar dit was slechts schijn. Het anti-katholieke gevoel, of op zijn minst de klerikale afkeer, bleef 

onderhuids smeulen. Ook het in het leven roepen van verschillende inquisitoriale rechtbanken zal niet 

hebben bijgedragen aan maatschappelijke vrede. Uitbuiting, nieuwe belastingen, de enorme rijkdom 
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van de katholieke kerk en de morele staat van de geestelijken waren velen een doorn in het oog, zowel 

katholieken als hervormingsgezinden. De Contra-Reformatie begon met het Concilie van Trente (1545-

1563), maar kwam te laat om de opkomende hervomingsbewegingen te keren. In 1559 werd een 

nieuwe kerkelijke indeling doorgevoerd waarbij een herziening van de bisdommen en aartsbisdommen 

plaatsvond. Dit hield onder meer in dat het Gelderse gedeelte van het aartsbisdom Keulen, inclusief de 

parochies Well en Bergen, bij het nieuwe bisdom Roermond werden gevoegd. Middels deze nieuwe 

bisdommen hoopte Philips II, die in 1559 zijn vader Karel V opvolgde, zijn macht ook in religieus 

opzicht te vergroten. De nieuwe kerkelijke indeling moest leiden tot een vernieuwing van de 

bisschoppelijke hiërarchie waardoor hervormingen eerder konden worden doorgevoerd. Dit moest de 

dreigende protestantisering voorkomen. Echter, net als het Concilie van Trente, kwam ook het 

concordaat van 1559 te laat. De in gang gezette ontwikkelingen bleken nauwelijks nog te stoppen.102 

 

 

6.6.3  Ketterij in Well 

Hoewel de bevolking van Well in de 16
e
 eeuw voornamelijk uit boeren bestond, waren de inwoners niet 

ongeletterd. Dit blijkt uit de nodige stampij die ontstond rond schoolmeester Jan Ingenhoven in 1538. 

In die tijd was Adriaan van Bylandt heer van Well. Gebruikmakend van zijn recht, stelde hij een 

“ketterse” onderwijzer aan in Well. Nog vóór of in 1547 liet hij oogluikend een Beeldenstorm in de 

kapel van Aijen toe.103 Derhalve werd de inquisiteur dr. Franciscus Sonnius op hem af gestuurd. Om te 

voorkomen dat ze verbeurd zouden worden verklaard, droeg Adriaan tegen het einde van 1550 al zijn 

bezittingen over aan zijn schoonzoon Balthasar van Vlodrop, die toen heer van Well was. Zelf vestigde 

hij zich op kasteel Macken, juist gelegen buiten Gelders gebied en diens rechterlijke macht. Toch 

waagde hij zich nog in Well. In 1551 moest Adriaan wegens ketterij en zijn betrekkingen met de Franse 

koning verschijnen voor het gerecht, maar op dat moment woonde hij bij familie in het Duitse 

Paderborn. Nog hetzelfde jaar gaf de inquisiteur een vurige preek tegen ketterij in de kerk van Well.  

De zaak werd in 1552 gesust en vanaf dan woonde Adriaan weer op kasteel Well, maar hij werd goed 

in het oog gehouden. Blijkbaar had dit niet het gewenste effect, want Adriaan bond niet in. Zo bood hij 

in kasteel Well onderdak aan Wederdopers en uitgetreden monniken en nonnen. Zijn vrouw had 

eveneens een starre opstelling, in elk geval op religieus vlak. Hoe weinig geliefd zij was bij de gewone 

bevoling, blijkt uit het feit dat een kamermeisje haar in 1554 probeerde te vergiftigen met arsenicum. In 

1566 barstte de Beeldenstorm uit. Die kreeg van Adriaan –bijna vanzelfsprekend- ruim baan in Well. In 

Well vindt men tegenwoordig dan ook geen enkel middeleeuws beeld meer. Adriaan woonde in die tijd 

in Gennep, waar hij het ambt van drost beoefende. Dit was de hoogste ambtenaar die de landsheerlijke 

taken waarnam, zoals het verzorgen van de rechtspraak en het verdedigen van de grenzen.  

Zijn invloed binnen de Geuzenwereld was niet gering, zoals in 1567 bleek. Een groep Geuzen had zich 

namelijk in de stad Roermond gevestigd en weigerde te vertrekken. Het stadsbestuur vreesde een 

strafexpeditie van de wrede hertog Alva en was ten einde raad. Het wendde zich tot Adriaan. Met 

succes, want na zijn bemiddeling vertrokken de Geuzen.104 In 1570 bracht de allereerste bisschop van 

het nieuwe bisdom Roermond, Lindanus, een bezoek aan Arcen, Well en Afferden. Daarbij trof hij in 

Well een boekenwinkel aan -blijkbaar geen kleine winkel. Behalve veel andere ketterse boeken vondhij 

daar ook enige honderden exemplaren van de “Byenkorf der H. Roomscher Kercke”, een smaadschrift 

gericht tegen de katholieke kerk dat tevens haat jegens de Spanjaarden moest voeden. Dezelfde 

avond heeft Lindanus deze boeken op de Maasoever bij Well laten verbranden ten overstaan van het 

volk. Adriaan was woest en eiste een schadevergoeding van de bisschop voor de gedupeerde 
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boekenverkoper, maar die weigerde. De heer had zich waarschijnlijk niet zo opgewonden wanneer de 

inwoners van Well ongeletterd waren, en bovendien had de boekenverkoper dan geen honderden 

exemplaren van het smaadschrift ingekocht. Uit een bericht uit 1550 blijkt dat Well van oudsher een 

parochieschool had. De kinderen leerden er zingen in het Latijn. De school lag volgens zeer oud 

gebruik bij de ingang van de kerk en moest zijn ingericht in een passend huis nabij de parochiekerk, 

zodat de pastoor en de notabelen de onderwijzers gemakkelijk konden zien bij het onderwijzen.  

 

 
Figuur 6.23. Wilhelmus Lindanus op een prent uit 1588  

(bron: http://commons.wikimedia.org/wik i/File:Lindanus_prent_fries_museum.JPG; eigendom van het Fries 

Museum). 

 

 

6.6.4  De Beeldenstorm 

Nog voordat het Concilie van Trente was afgerond, hadden de hervormers en hun aanhangers al de 

volgende stap gezet: zij verwierpen de Roomse kerk als instituut en haar bestuurders -als 

representaten van ‘afgoderij’. Een hervorming van de bestaande kerk werd niet langer mogelijk geacht. 

Sterker nog, enkele jaren na het Concilie van Trente barstte in 1566 de Beeldenstorm in alle hevigheid 

uit. Dit kon mede doordat Philips II zijn prioriteiten verschoof naar het zuiden van Europa, waar de 

Turken in opmars waren. Ook zijn voortdurende oorlog met Frankrijk dwong hem daar meer aandacht 

aan te schenken. De afwezigheid van de ‘natuurlijke vorst’, waar de inwoners van de Nederlanden net 

aan gewend raakten, droeg bij aan de toch al uitdijende gevoelens van onvrede. Bovendien viel de 

opstelling van de nieuwe aangestelde bestuurders niet altijd in goede aarde, wat de gevoelens van 

onvrede verder versterkte. Niet alleen onder de gewone bevolking heerste onvrede. Ook de hoge adel 

had bezwaren tegen de uniformeringspolitiek van Philips II, die volgens hen te ver werd doorgevoerd. 

Daardoor werd ook de lage adel getroffen, hoewel de mate waarin zeer sterk verschilde. 

Hoewel plaatselijk het al openlijk tot oproer was gekomen, waren de krachten nog niet gebundeld. In 

april 1566 trok een lange stoet van lagere edelen naar het paleis van Margaretha van Parma, en boden 

haar een Smeekschrift aan. Daarin drongen zij onder meer aan op het bijeenroepen van de Staten 

Generaal, om te beraadslagen over de problemen in de Nederlanden. Een daadwerkelijke opstand 

bleek echter onafwendbaar. Tijdens een hagenpreek in Steenvoorde, gelegen in het industriegebied 

van West-Vlaanderen (tegenwoordig Noord-Frankrijk), hield de predikant een opruiende rede. Een 

aantal van hen trok na de openluchtmis naar het nabijgelegen Sint-Laurentiusklooster en vernielde er 

heiligenbeelden. De Beeldenstorm breidde zich al snel uit over de hele Nederlanden, waarbij kerken, 

kloosters, beelden en andere kunstwerken werden vernield. In tegenstelling tot wat vaak wordt 

gedacht, waren het niet de mensen uit alle bevolkingslagen die in actie meenden te moeten komen 

vanwege hun toenemend religieus enthousiasme. Het waren juist de leiders van de calvinisten die het 

initiatief namen voor de Beeldenstorm. Dit waren predikanten of uitgetreden priesters en 
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vooraanstaande leden van de consistories of overheidspersonen. Zij zetten een plan voor een storm 

op, dat zij lieten uitvoeren door betaalde beeldenbrekers uit de onderste lagen van de bevolking. Ook 

een praktische overweging speelde een rol: de calvinisten hadden in de herfst- en wintermaanden 

kerkgebouwen nodig voor de eredienst, en alles dat aan de paapsen herinnerde moest worden 

weggevaagd.105 In Well was Adriaan van Bylandt de aanstichter van de Beeldenstorm. Hij was de lokale 

heer, en had twee uitgetreden priesters aangesteld. Blijkbaar was hij een vooruitstrevende figuur met 

een vooruitziende blik in dit opzicht. 

 

 
Figuur 6.24. Impressie van de Beeldenstorm, 1630 (bron: Groenveld, 2008a, p. 83). 

 

 

6.6.5  De Tachtigjarige Oorlog 

Hoewel de grootste onrust in het voorjaar van 1567 tot een einde kwam, keerden steeds meer groepen 

zich tegen aspecten van het centrale beleid in Brussel. De opstandelingen hadden geen 

gemeenschappelijke belangen, uitgezonderd hun gezamenlijke afkeer van het beleid van Philips of 

delen daarvan. In dezelfde periode reisde de hertog Alva af naar de Nederlanden. Hij was aangesteld 

door Philips II, en eiste onvoorwaardelijke trouw aan vorst en de katholieke kerk. Willem van Oranje 

was daarentegen veel toleranter in religieus opzicht. Alva trad hard op.  

De opstand was weliswaar onderdrukt, maar de ordeverstoorders waren nog niet bestraft. Daartoe 

stelde hij een speciale rechtbank in, de Raad van Beroerten, die in de volksmond ook wel de 

Bloedraad werd genoemd. Meer dan 1.100 mensen werden gearresteerd, schuldig bevonden aan 

hoogverraad en terechtgesteld. De harde maatregelen hadden op termijn een averechts effect en 

voedde juist het gevoel van afkeer. Daarbij veranderde het politieleger van Alva steeds meer in een 

bezettingsleger, waar bovendien geen Nederlandse edelen deel van uitmaakten. Ook de strengheid 

van de straffen door de Bloedraad botste met het rechtsgevoel van veel Nederlanders, die veelal 

genegen waren tot meer humane maatregelen.  

 

                                            
105

 Groenveld, 2008 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [88]  

 
Figuur 6.25. Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva,  in 1568 (bron: Groenveld, 2008b, p. 87). 

 

De Nederlanden kwamen in opstand en in mei van 1568 brak de Tachtigjarige Oorlog uit. Het 

Overkwartier van Gelre deed mee aan de opstand, mede omdat het de inlijving van 1543 in de 

Nederlanden en het verlies van zijn onafhankelijkheid nog steeds niet kon verkroppen. Er werd 

regelmatig onderhandeld over bepaalde mate van vrijheid voor de Nederlanden en het stoppen van de 

vijandelijkheden. Daarbij werden onder meer de Pacificatie van Gent (1576) en de Unie van Atrecht 

(1578-1579) getekend, maar die zouden echter van korte duur blijken en bovendien weinig soelaas 

bieden in het Gelders Overkwartier. In 1579 werd het hertogdom Gelre deel van de Unie van Utrecht, 

inclusief het Overkwartier. Deze Unie was een verdedigend verbond van de gewesten tegen de hertog 

van Parma. Overigens koos dit later alsnog de Spaanse zijde, omdat Holland alle economische macht 

naar zich toe trok en zich tegen de katholieke godsdienst keerde. Het eens zo grote hertogdom Gelre 

viel in de loop van de Tachtigjarige Oorlog dus uit elkaar. Dit luidde het einde van het hertogdom in.106  

 

 

 
Figuur 6.26. Alexander Farnese, hertog van Parma, in 1585-1590 (bron: Groenveld, 2008c, p. 117). 
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Twee jaar later, in 1581, tekenden de Staten-Generaal hun Plakkaat van Verlatinge, en zetten hun 

beweegredenen tot het afzetten van Philips II uiteen. Ook de Staten-Generaal hadden nu, na jaren van 

een zig-zag-koers, officieel de kant van de opstandelingen gekozen. Juist in deze periode keerden de 

kansen voor Philips II. Allereerst had hij een langdurig staakt-het-vuren bereikt met de Turken en 

eindelijk was zijn financiële positie sterk verbeterd, doordat de zilvervloten vanuit Zuid-Amerka grote 

sommen geld aanvoerden. Daarmee kon hij een groot deel van zijn oorlogshandelingen betalen,  

zowel in de Nederlanden als daarbuiten. Recente ontwikkelingen in Engeland en Frankrijk vroegen ook 

om zijn aandacht. Alva was teruggeroepen naar Spanje om in 1580 het gezag over Portugal te 

verwerven. Toen dat gelukt was, viel het hele Iberische schiereiland onder zijn autoriteit. Enkele jaren 

eerder had hij een nieuwe landvoogd aangesteld: de nieuwe hertog van Parma, Alexander Farnese. Dit 

was een zoon van Margaretha van Parma, die eerder landvoogdes was geweest over de Nederlanden. 

Door de gunstige ontwikkelingen aan Spaanse zijde, kon hij zijn opmars in de Zuidelijke Nederlanden 

maken. Tussen 1582 en 1585 zou hij de hele Zuidelijke Nederlanden veroveren. Het noordelijke deel 

van het Gelders Overkwartier, benoorden Venlo, viel tussen 1584 en 1589 in zijn handen. Well ging in 

1586 opnieuw over in Spaanse handen, nadat het in 1579 en 1580 al eens door respectievelijk 

Spaanse en Staatse troepen was ingenomen. Toch maakte de hertog van Parma gebruik van 

diplomatie, waarmee hij ook succes had en de Unies van Utrecht en Atrecht sloot.  

 

 
Figuur 6.27. Willem van Oranje circa 1579, en zijn handtekening (bron: Groenveld, 2008c, p. 20 en 122). 

 

 

Met de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584 viel de centrale figuur van de opstand weg. 

Daardoor verzwakten de generaliteitsgebieden nog verder en de Staten-Generaal ontplooiden niet veel 

kracht meer. Die zagen zich dan ook in 1585 gedwongen steun te zoeken bij de Spaanse koningin 

Elisabeth. De Staten-Generaal gaven ruime bevoegdheden aan de graaf van Leicester, maar dit zou 

een grote fout blijken te zijn, die alleen maar nadelen tot gevolg had. De succesvolle aanval op de 

machtige Spaanse Armada door een combinatie van Engelse en Nederlandse schepen, was een 

opsteker voor de Nederlanden. Door dit besef van de eigen kracht, namen de Staten-Generaal de 

soevereiniteit in eigen hand. Vooral Johan van Oldenbarneveld zou zijn stempel drukken op de 

staatkundige ontwikkelingen.  
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Samen met prins Maurits werkte hij nauw samen bij de opbouw van de nieuwe statenbond der Noord-

Nederlandse gewesten: de Republiek der Verenigde Nederlanden. Die ontstond in 1588, toen de 

Staten-Generaal hun ambtenaren ontsloegen van de eed aan Leicester en het bestuur in eigen hand 

namen. Voor de heerlijkheid Well had dit evenwel geen gevolgen, aangezien die stevig in Spaanse 

handen was en onderdeel uitmaakte van de Zuidelijke Nederlanden. Deze situatie zou tot het einde 

van de Tachtigjarige Oorlog onveranderd blijven.107 

 

Oorlogshandelingen in Well 

De regio rond Well raakte al zeer vroeg actief in deze strijd betrokken, want nog in mei 1568 Spaanse 

troepen onder andere in Gennep werden overvallen.108 In 1572 viel Willem van Oranje de Zuidelijke 

Nederlanden binnen bij Geldern. Hij bezette Wachtendonk, Straelen, Roermond en trok door naar 

Henegouwen. Van daaruit ging hij met zijn troepen weer in noordelijke richting, via Mechelen naar 

Geel, Stramproij, Roermond en Venlo. Van daaruit trok hij langs de Maas via Arcen naar het gebied 

oostelijk van de Rijn. Well werd daarbij niet bezocht, en het duurde nog enkele jaren voordat hier 

oorlogshandelingen zouden plaatsvinden.  

 

 
Figuur 6.28. Vier broers van Willem van Oranje. Links (staand) Hendrik en rechts Lodewijk van Nassau (bron: 

Groenveld, 2008b, p. 92). 

 

 

Doordat hij een fel tegenstander bleef van Philips II, jaagde Adriaan van Bylandt ook de hertog Alva 

tegen zich in het harnas. Die zorgde ervoor dat hij zijn ambt van drost in Gennep verloor en Adriaan 

Gennep moest verlaten. Hij sleet zijn laatste jaren op kasteel Well. In 1574 was hij de trieste getuige 

van de beruchte veldslag op de Mokerhei, die in april van dat jaar plaats vond. Vlak daarvoor had hij 

de Staatse troepen nog instemmend doorgang door zijn heerlijkheid verleend. Op de Mokerhei werden 

de Staatse troepen volledig in de pan gehakt en sneuvelden ook Hendrik en Lodewijk van Nassau. 

Adriaan was één van de belangrijkste helpers van Lodewijk geweest.  

 

Deze periode lag aan de vooravond van een periode vol oorlogshandelingen in Well en omgeving. Het 

dorp was al enkele malen de dans ontsprongen, maar in 1579 was het zelf aan de beurt. Op 10 

februari van dat jaar werd kasteel Well belegerd door de beruchte Maarten Schenck van Nideggen.  
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Vanuit kasteel Bleyenbeek, dat hij als zijn goed zag, trok hij naar het kasteel en nam het in namens de 

Spanjaarden, in de figuur van de hertog van Parma. Van Nideggen was een woest krijgsman en 

jarenlang de schrik van het Overkwartier van Gelre en zelfs ver daarbuiten. Hij vestigde op kasteel 

Well een bezetting van 60 man voetvolk en 20 ruiters. Na de inname van kasteel Well voerde hij tal 

van strooptochten en plunderingen uit in de streek, waarbij het kasteel steeds zijn uitvalsbasis vormde. 

Daarbij was de bevolking, Staats- of Spaansgezind, niet veilig.109  

 

Begin 1580 liet Maarten Schenck een militaire verschansing aan de Maas bij Well opwerpen om zich te 

verdedigen tegen graaf Willem Lodewijk, de nieuwe Staatse stadhouder van Gelre. Dankzij het 

journaal van hopman Splinter Helmich, in Staatse dienst, zijn de gebeurtenissen van deze slag van 

dag tot dag bekend.110 In de nacht van 24 op 25 januari 1580 waren Splinter Helmich en Willem 

Lodewijk met twee vendels de Maas komen afzakken vanuit Blerick. Na hevige gevechten gaven de 

Spaanse bezetters zich over op 17 februari van dat jaar, zodat de schans en het kasteel weer in 

Staatse handen waren. Toen Splinter Helmich kasteel Well innam, veranderde er voor de bevolking bar 

weinig. Ook de Staatsen gingen vanuit het kasteel op tal van plundertochten in de streek. Meerlo, 

Wanssum, Walbeck en Blitterswijck moesten het alle ontgelden. Niet alleen de gewone bevolking was 

niet meer veilig, ook pastorieën en kloosters werden verwoest. In 1580 kwam ook een einde aan de 

watermolen en de windmolen in Well. Ze werden toen verwoest door de Hollandse troepen die het 

kasteel van Well hadden bezet. 

 

 
Figuur 6.29. Leger voor Maastricht (bron: Van den Brand, 2006, p. 176). 
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Figuur 6.30. Spaans Gelder in 1570-1702 (bron: Berkvens, 2005, p. 32). 

 

 

Op 5 juni 1586 rukte de Spaanse veldheer Mansfeld op naar Well. Hij vocht reeds onder de 

landvoogdes Margaretha van Parma. Mansfeld nam de schans bij de Maas op zijn beurt in en eiste ook 

het kasteel op. Splinter Helmich weigerde zich over te geven. Omdat de Spaansen de tijd hadden, 

gaven zij er de voorkeur aan om eerst Venlo in te nemen. Daarna werd de overste van de Spaanse 

troepen, Haultepenne, naar kasteel Well gestuurd. Haultepenne bracht zijn geschut in stelling en eiste 

tot tweemaal toe door een trompetter het kasteel op. Splinter Helmich weigerde opnieuw. Pas na een 

kanonnade van twee dagen zag hij zich gedwongen te capituleren. Hij en zijn mannen moesten hun 

wapens afstaan, maar kregen wel een vrijgeleide naar Utrecht. De zwaar gebouwde Drakentoren werd 

tijdens dit beleg gebruikt als molentoren voor het malen van graan voor het garnizoen, omdat de 

molens in Well waren verwoest door de Staatse troepen. Rond 1588 vonden op veel plaatsen in de 

streek oorlogshandelingen plaats. Zo werd kasteel Bleyenbeek belegerd door de Spanjaarden. Ook in 

het nabijgelegen Gennep en het Genneperhuis woedde de oorlog, hoewel vooral pas na 1599.111 
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Het dorp leed zwaar onder de oorlog en als gevolg hiervan was heel Well tussen 1579 en 1591 

verwoest en een verlaten oord geworden. De gewone bevolking was gevlucht en er huisde nog slechts 

krijgsvolk. Pas in 1591 konden de bewoners langzamerhand terugkeren, en begonnen hun woningen 

weer op te bouwen en de verwilderde landerijen weer in cultuur te brengen. Er werd een noodkerk 

ingericht. Toch bleef het onrustig in de regio. Het dorp werd in 1595 opnieuw slachtoffer, ditmaal van 

een strooptocht door Staatse troepen. Ook Well leefde weer op. Zo werd in 1607 begonnen met de 

herbouw van de kerk, maar het zou nog tot 1615 duren voordat die werd geconsacreerd. 

 
 

6.6.6  Verklaring van Adriaan van Bylandts fanatieke opstelling 

Vanwaar deze sterke en diepe overtuiging van het lutheranisme van Adriaan van Bylandt? De 

weerstand tegen de katholieke kerk, die op het einde van de Middeleeuwen ontstond, nam in het 

eerste kwart van de 16e eeuw verder toe. De stellingname van Luther tegen de handel in aflaten 

voedde de bestaande sentimenten. De achtergrond van Adriaan van Bylandts bekering tot het 

lutheranisme en zijn fanatisme vinden we in zijn band met Hessen, zo’n 250 km zuidoostelijk van Well. 

Zijn vrouw, Anna von Virmund (van Virmondt), was uit deze streek afkomstig. Zij was de oudste 

dochter van Ambrosius van Virmondt en Agnes van Pallandt, en werd geboren kort na 1496. 

Ambrosius was een edelman uit Hessen, die zich op de burcht te Neerssen vestigde en stamvader 

werd van de Rijnlandse Virmondts. Anna van Virmondt was dus geboortig uit Neerssen aan de Niers, 

waar haar voorouders heren en voogden waren.  

 

Adriaan en Anna trouwden in 1523, twee jaar nadat Adriaan zijn vader Otto als heer van Well 

opgevolgd was. Adriaan van Bylandt was door zijn ouders katholiek opgevoed, maar had grote 

sympathie voor de religieuze hervormingen. Hij had het lutheranisme leren kennen, waarschijnlijk al 

tijdens het statement dat Luther in 1521 maakte. De synode van Homberg, waarbij de reformatie werd 

ingevoerd, werkte als olie op het vuur. Bovendien verkeerde Adriaan regelmatig in kringen die zich ook 

fel van de Rooms Katholieke Kerk afkeerden. In 1536 was hij ritmeester bij landgraaf Philips van 

Hessen en in 1537 was hij in dienst bij de koning van Frankrijk! Zelfs de aartsbisschop van Keulen 

keerde in 1546 de katholieke kerk de rug toe, en probeerde zijn hele gebied tot de nieuwe godsdienst 

te bekeren. Dit was voor Adriaan de druppel die de emmer deed overlopen. Vanaf dan stelde hij alles 

in het werk om de katholieke godsdienst in Well af te schaffen. Uit de financiële, politieke en 

economische prijs die Adriaan voor zijn religieuze overtuiging betaalde, al dan niet uit vrije wil, blijkt 

zijn fanatisme. Adriaan zou tot zijn dood getrouwd blijven met Anna van Virmondt. We mogen dan ook 

aannemen dat zij dezelfde overtuiging als haar echtgenoot was toegedaan, en dat zij elkaar daarin 

versterkten. 

 

Ondanks alle strubbelingen met de lokale bevolking zou hij zijn laatste dagen slijten op kasteel Well, 

nadat hij enige tijd elders had gewoond. Hij stierf in de tweede helft van 1575 of begin 1576. Zijn vrouw 

Anna stierf één jaar later. Beiden hadden een lang, bewogen leven gehad. Het stel bleef hun leven 

lang bij elkaar en had hun gouden huwelijk kunnen vieren. Ze hadden hun enige dochter en diens man 

overleefd en bleven hun leven lang trouwe voorvechters van religieuze hervormingen. 
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6.7  Historische kaarten 

 

6.7.1  Inleiding  

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar Huys de Hildert zijn historische kaarten en 

plattegronden. Het feit dat het gebouw hierop staat afgebeeld, was dan ook de eerste reden om een 

zoektocht te starten. Tot in de 15e eeuw waren landkaarten gebaseerd op het werk van klassieken 

zoals Ptolemeus uit de tweede eeuw. De oudst bekende bewijzen voor landmetingen in het gebied van 

de Nederrijn worden gegeven in oorkonden uit 1227 en 1249.112 Het begin van de grote 

ontdekkingsreizen in de loop van de 16
e
 eeuw luidde een nieuwe ontwikkeling van de cartografie in. De 

gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog en juridische conflicten zorgden voor een overvloed aan 

onderwerpen voor nieuwe kaarten en plattegronden. Afbeeldingen van belegeringen, veldslagen, de 

militaire situatie, de ligging van militaire forten, schansen en linies waren in die tijd geliefd studie-

object. Tot in de eerste helft van de 16ee eeuw waren de topografische details op de meeste kaarten 

vrij algemeen en zijn op detailniveau niet bruikbaar. In de tweede helft van de 16
e
 eeuw zou de 

nauwkeurigheid snel sterk verbeteren. In deze periode was Antwerpen de leidinggevende partij in de 

kartografie in de wereld. Echter, door oorlogshandelingen trokken in 1585 veel handelaren en 

geleerden –waaronder kartografen- naar Amsterdam. Daardoor nam Holland deze rol over en zou die 

tot ver in de 17
e
 eeuw blijven houden. Pas daarna werd de leidende rol van Holland geleidelijk aan 

overgenomen door de Fransen.113  

 

datering aantal makers schrijfwijze symbool 

1570-1599 7 C. Sgroten, Ortelius 

De Hijlden/de hijlden, Die Hijlde(n),                 

De Hylden/de hylden 

dorp, kasteel, 

gebouw, ruïne (?) 

1599-1649 14 

P. van den Keere (Kaerius), J. Blaeu, J. Jansonius, H. Hondij, 

C. Sgroten, N. van Geelkerken 

De (de) Hilden, De (de) hylden, 

Heylden dorp, kasteel 

1650-1699 29 

J. Blaeu, N. Visscher, F. de Wit, C. Allard, S. Sanson, N. van 

Geelkerken, P. Schenk, G. Valck, N. de Fer, R. & I. Ottens 

Hilden, De (de) Hilden, De hylden,                 

De Heylde, de Heijlde, De Helden 

dorp, kasteel, 

klooster, abdij (?), 

arx, gebouw (met 

toren) 

1700-1749 16 

N. Visscher, G. Valck, N. de Fer, E.H. Fricx, I. Tirion, P. van 

der Aa, M. Seutter, G. Baillieul, B. Flor., R. & I. Ottens, I. 

Covens & C. Mortier 

Hilden, de hilde (?), De Hilden, De 

hylden, Heylden, De Helden 

dorp, kasteel, 

klooster, gebouw 

1750-1799 11 

F.L. Gussefeld, Fischbach, W.A. Bachiene, H. Moll, W. Faden, 

Elwe & Langeveld, C. John 

Hilden, de hilde (?), De Hilden, De 

Heylden 

dorp, kasteel, adellijk 

huis 

1800-1834 8 J. Cary, J. Moffat, Thomson, C. van Baarsel & zn, Ten Brink (de/De) Hilden dorp, buurtschap 

overig 23 

J. Aertsz., M. Seutter, F. de Wit, I. Covens & Mortier, J. 

Blaeu, C. Sgroten, N. Visscher, C. Weigel, H. Moll, J.B. 

Homann, N. de Fer, G.D. L'Isle, Janssoniis-Waesbergios & 

M.P. S. Swart 

Hilden, De (de) Hilden, De hylden,                 

De Hylden, De Heylde (n), Hoelden 

dorp, kasteel, 

klooster (?),          

abdij (?), onduidelijk 

  108       

Tabel 6.1. Een overzicht van de makers, schrijfwijze en weergave van Huys de Hildert op de geraadpleegde 

kaarten. 

 

 

Het onderzoek naar de historische kaarten heeft dan ook niet tot doel om een totaaloverzicht te geven, 

maar wil slechts een algemene indruk geven van de manier waarop de Hildert is afgebeeld in de loop 

der tijd, en verklaringen geven voor de verschillen die hierin bestaan.  

 

 

                                            
112

 Meurer, 2003 
113

 Rijkeboer, 2011 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [95]  

6.7.2  Een analyse van de kartografische gegevens 

Er zijn meer dan 150 historische kaarten bestudeerd. Op 108 kaarten staat Huys de Hildert op één of 

andere manier afgebeeld. De geraadpleegde kaarten dateren uit de 16
e
 eeuw tot in de 19

e
 eeuw. De 

oudste kaart is gemaakt in 1556 door Jacob van Deventer, en de jongste is het kadastrale minuutplan 

uit 1834. De Hildert staat alleen afgebeeld op kaarten vanaf 1570. Bij de analyse van de 

geraadpleegde kartografische gegevens is gelet op de schrijfwijze, het getekende gebied, de maker 

van de betreffende kaart, de datering, de weergave van De Hildert, de aanwezigheid van een legenda 

en de nauwkeurigheid van infrastructuur, waterlopen en dergelijke. 

 

Makers 

Van de meeste kaarten is duidelijk wie de makers zijn. In totaal zijn de 108 geraadpleegde kaarten 

door 44 verschillende makers vervaardigd, en van 18 kaarten is de maker niet duidelijk of bestaan 

tegenstrijdige gegevens. Veel kaarten zijn van bekende kartografen uit de Lage Landen, zoals 

Abraham Ortelius (1527-1598), Christiaan Sgroten (ca. 1532-ca. 1608) en Johannes Blaeu (1596-

1673). Ook de kartografen Nicolaes Visscher (II), Johannes Janssonius (1588-1664) en Frederik de 

Wit (1629/1630-1706) hebben in totaal 36 kaarten gemaakt waarop De Hildert is afgebeeld. Het 

bekendste werk daarvan is de Brusseler Atlas (1570). Samen met de Madrileense Atlas (1592) behoort 

die tot het fraaiste wat op het gebied van de cartografie is gepresteerd. Andere kaarten waarop De 

Hildert staat vermeld zijn aan de hand van zowel kartografen uit de Lage Landen als het buitenland, 

zoals Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Nicolas Sanson is één van de eerste 

cartografen van buiten de Lage Landen wiens kaarten uit ca. 1650 zijn geraadpleegd. Hij liep dan ook 

enkele decennia op zijn collega’s vooruit. De overige kaarten van de niet-Nederlandse kartografen 

dateren dan ook vrijwel alle van na circa 1675. Dit sluit aan bij de leidende rol die de Lage Landen op 

kartografisch gebied in de 16
e
 en 17

e
 eeuw in de wereld had. 

 

  
Figuur 6.31 ( links). Abraham Ortelius (bron: http://en.wik ipedia.org/wiki/Abraham_Ortelius). 

Figuur 6.32 (rechts). Jan Willemsz. Blaeu (bron: http://nl.wikipedia.org/wik i/Joan_Blaeu). 
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Schrijfwijzen 

Er zijn verschillende schrijfwijzen voor De Hildert: 

-de hilde (?): 3 maal; 

-de Hilden: 57 maal; 

-Hilden: 12 maal; 

-de hijlden: 1 maal; 

-de Hijlden: 1 maal; 

-die Hijlde: 1 maal; 

-die hijlden: 1 maal; 

-de hylden: 9 maal; 

-de Hylden: 2 maal; 

-de Heylde: 4 maal; 

-(de) Heylden: 4 maal; 

-de Heijlde: 1 maal;  

-de Helden: 3 maal; 

-Hoelden: 1 maal; 

-alleen als symbool: 8 maal. 

Daarbij kan bovendien nog onderscheid worden gemaakt tussen een schrijfwijze van het lidwoord de 

met en zonder hoofdletter.   

 

De schrijfwijze van De Hildert verandert door de tijd heen. Zo is de schrijfwijze in de 16
e
 eeuw beperkt 

tot twee manieren, die beide bijna even vaak voorkomen: De Hijlde(n)/Die Hijlde(n) en De Hylde(n). Op 

de overgang naar de 17
e
 eeuw worden Die hijlden en de Hilden toegepast. In de eerste helft van de 

17
e
 eeuw komen de hilde(n) en de hylden voor, waarbij de eerste schrijfwijze de meest gebruikte is. In 

de tweede helft van de 17
e
 eeuw neemt de variatie in schrijfwijzen toe en worden (de) hilde(n), de 

hylden, de Heijlde en De Helden afgebeeld. De schrijfwijze (de) hilde(n) wordt 19 maal gebruikt, 

tegenover De hylden, de Helden en De Heijlde elk hooguit twee maal. Op de overgang van de 17
e
 naar 

de 18
e
 eeuw wordt de term De Hilden het vaakst gebruikt, maar ook (de) Heylde(n) komt regelmatig 

voor. De hylden en Die Hijlden zijn elk slechts éénmaal toegepast. 

 

In de eerste helft van de 18
e
 eeuw is de schrijfwijze de hilde(n), de hylden, Heylden en De Helden 

voor. De eerste schrijfwijze is tien maal gebruikt. De benaming de hylden wordt twee maal gebruikt, 

terwijl De Helden en Heylden elk één maal voorkomen. In de tweede helft van de 17
e
 eeuw neemt de 

variatie in schrijfwijzen weer af en wordt vrijwel uitsluitend (de) hilde(n) gebruikt. In de 19
e
 eeuw (tot 

1834) wordt alleen de schrijfwijze (de) Hilden toegepast. Alleen op de Tranchotkaart staat De Hildert 

weergegeven. Vanwege het ontbreken van een symbool of locatie waar het gebouw zich bevindt, is 

deze kaart niet opgenomen in deze analyse. Dit geldt ook voor andere (19
e
 eeuwse) kaarten waarop 

het slechts als toponiem is weergegeven. In de late 16
e
, de 17e en de vroege 18

e
 eeuw zijn kaarten 

gemaakt waarop het gebouw Huys de Hildert symboolisch staat afgebeeld. 

 

Het getekende gebied 

Het gebied dat op de geraadpleegde kaarten is afgebeeld, is zeer heterogeen en uiteenlopend. Het 

gaat regelmatig om gebieden als het hertogdom Gelre of Staats Opper-Gelre, wat in totaal op meer 

dan 30 kaarten is afgebeeld. Grotere politieke eenheden zijn echter ook getekend, zoals het 

hertogdom Brabant, Kleef en Limburg of combinaties daarvan, zoals de hertogdommen Gelre-Kleef, 

Gelre-Zutphen, Kleef-Meurs, Brabant-Limburg. In totaal zijn deze politieke gebieden op 66 kaarten 

getekend. Soms vormde een specifiek onderwerp het uitgangspunt voor een kaart, zoals het kanaal 

dat de Maas en de Rijn met elkaar moest verbinden, de Fossa Eugeniana.  
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Ook andere bestuurlijke eenheden waren onderwerp, zoals de Meierij van Den Bosch, Gallisch Spanje, 

Nederland en Frankrijk. Vanaf de 16
e
 eeuw werden regelmatig grotere politieke territoria op kaart 

gezet, zoals de Republiek der Verenigde Nederlanden, het Koninkrijk der Nederlanden, de Zuidelijke 

Nederlanden, de Nederlandse gewesten en de Oostenrijkse Nederlanden. Eén kaart is opgetekend op 

basis van religi: H. Moll tekende in 1732 een kaart van het katholieke deel van de Lage Landen. 

 

De weergave van De Hildert 

De Hildert is in de loop der tijd op allerhande manieren afgebeeld. Op 26 kaarten is een legenda 

aanwezig, zodat duidelijk is op welke manier het gebouw is afgebeeld. Wanneer een legenda 

ontbreekt, kan meestal op basis van vergelijkend onderzoek met bekende kastelen, kloosters, dorpen 

of andere gebouwen en plaatsen, toch worden afgeleid op welke manier De Hildert is gesymboliseerd.  

 

 
Figuur 6.33. Kaarten met De Hildert als dorp (Prince & John Senex & John Maxwell; W.A. Bachiene; R. & I. 

Ottens; J. Blaeu; gegevens GAV, collectie kaarten en prenten, lade 3-58; lade 4-68; lade 7-119; lade 11-8765; 

lade 12-F31-1318 en F24-1230). 
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Het gaat om de volgende symbolen, al dan niet Nederlandstalig: 

-dorp/vilage: 51 maal. 13 maal is een legenda aanwezig 

-buurtschap/hameau: 2 maal. Beide keren is een legenda aanwezig; 

-gebouw, al dan niet met toren: 5 maal. Meestal ontbreekt een legenda; 

-kasteel: 23 maal, waarvan 3 maal kastelen en dorpen op dezelfde manier is afgebeeld. 4 maal is een 

legenda aanwezig. Het valt op dat de grootte van de kastelen op de meeste kaarten sterk varieert en 

geen sprake is van een echte standaard;  

-adellijk huis: 1 maal, waarbij een legenda aanwezig is; 

-klooster/caenobia: 7 maal, waarvan 3 maal onduidelijk of daadwerkelijk een klooster bedoeld is. 4 

maal is een legenda aanwezig; 

-mogelijke abdij: 2 maal, een legenda ontbreekt. Deze interpretatie is bepaald op basis van de 

weergave met hetzelfde symbool als in de legenda van de kaart N. Visscher 1684 (benaming in 

legenda als episcopales) en F. de Wit 1690 (benaming in legenda als abbatia); 

-abdij of klooster: 1 maal, waarbij een legenda aanwezig is; 

-arx (poort, burcht?): 1 maal, waarbij een legenda aanwezig is. In het Latijn is arx (rots) de meest 

gebruikte en oudste term voor een stedelijk agglomeraat. In het oud-Umbrisch komt dit woord overeen 

met acri (heuvel, verhoging) dat verwijst naar een vluchtoord op een heuvel, top of uitloper van een 

berg, die een natuurlijke bescherming biedt en door menselijke constructies ontoegankelijk is gemaakt. 

-mogelijke ruïne: 1 maal, waarbij een legenda ontbreekt; 

-onduidelijk: 11 maal, waarbij een legenda steeds ontbreekt. Mogelijk betreft het drie maal een kasteel 

en één maal een dorp.  

 
 
 

 
 

Figuur 6.34. Kaarten met De Hildert als buurtschap (C. van Baarsel en zn; Ten Brink; gegevens GAV, collectie 

kaarten en prenten, lade 6-101 en F5-1310). 
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Figuur 6.35. Kaarten met De Hildert als kasteel (J. Blaeu, G.D. L’Isle, F. de Wit, S. Sanson; gegevens GAV, 

collectie kaarten en prenten, lade 7-108 en 109; lade 11-184; lade 12-F2-854 en 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Geldria_Ducatus%2C_et_Zutfania_Comitatus_%281664

%2C_Apud_Guilj._Blaeuw%29.jpg). 

 
 

 
Figuur 6.36. Kaart uit 1777 met De Hildert als adellijk huis (F.L. Gussefeld; privé-collectie fam. Van Veghel, Well).  
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Figuur 6.37. Kaart uit 1684 met De Hildert als klooster (S. Sanson, N. Visscher II; gegevens GAV, collectie kaarten 

en prenten, lade 9-167 en 172,  

http://www.geheugenvannederland.nl/?/zoom/index/&language=nl&i=http%3A%2F%2Fresolver.kb.nl%2Fresolve%3

Furn%3Durn%3Agvn%3AKONB01%3A1049B11_080%26size%3Dlarge. 

 
 

 
1600-1682                                                             1630-1706 

Figuur 6.38. Kaaren met De Hildert, mogelijk als abdij (F. de Wit; http://www.swaen.com/zoom.php?id=2373; 

http://mapy.mzk.cz/de/mzk03/001/045/570/2619267729/). 

 
 

 
Figuur 6.39. Kaart uit 1686-1762,  met De Hildert als klooster of abdij (J.B. Nolin; 

http://mapy.mzk.cz/de/mzk03/001/045/579/2619267723/). 
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Figuur 6.40. Kaart uit 1690 met De Hildert als arx (F. de Wit; https://images.kb.dk/present?id=fr527050). 

 
 

 
Figuur 6.41. Kaarten circa 1654 met De Hilder, mogelijk als ruïne (C. Sgroten, gegevens GAV, collectie kaarten en 

prenten, lade 9-147). 

 
 

Veranderingen in de weergave van De Hildert in de loop der tijd 

Het is interessant om te zien hoe de weergave van De Hildert door de tijd heen verandert. In de 16
e
 

eeuw (na 1570) wordt het op vier manieren weergegeven:  

-dorp: 2 maal; 

-gebouw: 2 maal; 

-kasteel: 1 maal; en  

-mogelijk een ruïne: 1 maal.  

 

Eénmaal gaat het om een eenvoudig gebouw zonder spits dak of iets dergelijks. Vijf kaarten zijn 

gemaakt door C. Sgroten, en hij beeldt het over een periode van 28 jaar af als dorp, kasteel, gebouw 

en mogelijke ruïne. Op drie kaarten uit de 16-17
e
 eeuw staat De Hildert getekend als dorp, of mogelijk 

een kasteel. 
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In de eerste helft van de 17
e
 eeuw wordt De Hildert op drie manieren getekend: 

-dorp/pagi: 10 maal, waarbij soms als eenvoudig open rondje. Twee maal is een legenda aanwezig;  

-kasteel: 6 maal; 

-mogelijk klooster: 1 maal.  

 

In de tweede helft van de 17
e
 eeuw neemt de diversiteit in symbolen sterk toe. Dan wordt De Hildert op 

maar liefst zeven verschillende manieren weergegeven: 

-dorp/pagi: 12 maal, waarvan 4 maal met legenda; 

-kasteel/chateau: 10 maal, waarvan 4 maal met legenda; 

-gebouw met toren: 1 maal, zonder legenda; 

-klooster: 3 maal, waarvan 2 maal met legenda; 

-mogelijke abdij: 1 maal, waarbij een legenda ontbreekt; 

-mogelijke ruïne: 1 maal, waarbij een legenda ontbreekt; 

-arx/burcht, waarbij een legenda aanwezig is; 

-onduidelijk of onzeker: 1 maal, mogelijk als kasteel. 

 

Op de overzichtskaart van Gelre door Sgroten rond 1564 lijkt de Hildert ruïneus weergegeven. Bij deze 

kaart ontbreekt echter een legenda, zodat men zich moet afvragen of dit bewust zo is afgebeeld of dat 

het gewoon een standaard, wat schetsmatige weergave is. De gewestelijke kaarten, die het kaartbeeld 

van ca. 1558 weergeven, laten bij de Hildert echter een heel ander beeld zien, namelijk een gebouw 

met twee duidelijke spitse torentjes. Ook daarbij kan men zich overigens afvragen of het hier ook om 

een werkelijk actueel beeld gaat of dat een standaardsymbool is gebruik. De kaart was aanvankelijk al 

tussen 1557 en 1560 voltooid. Een verzoek om de kaart te mogen drukken werd echter afgewezen 

door het Gelderse Hof, omdat die een aantal “erreurs” bevatte. Na overleg werden verscheidene 

plaatsen, die onjuist waren afgetekend, verbeterd; het was evenwel praktisch onmogelijk om alle 

grenzen geheel correct in kaart te brengen.114 Onduidelijk is welke plaatsen zijn verbeterd, maar rond 

1564 werd de kaart dan toch gepubliceerd. Op basis van de resultaten van de opgraving lijkt het erop 

dat Sgroten, evenals de andere kaartenmakers, een standaardsymbool heeft gebruik, zie hoofdstuk 18. 

 

Op negen kaarten uit de 17-18
e
 eeuw staat De Hildert getekend als: 

-dorp: 2 maal, beide keren met legenda; 

-kasteel: 3 maal, steeds zonder legenda; 

-dorp of kasteel: 1 maal, zonder legenda; en  

-mogelijk klooster of abdij: 4 maal, waarvan 1 legenda met symbool als abbaye ou monastere. 

 

Al in de eerste helft van de 18e eeuw neemt de diversiteit in symbolen af: 

-dorp: 9 maal, waarvan steeds zonder legenda; 

-kasteel: 2 maal, beide zonder legenda; 

-gebouw: 2 maal, zonder legenda; 

-caenobia/klooster: 1 maal, met legenda; 

-onduidelijk: 3 maal, zonder legenda. Eén maal betreft het een symbool van een gebouw met toren en 

vlag. Kerken, kloosters of (geruïneerd) kasteel staan afgebeeld met een ander symbool. Voor De 

Hildert is geen vergelijkbaar symbool aanwezig. 

 

 

                                            
114 Van ’t Hoff, 1957 
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De Hildert staat in de tweede helft van de 18
e
 eeuw nog slechts op drie manieren afgebeeld: 

-dorp: 9 maal, vaak weergegeven als een open rondje. Twee maal is een legenda aanwezig 

-adellijk huis: 1 maal, met legenda; 

-kasteel: 1 maal, zonder legenda. 

 

In de 19
e
 eeuw staat De Hildert afgebeeld op 8 kaarten, daterend tot 1834. Ook nu is het aantal 

symbolen afgenomen, en bovendien betreft het alleen niet-adellijke, wereldse bewoning, hoewel een 

legenda meestal ontbreekt. Het betreft steeds een afbeelding als open rondje, meestal wijzend op een 

dorp. Tweemaal gaat het volgens de legenda om een buurtschap.  

 

Samenvattend kan dus worden gesteld dat De Hildert aanvankelijk, dat wil zeggen in de laatste drie 

decennia van de 16
e
 eeuw, op een vrij beperkt aantal manieren staat afgebeeld. Het wordt dan op vier 

verschillende manieren opgetekend, maar het gaat steeds om wereldse bewoning –al dan niet adellijk. 

In de tweede helft van de 17
e
 eeuw neemt de diversiteit toe en wordt het ook afgebeeld als klooster, 

abdij of burcht. In de eerste helft van de 18
e
 eeuw is weer sprake van een daling en van niet-wereldse 

bewoning is nauwelijks nog sprake. Vanaf de tweede helft van de 18
e
 eeuw neemt de diversiteit verder 

af, en in de eerste vier decennia van de 19
e
 eeuw is alleen nog sprake van een dorp of buurtschap. De 

aanname dat de Hildert op basis van dit kaartmateriaal een dorp of zelfs maar een buurtschap is 

geweest, is niet correct. In dat geval zou daar een grote hoeveelheid vondstmateriaal over een veel 

groter oppervlak van over zijn gebleven. Ook in de bodem zouden daarvan dan veel meer sporen 

aanwezig moeten zijn. In § 6.5.2 is er al op gewezen dat, ondanks alle grootschalige archeologische 

onderzoeken tussen Well en Aijen, nog steeds geen daadwerkelijke sporen van bewoning uit de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn aangetroffen. Hierop is slechts één uitzondering: De Hildert. 

Wanneer wordt gekeken naar de makers van de kaarten, dan vallen ook enkele zaken op. Er zijn 33 

verschillende tekenaars die De Hildert afbeelden als dorp of buurtschap (respectievelijk 31 en 2 maal). 

Vijf makers vermelden De Hildert als klooster, maar daarbij valt op dat N. Visscher I en II vier van de 

zeven kaarten hebben opgesteld. Twaalf tekenaars beeldden De Hildert af als kasteel, drie als gebouw 

en twee als mogelijke abdij. Er was steeds slechts één kaartenmaker die het heeft afgebeeld als 

burcht, adellijk huis, ruïne, klooster of abdij.   

 

Verschillende kaartenmakers hebben meer dan één kaart gemaakt waarop De Hildert staat. Het valt op 

dat het vaak op meerdere manieren werd weergeven door dezelfde kaartenmakers: 

-C. Sgroten (16-17
e
 eeuw): 2x als dorp, 1x als kasteel, 1x als gebouw en 1x als mogelijke ruïne (geen 

legenda); 

-S. Sanson (17
e
 eeuw): 1x als dorp, en 2x als kasteel (2x met legenda); 

-J. Blaeu (17
e
 eeuw): 5x als dorp, en 3x als kasteel (4x met legenda: dorp); 

-J. Jansonius (17
e
 eeuw): 3x als dorp, en 1x mogelijk als kasteel (geen legenda); 

-N. Visscher I en II (17
e
 eeuw): 2 of 3x als dorp, 1x als gebouw met toren, 3 of 4x als klooster (1x 

legenda: klooster); 

-N. de Fer (late 17 en vroege 18
e
 eeuw): kasteel, kasteel/dorp en dorp (alle 1x; geen legenda); 

-R. & I. Ottens (late 17 en vroege 18
e
 eeuw): 1x als dorp en 1x als kasteel (beide met legenda); 

-F. de Wit (late 17 en vroege 18
e
 eeuw): 2x als dorp, 3x als kasteel, 1xals burcht en 2x als mogelijke 

abdij (alleen als burcht met legenda); 

-Covens & Mortier (18
e
 eeuw): 1x als dorp en 1x als kasteel (geen legenda); 

-H. Moll (18
e
 eeuw): 1x als dorp en 1x als kasteel (geen legenda); 

-I. Tirion (18
e
 eeuw): 1x als dorp en 1x als gebouw (geen legenda). 
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 weergave\periode 1550-1600 1500-1700 1600-1650 1650-1700 1600-1800 1700-1750 1750-1800 1800-1850  

dorp 2 1 10 12 2 9 9 6 51 

buurtschap               2 2 

kasteel 1 1? 6 10 3 2 1   24 

dorp/kasteel       1 1 1     3 

adellijk huis             1   1 

klooster     1? 3 1? 1     6 

arx/burcht       1         1 

ruïne?       1         1 

abdij?       1 1       2 

abdij/klooster         1       1 

gebouw 2     1   2     5 

onduidelijk 1 1 3 2 1 2 1   11 

totaal 6 3 20 32 10 17 12 8 108 

Tabel 6.2. Verdeling van de weergave van De Hildert op de bestudeerde historische kaarten. 

 

 

Vanwege deze tegenstrijdige gegevens moet men zich er bewust van zijn hoeveel betekenis men aan 

deze kaarten mag toekennen.  

 

De nauwkeurigheid van de kaarten  

De meeste historische kaarten hadden tot doel om politieke eenheden af te bakenen en de ligging van 

de belangrijkste gebouwen, plaatsen en dergelijke weer te geven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

de topografische nauwkeurigheid van infrastructuur, waterlopen en dergelijke beperkt is. Op veel 

kaarten zijn alleen steden, dorpen, kastelen en dergelijke aangegeven. In het gunstigste geval werden 

ook de belangrijkste hoofdwegen opgetekend. Dit geldt vooral voor kaarten uit de 16
e
, 17

e
 en eerste 

helft van de 18
e
 eeuw. Gedurende de tweede helft van de 18

e
 eeuw wordt de kwaliteit van de kaarten 

beter, maar worden ook kaarten gemaakt van kleinere gebieden. Het aandeel van kaarten waarop 

alleen steden, dorpen, kastelen, de belangrijkste hoofdwegen etc. zijn afgebeeld, neemt vanaf deze 

periode dan ook af.   

 

In verschillende kaarten zijn fouten aanwezig. Een voorbeeld daarvan is de kaart van W. Faden uit 

1789. Hij beeldt De Hilden af op zijn kaart van de Republiek der Verenigde Nederlanden als een dorp 

ter plekke van het buurtschap De Kamp. Hetzelfde doen C. van Baarsel en zn. in 1830, wanneer zij in 

1830 De Hilden afbeelden als hameau (buurtschap) op dezelfde plek. Eerder werden evenwel ook 

fouten gemaakt. Zo beeldde N. Visscher in 1684 De Hilden af als klooster op een kaart van de 

Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden, maar het dorp Well werd vergeten –waarvan meestal zowel het 

dorp als het kasteel en de kerk zijn afgebeeld. Opgemerkt wordt dat hij zeker niet de enige is die 

dergelijke fouten maakte. Soms staat het dorp Well twee maal afgebeeld of staan dorpen op een 

verkeerde plaats vermeld. Men moet dan ook de nodige vraagtekens plaatsen bij de betrouwbaarheid 

van dergelijke kaarten. Dit was ook al gebleken uit de grote diversiteit bij de typering die aan De 

Hildert werd toegekend, zeker wanneer men zich bedenkt dat deze typering veranderde nadat het 

gebouw in onbruik raakte en de functie dus niet meer kon wijzigen.  
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6.7.3  Besluit 

Een vraag die zich opwerpt is, waarom De Hildert op al deze kaarten is afgebeeld. Uit de opgraving 

blijkt dat het gebouw rond het midden of einde van de 16
e
 eeuw niet meer werd bewoond (hoofdstuk 

8). Gezien het oorlogsgeweld in Well was het hooguit een ruïne. Was die op één of andere manier nog 

zichtbaar, en waarvan nog delen overeind stonden? In deze optiek is het verleidelijk om te veel waarde 

te hechten aan de kaart van C. Sgroten uit de tweede helft van de 16
e
 eeuw. Op een kaart van het 

Gelders Overkwartier uit ca. 1672 staan alleen steden, enkele dorpen en kastelen afgebeeld, zoals de 

dorpen Arcen, Well en Huys Ter Horst, en De Hildert is ook getekend op deze kaart.115  

 

 
Figuur 6.42. De Hildert op een kaart van Sgroten uit 1573 (bij lage bij Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992). 

 

 

Het is onbekend of er bij het opstellen van de kaarten niets meer van het gebouw te zien was, of dat 

de kartografen te veel leunden op reeds bestaande kaarten, waarbij het keer op keer werd opgetekend 

zonder de bouwkundige staat te verifiëren. Het is bekend dat kaartenmakers vaak delen van oudere, 

reeds bestaande kaarten copieërden, waardoor bestaande fouten werden overgenomen of nieuwe 

werden gemaakt. Het is duidelijk dat veel kaarten fouten bevatten, zowel met betrekking tot de locatie 

van gebouwen, buurtschappen en dorpen als het toekennen van functies aan individuele gebouwen. 

Soms werden die opgemerkt voordat ze werden gepubliceerd, zoals het Gelderse Hof deed in het 

geval van de kaart van Sgroten rond 1564. Bovendien maakten meerdere kaartenmakers meerdere 

kaarten waar De Hildert op stond afgebeeld, maar verschilde de weergave van het gebouw regelmatig. 

Het is dan ook duidelijk dat men vraagtekens moet plaatsen bij de betrouwbaarheid van het meeste 

historisch kaartmateriaal uit de 16
e
, 17

e
 en 18

e
 eeuw. De cartograaf gaf een globaal beeld van het 

landschap, de wegen, waterwegen, heuvels en moerassen en de ligging van steden, dorpen en 

kastelen. Op detailniveau kunnen dan ook niet te veel conclusies uit de kaarten worden getrokken. 

                                            
115 gegevens British Museum, Londen 
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Een historische kaart waar wel veel detailinformatie aan kan worden ontleend, is de Tranchotkaart 

(figuur 7.22).116 Op deze kaart is een perceel genaamd de hildert afgebeeld aan de noordzijde van de 

onverharde Kemmppestraat, gelegen in de oude Maasgeul. Driessen (1980) vermeldt enkele 

oneffenheden op dit terrein die sporen van een vroeger bouwwerk verraden, maar hier zijn bij 

onderzoekingen nooit archeologische resten uit de Late Middeleeuwen gevonden. Wel is bij de inrit 

van dit perceel baksteenpuin gevonden, maar dit is vermoedelijk gestort om de toegang goed 

berijdbaar te houden.117 Het dikke pakket slappe komklei kan in de oude Maasgeul een dikte van wel 6 

meter bereiken.118 Dit vormt een zeer ongeschikte ondergrond om een zwaar stenen gebouw op te 

richten. Noordelijk van dit perceel, op het Maasterras, staat op de kaart het toponiem Hildersveld 

afgebeeld. Dit gebied, pal noordelijk van de onverharde Kemppestraat, is op twee aaneengrenzende 

bladen van de Tranchotkaart afgebeeld. Op de noordelijke kaart staat alleen het toponiem Hildersveld 

afgebeeld, terwijl de zuidelijke kaart hier het toponiem het Rooth vermeldt. Echter, ook hier heeft 

archeologisch onderzoek nooit archeologische resten uit de periode van De Hildert gevonden. Een 

opgraving toonde er wel resten uit de Prehistorie en enkele losse sporen uit Vroege Middeleeuwen 

aan.119 

 

 

6.8  Archivalische gegevens over Huys de Hildert 

Bij veel onderzoeken naar gebouwen zoals kastelen, adellijke huizen en kloosters spelen 

archiefbronnen een belangrijke rol bij de interpretatie. Ook in het geval van Huys de Hildert vormen 

archivalische gegevens een belangrijke bron bij de interpretatie van het gebouw, het verkrijgen van 

informatie over diens bewoners, etc. Ondanks een zoektocht in diverse archieven (Well, Venlo, 

Maastricht) is De Hildert nauwelijks aangetroffen in tijnsboeken en andere archivalische bronnen. Het 

recent speuren door dhr. R. van de Brand in de oorkonden en akten van het door de Wellse adellijke 

heren in de Middeleeuwen 'gesponsorde' nabij gelegen Augustijnen-klooster te Gaesdonck/Goch, heeft 

daarentegen wel een aantal nieuwe toponiemen opgeleverd. In deze paragraaf wordt gepoogd de 

benaming van De Hildert te verklaren (§ 6.7.1). Daarna komen de aktes waarin het toponiem of 

gebouw wordt genoemd, één voor één aan bod (§ 6.7.2).  

 

Dat er zo weinig gegevens over Hildert bekend zijn uit de archieven, heeft ongetwijfeld te maken met 

de speciale belastingvoorrechten voor zijn goed die in 1447 verleend zijn aan de kamerdienaar van de 

her van Well.120 Het behoeft dus geen verwondering dat daarover gegevens ontbreken in de Wellse 

archivalia. Alleen de tiendverplichtingen zijn op het goed blijven rusten. Dit is de reden dat bij de 

registraties daarvan fragmenten over Hildert kunnen worden teruggevonden. 

 

 

6.8.1  De naam hylde, Hildert of Hilden  

Er zijn tot dusver slechts enkele archiefstukken bekend waarin de Hildert wordt genoemd. Hierin, en op 

oude kaarten wordt het vermeld als (de) Hildert, Hyldert, Hillart, Hillert, Hellert en Hoeldert. Er zijn 

verschillende verklaringen voor dit woord. Ook wordt in deze paragraaf uiteengezet of er een verband 

was met de Duitse plaats Hilden.  
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117
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De betekenis van Hildert/Hilden 

Een eerste verklaring is dat Hylde is afgeleid van een persoon met de naam Hilde. Deze naam kan 

worden herleid tot een Germaanse naamstam die in het Middelnederlands Hilda luidt. Etymologisch is 

dit verwant aan held, strijdbaar of dapper. De naam wordt vooral in Duitsland en Nederland gebruikt, 

maar heeft een Angelsaksische oorsprong. Hilda van Whitby werd geboren in 614 als nicht van de 

Angelsaksische koning Edwin. Op 33-jarige leeftijd betrad Hilda in een Benedictinessenklooster te 

Hartlepool. In 649 werd zij abdis van dat klooster. In 657 stichtte zij een dubbelklooster te Whitby. 

Hilda was een vrouw met veel energie, een kundige bestuurdster en bekwame lerares. Haar reputatie 

was zodanig dat zelfs koningen en prinsen haar om raad vroegen, maar zij had ook zorg voor gewone 

mensen. Naast een sterk karakter had Hilda ook een gevoelig hart en een opmerkelijke toewijding en 

liefde. Zij overleed op 17 november 680. Afgeleide vrouwelijke voornamen zijn Hilda, Hilde, Hildo, 

Hille, Hilleke, Hilligje, Hilse, Hiltje, maar ook Hildegard, Reinhilde, Brunhilde en Mathilde. Mannelijke 

afgeleide namen zijn Hild, Hiltjo, maar ook Hildebrand en Hildesheim.121 Sint Hilda wordt beschouwd als 

één van de beschermheiligen van eruditie en cultuur, waaronder de dichtkunst.  

 

Hoewel Hilda van Whitby heilig is verklaard, zijn er in Limburg geen bestaande kerken, kloosters of 

kapellen bekend die naar haar zijn vernoemd.122 Ook uit de rest van Nederland konden geen religieuze 

gebouwen die zijn gewijd aan St. Hilda worden opgespoord. Alleen in Duitsland is een religieus 

gebouw bekend waarvan een persoon genaamd Hilde de patroonheilige is. Het gaat om een klooster in 

het Midden-Duitse Bermersheim, dat is vernoemd naar Hildegard van Bingen. Zij was een Duitse 

Benedictijnse adbis en leefde van 1098 tot 1179. Tegenwoordig is Hildert een Friese, mannelijke 

naam. De naam heeft nog altijd een betekenis die zeer verwant is aan die uit de Vroege 

Middeleeuwen: sterk in de strijd. Vrouwelijke afgeleiden zijn Hildred, Hildreth, Hildireth, Hiltrud, 

Hiltrude, Hildtrud en Hiltraud.123 Dit is de enige keer dat het woord Hildert daadwerkelijk als naam 

voorkomt. Het is echter zeer de vraag of deze betekenis van toepassing is op  De Hildert in Well, 

gezien de grote geografische afstand tussen Friesland en Limburg.  

 

De enige keer dat het woord hilde in verband kan worden gebracht met een gebouw, is de 

Achterhoekse betekenis van een afgetimmerd deel van de zolder boven de stal of een zolder van losse 

planken boven een veestal. Ook deze benaming kan worden teruggevoerd tot het Middelnederlands.124 

Het is, net als met betrekking tot de Friese naamgeving, ook in dit geval twijfelachtig of deze betekenis 

van toepassing is op ons gebouw gezien de grote afstand tot de Achterhoek.  

 

De plaats Hilden 

Opmerkelijk is dat de schrijfwijze op historische kaarten vaak een andere uitgang heeft (…ert) dan in 

archivale gegevens (…en). Op kaarten uit de 16
e
 eeuw en vroege 17

e
 eeuw is de schrijfwijze meestal 

De Hijlde(n), De Hylde(n) en De Hilde(n), al dan niet met kapitaal. Deze schrijfwijze biedt mogelijk een 

verklaring voor de naamgeving van Huys de Hildert. Hilden is een historische stad aan de Rijn in het 

Duitse Rijnland, op 15 kilometer zuidoostelijk van Düsseldorf. De afstand tussen Well en Hilden is 

ongeveer 75 km. Hilden heeft een lange geschiedenis en is vermeld al in geschreven bronnen uit de 

10
e
 eeuw. Vanaf de Middeleeuwen zijn diverse archivale gegevens bekend. Zo werd Johan Heinrich in 

1615 beleend met Hilden en Haan. In 1689 ging dit over naar een nazaat van hem, Friedrich Anton.125  
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Hilden werd in 11
e
 en 12

e
 eeuwse oorkonden ook wel Helein (1074), Helethen (1176) en Helede (1179) 

genoemd. Aangenomen wordt dat aan deze naam het middel-nederduitse woord held ten grondslag 

ligt. Hilden betekende aan de heuvel, aan de schuinte/helling en een ontginning bij een open plek in 

het bos.126 Uitgezocht is of er een verband is tussen De Hildert in de 14-16e eeuw en de betekenis van 

het woord Hilden. 

 

Een band tussen Hilden en Well in de 14
e
 en 15

e
 eeuw? 

De oudste vermelding van der Hildert vinden we in de oorkonde uit 1447. De vraag is of de heren van 

Well in de 15
e
 eeuw de plaats Hilden kenden, en ook wisten van de betekenis van dit woord. Salentijn 

van Arendael verkreeg in 1373 onder andere de heerlijkheid Well. Hij was er op gericht om zijn bezit 

hier te concentreren. De opzet van Salentijn lukte, want door verkoop kon hij zich in 1382 heer van 

héél Well noemen, inclusief het gehele Mirlaerse deel. Salentijn had zijn hoofdverblijf niet in Well, 

maar op kasteel Ahrenthal in Sinzig (Rijnland). Sinzig ligt 80 km zuidoostelijker van Hilden, bij de 

monding van de Ahr in de Rijn. Salentijn van Arendael zal ongetwijfeld van Sinzig naar Well zijn 

gereisd. Hij schonk de heerlijkheid Well aan zijn zoon Roelman II van Arendael, die zich rond 1391 in 

Well vestigde. Roelman II speelde ook een voorname rol in de politiek van het hertogdom Gelre. In 

1419 werd hij eerste raadsman van hertog Reinoud en verhuisde naar de stad Geldern. In 1449 werd 

zijn opvolger, Johan van Arendael, heer van Well. Hem komen we tegen in verband met De Hildert in 

een oorkonde uit 1447. Als drost van Geldern verbleef hij meestal in deze stad of op zijn slot te Reydt. 

Zouden Roelman II van Arendael en Johan van Arendael op de hoogte zijn van de familieherkomst uit 

Sinzig/kasteel Ahrenthal, en deze plaats hebben bezocht? Hun (groot-) vader was immers van deze 

plaats afkomstig. 

 

Via welke route zou deze reis hebben gelopen? Mogelijk volgde men vanuit Sinzig een relatief korte 

weg die gedeeltelijk langs de Rijn liep. Via Keulen kwam men in Düsseldorf, waarbij men Hilden 

passeerde. Vanuit Keulen verliep de reis naar Krefeld, Geldern, Kevelaer en tenslotte naar Well. De 

kans is groot dat deze 14e en 15e eeuwse heren van Well de plaats Hilden kenden. De Arenthals 

hadden echter geen bezit in Hilden en de vraag blijft of zij überhaupt de betekenis van het woord 

kenden. Enige relatie tussen de Hildert/de heer van Well en de plaats Hilden in de 15
e
 eeuw kan dan 

ook niet worden aangetoond. Toch is de betekenis van een ontginning bij een open plek in het bos 

voor De Hildert een reëele optie. Het gebied tussen Well en Aijen was in de Volle/Late Middeleeuwen 

volop in cultuur gebracht, gezien de (bemestings-) vondsten die overal in dit gebied zijn gevonden en 

de toponiemen in dit gebied in deze periode. Ook het toponiem Hildert werd in 1447 al gebruikt. Van 

nature zal in dit gebied bos hebben gegroeid. Helaas zijn geen pollengegevens bekend over de 

vegetatie voorafgaand aan die ontginningen. Indien tussen Well en Aijen langs de Maas ontginningen 

zijn gesticht, zal daarvoor in eerste instantie de meest optimale plek met de meeste kans op succes 

zijn uitgekozen: een gebied met vruchtbare grond dat niet te laaggelegen is. De lemige zandkop 

zuidelijk van het gebouw, de Hugt, komt hier zeer goed voor in aanmerking. Ook de prehistorische 

bewoning duidt al op de geschiktheid van deze plek in dit opzicht. Op deze kop is de andere 

(middelduitse) betekenis van het woord Hilden van toepassing: aan de heuvel, aan de schuinte/helling. 

Hoewel van een heuvel geen sprake is, kan met betrekking tot deze kop wel degelijk worden 

gesproken van een verhoging. De vraag is of in het kader van deze ontginning hier ook daadwerkelijk 

een boerderij is gesticht. In elk geval werd in de 16e eeuw op de flank van deze kop een adellijk huis 

gebouwd, waar ook landbouw werd bedreven.  

  

 

                                            
126

 http://www.zeitspurensuche.de/02/f lur1.htm 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [109]  

Een band tussen Hilden en Well in de 16
e
 eeuw? 

Een relatie tussen de Hildert/de heer van Well en de plaats Hilden in de 16
e
 eeuw kan evenmin hard 

worden gemaakt. Er zijn echter wel aanwijzingen dat de bekendste heer van Well uit de 16
e
 eeuw, 

Adriaan van Bylandt, wist van het bestaan van de plaats Hilden. Zijn vrouw Anna van Virmondt groeide 

op in Neersen, maar zou het grootste deel van haar leven doorbrengen in Well, 45 km 

noordwestelijker. Adriaan legde gedurende zijn leven duizenden kilometers af in een groot gebied rond 

Well, en kwam in Paderborn, Amersfoort, Waardenburg, het Land van Luik en zelfs in Frankrijk. 

Hoewel zijn vrouw Anna vermoedelijk minder grote afstanden zal hebben afgelegd, mag men ervan 

uitgaan dat zij de plaats Hilden ook kende. Die ligt namelijk slechts zo’n 30 km zuidoostelijk van 

Neersen. Vanwege haar adellijke status en de geschiedenis van Hilden is het niet verwonderlijk indien 

het echtpaar op de hoogte was van de betekenis van het woord, aan de heuvel, aan de 

schuinte/helling. Zij kunnen de toepasselijke naam van het perceel grond hebben overgedragen aan 

hun adellijk huis aan de Maas.  

 

 
Figuur 6.43. Topografische kaart met enkele genoemde plaatsen.  

 

Het is de vraag of de gewone bevolking in Well op de hoogte was van de betekenis van deze 

benaming. In elk geval staat op 19
e
 eeuwse kaarten Hildert steevast als toponiem afgebeeld en de 

zandrug, die enkele honderden meters zuidelijker lag, werd de Hugt genoemd. De heuvel bleef dus wel 

degelijk aanwezig, maar de etymologische band met het Rijnland was verbroken.  
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6.8.2  Informatie uit archivale gegevens over De Hildert  

Er is veel informatie uit historische bronnen beschikbaar over de eigenaar van Huys de Hildert, de heer 

van Well. De archivale gegevens over het pand zelf zijn relatief beperkt. Die worden in deze paragraaf 

besproken. 

 

Het “Maetboeck” van Well 

In een oud Meetboek van Well in het gemeentearchief van Bergen was een tekening aanwezig, waarop 

meerdere gebouwen op De Hildert zijn aangegeven. Dit Meetboek is gemaakt in 1620, toen Hendrik de 

Swart en Lennart Nabben de gronden van de heerlijkheid Well hebben opgemeten en opgetekend. Het 

“Maetboeck” is niet meer traceerbaar in het archief in Bergen, en komt evenmin voor op de 

inventarislijst. Hoewel het “Maetboeck” niet meer traceerbaar is, werd wel een extract van 1717 uit dit 

boek gevonden.  

 

Oorkonde uit het “Cartularium van Well” 

In de oorkonde van Well moeten de opvolgers zijn vermeld van het tijnsroerig goed dat Hendrik Schnell 

in 1447 verwierf. Hieronder de tekst van het betreffende archiefstuk.127 

 

2e Zondag in de Vasten 1447                                  (up den dinsdagh nae den Sondaghe Reminiscere) 

Wij Johan van Arendail Ritter, heer tot Welle ind Baedtz, dochter tho Reijde geheijten van Arendaill, 

vrouwe toe Well, heeren Johans voorschreven wittelicke huijsvrouwe bekennen in desen apenen brieff 

voir und vur onse erven, dat wij gegeven hebben Henrick Schnell, onsen kamerlinck tot dess tijdt 

Metten van Arendaill mijns Johans van Arendail vurschr. natuirlicke suster tot einen echte wijve, daer 

wij hem mede gegeven hebben twee mergen art(?)landts (=akkerland) tuschen der Hildert ind Elslar, 

omtrent dat cleijne hegxken, welcke twee mergen landtz vurgemelt Heinrich ind Mett vurgemelt off 

oirrer beider erven allen wege als sich dat gebeurt winnen ind werven sullen aen ons Johan Ritter ind 

vrauwe Baetzen vurgemelt off aen ons beijder erven een handt mit halven tijnsch ind tot twee hande 

mit selven tijnsch, gelijck alst landtrecht tot Well dair aff gelegen ist. Voort soo hebben wij Johan van 

Arendaill ritter inde vrouwe Baetz vurschr. Heinrich vurschr. onse Bade Ampt tot Well gegeven sijn 

leven lanck nae date dis briefs over vijff jaer.  

 

Ind weert sake wanneer dat die vijff jaer leden sijn, ind Henrich vurschreven dat Bade Ampt 

aengevangen heeft, dat hij dat dan alsoo nijet en verwairden, dat onse oirber ind onse ondersaeten 

weer, ind wij eenich geclage over hoirden, soe daet Henrich vurschreven tot allen tijden ons eijnen 

anderen aenlaeten setten, tot allen alsulcken baeten als Henrich vurschr. daeraff gekrigen konde. 

Voort so hebben wij Johan van Arendail ritter ind vrouwe Baetze vurgemelt Heinrick onse swaeger mit 

Metten onser natuirliche suster gegeven dienst vrij, bede vrij, schatt vrij, alle alsulcken erve ind guet, 

als zij huede te daege datum dis briefs bij den anderen brengen oft naemaels krijgen moegen tot vijff 

mergen erfts toe. Ind weert sake, dat iemandt van Henrick ind Metten vurschreven afflivich woirde 

sonder wittige blijvende gebuert, soo sall alle guet dat sij huijden to dage bij den anderen brengen of 

naemaels verkrijgen ter beijden zijden gaen. Sonder alle argelist ind want wij Johan van Arendail, ritter 

ind vrouwe Baetze vurschreven man ind wijff dese vurgemelte puncten vast, stede ind unverbrekelick 

willen halden, soe hebben wije onse segelen mit onser rechter wetenheijt aen desen apenen brieff 

gehangen. Gegeven in dat jair ons heeren duijsent vier hondert seven ind veertich up den dinsdagh 

naer den Sondaghe Reminiscere. 
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Onderstondt: Gecollationeert tegens seecker altfrensich boeck in folio met eine antiquische chataracter 

seer compres geschreven ende in getall van seven bladere volschreven ende geintituleert opden rugge 

op eijn ledich bladt aldus: Well. Allerleij goede alde copijen van brieven belangende hoocheijt ende 

heerlickheijt Well. Is dese daermede /:staende folio sexto verso prima fronte geschreven: bevonden 

t'accorderen de verbo ad verbum. Quod attestor was onderteeckent Leonardus Boijen Apostolicus et 

caesareus notarius. 

 

A.F. van Beurden (1906) is de eerste die deze oorkonde d.d. 7 maart 1447 over de Hildert vermeldt in 

zijn publicatie.128 Zijn beknopte samenvatting luidt als volgt: 

“Johan van Arendaill, ridder en Baetze van Reydt geheyten van Arendaill, vrouwe tot Well. echtelieden 

bekennen, dat zij gegeven hebben aan Heinrick Schnell, hunnen Kemmerlinck Metten van Arendaill, 

Johans van Arendaills natuurlijke zuster tot vrouw, met twee morgen lands tusschen den Hyldert en 

Elslar, omtrent dat clyne hegxken, welke morgen lands zij winnen en werven, zullen aan Johan en 

vrouw Baetze, een hant met halven tijnsch en tot twee handen “met helen tijnsch gelych als ’t 

landrechttot Well, dair aff gelegen ist”. Verder geeft hij Heinrick vors. leven lang het bodeampt na 

datum dezes brief over vijf jaar. Wanneer er later klachten mochten vallen, dan zal Johan een ander 

kunnen benoemen op dezelfde baten. Verder hebben wij onze zwager Heinrick voornoemd met Metten, 

onze natuurlijke zuster, gegeven dienstvrij, bedevrij, schatvrij, all sulcen erve ide guet als zij nuede te 

dage deses vrieffs of namaels krijgen moegen tot vijf morgen erfs toe. Wanneer een van beiden stierf 

zonder kinderen, zal het goed bijeenblijven en later naar beide zijden gaan. Bezegeld jair onss heren 

dusent vierhondert zeven en viertich up den dynstach na den Sondage Reminiscere.” 

 

Gerard Peters was de laatste rentmeester van het kasteel van Well en burgemeester van Bergen van 

1904 tot 1918. Hij heeft ook geschreven over De Hildert, op basis van dezelfde oorkonde. In een 

manuscript van zijn “Kroniek der Heerlijkheid Well” (1939) schrijft hij het volgende: Meta van Arendael, 

natuurlijke dochter van Johan, huwt met diens kamerdienaar Hendrik Schmall (=Schnell). Johan van A. 

schenkt bij gelegenheid van dit huwelijk aan genoemde Meta twee morgen land op de Hildert en haar 

man krijgt het ambt van bode te Well. In een oud “Maetboeck” aanwezig in het gemeentearchief van 

Bergen is een teekening, waarop meerdere gebouwen daar ter plaatse zijn aangegeven. Sedert lang 

zijn deze verdwenen.  

 

Jan van Arendael (Johan van Arendaill) werd in 1449 heer van Well, toen hij zijn vader Roelman 

opvolgde. Jan huwde met Beatrix van Reidt, een rijke erfdochter van kasteel en heerlijkheid Reidt. Dit 

heeft betrekking op het huidige Rheidt nabij Mönchengladbach. Door het huwelijk werd hij in 1457 ook 

heer van Reidt. Meta (Metten van Arendaill) was een bastaardzuster van Jan. Zij trouwde in 1447 met 

Hendrik Schnell, die kamerdienaar was van de Wellse heer. Over de informatie die Peters uit de 

oorkonde afleidde, is verwarring ontstaan. 129 Volgens hem kreeg het gehuwde stel twee morgen grond 

bij de Maas op de plaats De Hildert. Dit zou ter hoogte van de Kamp zijn, tegenover Maashees. Echter, 

in de oorkonde wordt gesproken van twee mergen artlandts tusschen der Hildert ind Elslar. Daarmee 

komt deze locatie minstens enkele honderden meters zuidelijker uit. Het betreffende perceel was vanaf 

dat moment ook tijnsroerig aan de heer van Well. Om in het levensonderhoud te voorzien werd aan 

Hendrik het ambt van richterbode van de heerlijkheid Well geschonken door Jan van Arendael. Uit 

deze gegevens blijkt dat de naam de Hildert in 1447 in elk geval al bestond. Het is onduidelijk wat we 

ons daarbij moeten voorstellen. Het is verleidelijk om te veronderstellen dat het gehuwde stel kort na 

hun huwelijk op hun stukje grond De Hildert een fraai huis laat bouwen.  

                                            
128 Het oudste Cartularium der heerlijkheid W ell, 1363-1463 
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Pastoor Driessen stelt in het manuscript van het boek ‘Well en Wee’ dat De Hildert een deftig huis of   

-zo men wil- kasteeltje was, gelegen vlak aan de Maas ter hoogte van de Kamp tegenover Maashees. 

Beide beschrijvingen zijn echter niet bewezen door de tekst uit deze oorkonde.   

 

Het Pacht- en thinsboek van de H.H. Well en Bergen 

Een andere archivale bron is het Pacht- en thinsboek van de H.H. Well en Bergen uit 1547. Hierin 

wordt op 9 maart 1538 melding gemaakt van de Hildert 130: 

Item Anno XV XXXVIII (1538) den IX (9) dach martij heft Adryaen van den Bylant, heer tot Well etc., 

myt Jan van Loem tot Venloe eyn umlegynge offt een wysselynge gedain als van landz halven yn dye 

Hyldert ind daer by gelegen, dat voertytz ten thoeren plach Severyn van den Camp toe Venlo eind ynt 

irst eenen kamp gelegen ynt Raet. Noch eyn stuyck weyen by der dypen beeck gelegen mytter eenre 

syde lanx ten wech, dye beneven Hermans wey op gen Holl geyt mytter ander syden lanx dye Hyldert. 

Noch op ter hoechden, soe dye heere van Well dat gegraven heft, sall hy behalden den wall mytten 

graeff recht toe ut ind Jan van Loems lant sall schyeten aen den graeff lanx der hoechden. 

Item sall noch dye heere van Well vurg(enoempt) synen graeff doen ut graven lanx dat scaep lant, wes 

daer buyten des heren van Wellz graven blyft lyggen sall Jan van Loem toe behoiren, des Jan van 

Loem georloeft sall syn syn water van dat scaeps lant aff te leyen doer des heren van Wells graeff 

doer dye Hyldert. Noch sall Jan van Loem van myn heere van Well hebben eynen kamp, geheyten dat 

Hyldertz lant myt syn heggen ind tuynen und sall voert vrijbaer halden, utgescheyden dat daer enych 

eyken holt yn der heggen stoendt, sall dye heere van Well behalden. 

 

Het boek beschrijft dat twee partijen, Adriaan van den Bylant (heer van Well) en Jan van Loem, een 

perceel grond hebben verruild dat grensde aan de Hildert. Dit is in de nabijheid van de Diepenbeek en 

hier ligt in elk geval een stuk weiland. Jan van Loem heeft toestemming om het water van het 

schaapsland (dat scaeps lant) af te voeren door een greppel (graef doer dye Hildert) die toebehoort 

aan de heer van Well. Het Hilderts land is een kamp, waarmee vermoedelijk het perceel van Huys de 

Hildert wordt bedoeld. Dit perceel, dat Hyldertz lant genoemd, heeft tuinen met heggen. De 

eikenbomen die in de heggen staan, blijven toebehoren aan de heer van Well. Vermoedelijk moet dat 

scaeps lant oostelijk van De Hildert worden gezocht, in den Eikkelboom/den Eyken Boem (figuur 6.13). 

 

Gegevens uit het manuscript van het boek Well en Wee
131

 

In het manuscript van het boek ‘Well en Wee’ komen we gegevens tegen die hoogstwaarschijnlijk 

betrekking hebben op de bewoners van De Hildert. De letterlijke getranscribeerde tekst luidt als volgt: 

“In 1546 kreeg hij (XvD: Adriaan van Bylant) het weer met de regering te kwaad, ditmaal over de 

betaling van het aandeel van zijn heerlijkheden in de zogenaamde Kleefse penningen. Adriaan 

weigerde deze te betalen en het gevolg was, dat niet Adriaan vervolgd werd, maar wel de schepenen 

van de heerlijkheid Well. Op 24 december 1546 kreeg Denys Bruns, curitzer van de graaf van 

Hoochstraten, stadhouder van keizer Karel V, de opdracht om in de heerlijkheid Well de schepenen 

gevangen te nemen. Denys Bruns trok met 20 schutters en 12 man met kort geweer op. Met hen zou 

meetrekken Engel van Bel, die plaatselijk goed op de hoogte was. De troep moest de nacht tevoren op 

korte afstand van de heerlijkheid overblijven en ’s morgens in alle vroegte de Wellse schepenen 

gevangen nemen om ze naar Roermond te voeren. De schepenen waren: De richter van Bergen, de 

scholtis in de Celye, Johan van Well bij de kerk, Johan van Loen, Johan Hermens te Well in het dorp, 

de schepen, woonachtig aan de Hylert en de bouwman Jan van Stalberg. ” 
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Uit deze gegevens kan men afleiden dat één van de schepenen van Well op De Hildert woonde. 

Onduidelijk is echter of met aan de Hylert ook daadwerkelijk het gebouw wordt bedoeld. Verder zijn 

verschillende vragen onbeantwoord, zoals wie deze schepen was, wanneer hij zijn intrek op De Hildert 

nam, met wie hij er woonde, wanneer hij het gebouw verliet, wie hem opvolgde, etc. Overigens was 

pastoor Driessen ervan overtuigd dat het in of kort na de Tachtigjarige Oorlog is verwoest.132 

 

Proces anno 1547 tegen Adriaan van den Bylandt 

Van Veen (1917) beschrijft de processen die in 1547 in Arnhem zijn gevoerd tegen Adriaan van den 

Bylandt, heer van Bergen en Well. Uit de processtukken blijkt dat Huis De Hildert in dat jaar in elk 

geval nog bestaat en op dat moment in het bezit is van de heer van Well: 

Waeromme dat hy uutter die capelle van Oeyen die beelden van den vier Maerschalcken heefft doen 

haelen ende dieselve in zijn huys in den Hildert in ziin bywesen heefft doen verbranden, daer oick ter 

selver tiit waeren beyde die verloopen pastoirs van Wel ende Bergen.133  

 

Blijkbaar had hij de beelden van de vier heilige maarschalken St. Antonius abt, St. Cornelis paus, St. 

Hubertus bisschop van Maastricht en St. Quirinus uit de kapel van Aijen laten halen en ze in zijn huis 

in de Hildert laten verbranden in aanwezigheid van hemzelf en de “ketterse” pastoors van Bergen en 

Well. 

 

Het tijnsboek van Well uit 1547
134

 

Ook in het tijnsboek van Well uit 1547 (het Archief Heerlijkheid en Huis Well), staan enkele 

verwijzingen naar De Hildert. 135 

 

Fol. 1 (44 vo) e.d.: Aeijen ind Berghen 

Idem van enen stuck erffs beneden der Hyldert geheiten den Stockacker dat Joerien Wylmkens halff 

hefft, boven, beneden Jan die Hartoge dander sijde beneven Beltken Hennickens ende schut mitten 

enen einde upte Ayer up sunt Andries dach toe pacht IIJ vat haveren ende is daer voer syn 

erffpachtguet. 

Idem van enen kleynen stuxken erffs alreneest beneden der Hijldert aen den Eyckell boem beneven 

Jan die Hartoge dat oeck halff Joerien Wijlmkens tuijhoert, up sunt Andries dach toe tijns J hoen ende 

is darer voer syn erfftyns guet, te wynnen soe duck sych dat gebuert. 

--- 

Fol. 2 (45 ro): Idem van enen stuxken teynden der Hyldert ende aengenoemen ende schut mijtter enen 

einde up Rut Roevers lant, up sunt Andries dach toe tyns 1 hoen ende is syn erfftyns guet daer voer 

twynnen ende twerven mijt dobbele tijns, soe duck sijch dat gebuert. 

--- 

Fol. 4 (46 ro): Idem van enen kleyne stuxken erffs alreneest beneden der Hijldert aen den Eijkelboem, 

beneven Jan die Hartoghe dat oeck halff Leussken (=Lijsskken) vurs. Tuijhoert, up sunt Andriesdach 

toe tijns J hoen ende is daer voer syn erfftyns guet, twijnnen ind twerven mijt dobbelen tijns etc. 

--- 

Idem noch uyter umtrynt een helff huiss lantz die Maes van Oest tuij plach tehoeren, myt synen 

tuijbehoer, gelegen tussen Berghe ind die Hyldert. Ind wanner dyt vurscr. landt vertsorfft, sal men dat 

wynnen myt enen alden schijlt, daer Jacop Gerijtz soen mijt aen behandt is.136 
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Onder Overbroek-Kamp wordt gesproken van het Heitse knepken op de stege, het ene eind op de 

Hildert. Hier kan slechts weinig bruikbare informatie uit worden afgeleid. Uit fol. 1 blijkt dat beneden 

van De Hildert de Stockacker ligt, dat voor de helft in het bezit is van Joerien Wylmkens. De Hildert ligt 

aan het perceel genaamd den Eyckell boem (figuur 6.13 en 7.22), naast het perceel dat half van Jan 

die Hartoge en half van Joerien Wylmkens is. Uit fol. 2 wordt duidelijk dat De Hildert tiendplichtig is 

aan de heer van Well. Fol. 4 geeft net als fol. 1 aan dat De Hildert aan het perceel genaamd den 

Eyckell boem ligt. Uit fol 4 blijkt dat het desbetreffende perceel tussen Bergen en De Hildert ligt, maar 

een precieze lokatie wordt niet aangeduid. Het Heitse knepken op de stege is op geen enkele 

geraadpleegde kaart afgebeeld, zodat ook hier de exacte ligging onbekend is, evenals de ligging ten 

opzichte van de Hildert. Misschien wordt hiermee de Kamp heijde bedoeld. Dit perceel ligt in de vroege 

19
e
 eeuw bijna 1 km ten zuidoosten van De Hildert bij het gehucht de Kamp (figuur 6.13). 

 

Toegangsnummer 16.1112A-1 Huijs Well, inventarisnr. 32
137 

Uit dit leenboekregister uit 1591 blijkt dat toen enkele tientallen hectaren grond bij De Hildert hoorde. 

Het is onduidelijk of de betreffende opsomming compleet is, maar in elk geval betreft het meerdere 

hectaren in het hillerse bos en ongeveer 8 ha op de hoege hillert 138: 

 

Patrimoniale landerijen undt weijden so ons Geb. Her gebruickt undt op de alde schatsedel oc nitt en 

staen 

-op den Kamp de leech elssen ongefehr 5 morgen  

-op de hoech elssen ongefehr 8 morgen 

-dat Raet undt hillerse boss 30 morgen 

-de hoege hillert ungefehr 25 morgen 

-de grote ossen weij mit de kleine ongefehr 18 morgen 

-den bongert ongefehr 8 morgen 

-den have 6 morgen 

-de Niert  16 morgen 

 

Eén morgen komt overeen met 0,3 tot 0,33 ha. De totale oppervlakte uit het register bedraagt 116 

morgen, wat overeenkomt met 34,8 tot 38,3 ha. Blijkbaar hoorde er nogal wat grond bij de Hildert, 

bestaande uit cultuurland en woeste gronden. Het cultuurland bestond in elk geval uit ongeveer 1,5 

hectare akkerland, 9 tot 10 hectare bos, zo’n 5,5 hectare weiland en een boomgaard van 2,5 hectare. 

Mogelijk was de hoege hillert ook een perceel akkerland, waarmee het totale akkerareaal op zo’n 9 tot 

10 hectare komt.  

 

De resterende landerijen bestaan uit de hoech elssen, den have en de Niert met een gezamenlijke 

oppervlakte van 17-18 hectare. Het eerstgenoemde perceel was vermoedelijk een laaggelegen stuk 

grond en in gebruik als hakhout. Van de meeste van deze percelen is de ligging niet duidelijk, maar uit 

19
e
 en 20

e
 eeuwse toponiemen kan wel worden afgeleid waar enkele van de genoemde stukken grond 

waren gelegen (figuur 6.13). Het perceel den Kamp de leech elssen bevindt zich vermoedelijk op enige 

afstand van De Hildert, bij het gehucht de Kamp. Hetzelfde geldt mogelijk voor de hoech elssen. Het 

Raet undt hillerse boss ligt vermoedelijk in de directe nabijheid van de Hildert; de percelen het rooth 

en het root lagen in de 19e eeuw aan weerszijden van de weg waar De Hildert aan lag.  
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Vermoedelijk was de hoege hillert gelegen op een hoog perceel, zoals bijvoorbeeld het perceel dat in 

de 19e eeuw als De Hugt werd aangeduid. De grote ossen weij en de kleine ossen weij waren percelen 

gelegen pal noordelijk van de Even Acker/Hildersveld. Den have staat evenmin op historische kaarten 

afgebeeld. Wellicht heeft dit toponiem betrekking op de Even Acker die op vroeg 19
e
 eeuwse kaarten 

staat afgebeeld. Evene (Avena strigosa) is namelijk een haversoort van mindere kwaliteit, ook wel 

schrale haver of ruwe haver genoemd. Het werd in elk geval al in de 15e eeuw geteelt in de Zuidelijke 

Nederlanden. Met De Niert wordt hetzelfde perceel als De Nette bedoeld. Dit lag enkele honderden 

meters noordelijk van de onverharde Kemppestraat, pal noordelijk van het Hildersveld. Het was in de 

vroege 19
e
 eeuw opgenomen in de Even Acker/Hildersveld. Dit is het enige perceel van deze 

opsomming waarvan de ligging exact kan worden aangegeven.  

 

 

 
Figuur 6.44. Well in 1739, getekend door Jan de Beijer (bron: Driessen, 1980, p. 66). 

 

 

Wellsche Erfdeelinge 1659139 

In de Wellsche Erfdeelinge van 20 augustus 1659 wordt een opsomming gegeven van “een derdendeel 

Cuyks leen”: Lot Well, Pas en Styrum. Onder het deel van Well wordt een onderscheid in de 

opsomming gemaakt tussen het volledige allodiale deel en een derde allodiaal deel. Het derde 

allodiale deel bestaat uit Huys en Heerlijckheyt, Meule, Tienden van Well, Venne, Erfpacht, Thins ende 

gewon, Vischerye, Veer mit gene is angecost voort Leen, Accysen en de Weggelt en de Smalle 

Thiende. De lijst met opsommingen in de rekeningen van de allodiale goederen is aanmerkelijk langer. 

Hierin wordt onder meer de Tient Hillart vermeld, die dan 744 gulden bedraagt. Dit is het kleinste 

bedrag dat in deze lijst wordt vermeld. Het Wellse deel is 115.778 gulden, zoals automatisch ook de 

delen Pas en Styrum bedragen. In de twee andere delen worden De Hildert of aanverwante zaken niet 

genoemd.  
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Gegevens van een kerkvisitatie uit 1722140 

In een kerkvisitatie van Well uit 1722 wordt De Hildert genoemd als toponiem onder de tienden van de 

kerk (gegevens M. Stevens, archief Well).  

De eigenlijke vermeldingen zijn als volgt:  

-“Daemens steghe nae die hildert” 

-“Op den Eijkelenboom over den wegh nae die hildert competiert den heer van Well die thiendt” 

-“achter jans damens hoff schietende alsoo beijde voors: thiende zijdewarts tot op die groote hildert aff 

(?) pilorius hooghde” 

 

In 1772 was het Hildertje nog steeds een van de tiend(plichtigen!) van de heerlijkheid Well. Van alle 

andere plaatselijk belastingen, opgelegd door de heer van Well, was Hendrik Schnell met zijn goed 

echter geheel vrijgesteld. Dit was een groot privilege. Zo hoefde hij geen bede- of belasting te betalen. 

Bovendien was hij ook vrijgesteld om onbetaald voor zijn heer allerlei hand- en spandiensten te 

moeten verrichten, waar andere inwoners wel mee geconfronteerd werden. Belastingvrijdom was een 

belangrijk recht.  
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7  Huys de Hildert 

 

De sporen uit de Late Middeleeuwen zijn van Huys de Hildert. Bij de beschrijving kan onderscheid 

worden gemaakt in verschillende spoortypen, zoals het centrale bouwdeel en funderingsresten, 

greppels, een waterput, een beerput, een opkweekplek voor vis, een brug en losse kuilen. Daarbij 

kunnen soms ook faseringen worden onderscheiden. In deze paragraaf worden de volgende sporen 

beschreven die deel uitmaken van Huys de Hildert: 

-het centrale bouwdeel van Huys de Hildert (§ 7.1); 

-het oostelijke bouwdeel (§ 7.2); 

-het westelijke bouwdeel? (§ 7.3); 

-een funderingssleuf (§ 7.4); 

-infrastructuur: een weg, greppels en een brug (§ 7.5); 

-overige sporen (§ 7.6). 

 

 

7.1  Het centrale bouwdeel 

De resten van het centrale bouwdeel van Huys de Hildert bestaan uit een puinlaag, fundering en 

uitbraaksleuven en een beerput.  

 

 

7.1.1  Ligging, afmeting en constructiewijze  

Puinlaag 

In opgravingsput 3 was direct onder de bouwvoor een puinlaag aanwezig. Het pakket was ongeveer 

11x11 m groot en 12 cm dik. De puinlaag bestond uit zwart, sterk kleiïg zand dat was doorspekt met 

grote en kleine stukken leisteen, mergel, baksteen, haard- en vloertegels en metaal. Aardewerk en 

ander materiaal bevond zich er nauwelijks in. De onderkant van de puinlaag was vlak.  

 

Funderingssleuf  

Onder de puinlaag bevonden zich slechts twee sporen. Dit zijn de diep ingegraven funderingsleuf van 

het centrale bouwdeel van Huys de Hildert en een uitbraaksleuf (sporen 41, 48/49 en 46/61). Deze 

sporen zijn ook herkend tijdens het onderzoek in 2004. 

 

De funderingssleuf heeft een rechthoekige vorm van ongeveer 8,0x8,0 m (buitenmaten). Die omsluit 

een terrein van ongeveer 6,5x6,5 m, dat in de hoeken iets kleiner was (6,25x6,25 m). De vorm is op 

detailniveau niet precies rechthoekig. Zo varieert de breedte (N-Z) van het terrein tussen 8,2 en 8,3 m; 

bovendien kon de breedte van de westelijke helft niet worden opgemeten vanwege de aanwezigheid 

van een grote, diepe uitbraaksleuf. De andere breedte (O-W) loopt uiteen van 7,8 tot 8,0 m. De 

breedte van de funderingssleuf zelf is daarentegen evenmin vast: het oostelijke deel van de twee O-W 

funderingssleuven zijn 125-130 cm breed, terwijl de rest van de funderingssleuven schommelt tussen 

ca. 75 en 90 cm. De funderingssleuf was op enkele plekken niet uitgegraven: halverwege twee de 

oost- en zuidzijde en op de zuidwesthoek van het gebouw, waar een beerput heeft gelegen. De 

funderingssleuf heeft een steile insteek en een U-vormige doorsnede met vlakke bodem. Die is 

ongeveer 60 cm diep, wat overeenkomt met 100-110 cm ten opzichte van het toenmalige maaiveld. Het 

is onbekend waarom de funderingssleuf lokaal dieper of breder is. 
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Figuur 7.1.Sporenoverzicht. 
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Figuur 7.2. Profiel door De Hildert (boven: profielekening; onder: foto). 

 
 

Er zijn geen aanwijsbare verklaringen voor: de opbouw en stabiliteit van de bodem zijn identiek, en 

bouwtechnische redenen zijn evenmin aanwijsbaar. Het is bovendien praktisch goed mogelijk om een 

fundering van mergelblokken te plaatsen in een sleuf van 75-90 cm breed en ongeveer 1,0 m diep. 

Blijkbaar vond men dat op De Hildert ook een werkbare situatie. Op de fundering zijn de buitenmuren 

van het centrale bouwdeel opgetrokken. Na het bouwen van de fundering is de funderingssleuf 

opgevuld met materiaal dat op de bouwplaats rondzwierf en dus zeer divers. Hiervoor is bruinoranje tot 

bruingrijze, sterk zandige klei gebruikt, die in beperkte mate is doorspekt met puin.  

 

Fundering 

De fundering zelf is grotendeels uitgebroken, maar in de NO-hoek van dit bouwdeel was de fundering 

niet uitgebroken en bevond die zich nog in situ (figuur 7.4 en 7.5). De fundering zelf was 71-74 cm 

breed. De fundamenten bestaan uit mergel, waarvan nog drie lagen aanwezig waren. Ondanks het feit 

dat slechts een geringe hoeveelheid funderingsmateriaal is teruggevonden, is het zonneklaar dat de 

uitleg van de mergelblokken van de fundering zeer weloverwogen heeft plaatsgevonden. De onderste 

laag van de fundering (laag 1) bestaat uit twee rijen van blokken, die met de kopse kanten strak tegen 

elkaar zijn geplaatst, maar niet zijn gemetseld.  
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Figuur 7.3. Sporenoverzicht van het centrale bouwdeel. De pij len geven de ingangen aan. Geel: uitbraak- en 

funderingssleuven, blauw: (uitbraaksleuf) beerput; lichtrood: insteek fundering; rood: stiep; donkergrijs: mortelkuil; 

lichtblauw: greppel; zwart: paalkuil.  

  

 

Voor laag 1 zijn blokken van vrij uniforme grootte gebruikt: meestal 32-38 cm lang en 17-22 cm breed. 

De hierboven gelegen laag (laag 2) bestaat uit mergelblokken die minder geordend zijn geplaatst. Hier 

bestaan de buitenste zijden van de fundering uit grote blokken, in de lengterichting van de wand 

geplaatst. De derde laag bestond uit verkruimelde blokken die zijn verwijderd. Het lijkt erop dat het 

binnendeel van deze laag van de fundering is opgevuld met twee soorten mergelblokken. Enerzijds 

gaat het om grote, rechthoekige blokken die haaks op de lengterichting van de fundering zijn gezet, die 

van vergelijkbaar formaat zijn als de blokken uit de onderste laag. Anderzijds zijn kleinere blokken 

gebruikt als opvulmateriaal. Deze kleinere blokken zijn soms beschadigd en ontbreken de hoeken. 

Lagen 2 en 3 zijn gemetseld met grove, witte kalkmortel, waarbij gaten in de fundering zijn opgevuld 

met stukken mergel en baksteen.  
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Figuur 7.4. Sporen van De Hildert in het opgravingsvlak. De zwarte lijn geeft de lijn van het getekende profiel 

weer. 

 

 

 
Figuur 7.5. Binnen-, boven- en buitenaanzicht van de fundering. 

 

 

Om te onderzoeken of de fundering op houten palen of iets dergelijks is geplaatst, zijn de fundering en 

de funderingsleuven geheel verwijderd. De onderste laag mergelblokken van de fundering was direct 

op de natuurlijke bodem geplaatst, die ten tijde van de opgraving net in het grondwater reikte. De 

bodem bestond uit compact oranje- tot grijsbruin, sterk kleiïg zand dat een vaste ondergrond vormde. 

Er waren geen palen in de grond geheid of andere methoden toegepast om de fundering te 

verstevigen. Blijkbaar achtte de bouwmeester dit onnodig.  
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Het is niet bekend of dit een verstandige keuze is geweest, maar het is wel duidelijk dat het resterende 

deel van de fundering aardig wat te verduren heeft gehad in de loop der tijd. Diverse resterende 

mergelblokken zijn reeds oudtijds gebroken. Het bleek daardoor ondoenlijk om complete blokken te 

lichten. Aangezien de blokken geen kant op kunnen onder het maaiveld en stevig op hun plek blijven 

liggen, zijn breuken en beschadigingen niet van belang voor de stabiliteit van de fundering. Dat geen 

palen zijn gebruikt, zal te maken hebben met de draagkracht van de ondergrond. Bewijzen voor 

verzakkingen ontbreken, wat erop duidt dat men indertijd vermoedelijk een goede inschatting heeft 

gemaakt. 

 
 

 
Figuur 7.6. Zijaanzicht van de fundering. 

 
 

 
Figuur 7.7. Het verband waarin beide funderingslagen z ijn gemetseld. De onderste laag stenen is grijs ingekleurd. 

1= een baksteen in de bovenste laag funderingslaag.  

 

Uitbraaksleuven 

Vrijwel de gehele fundering van het centrale bouwdeel is uitgebroken. Hiertoe is een uitbraaksleuf 

ontstaan die nauwelijks (10-15 cm) breder is dan de eigenlijke fundering. Dit is goed te zien in de 

noordoosthoek van het gebouw. Hier was de uitbraaksleuf slechts enkele centimeters breder dan de 

funderingssleuf en de insteek van de uitbraaksleuf was goed zichtbaar. Het uiteinde van de 

uitbraaksleuf heeft een hoek van ongeveer 45° (50°in laag 1 en 40° in laag 2 van de fundering).  
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De mergelblokken van de fundering zijn vermoedelijk vanaf de bovenkant of vanaf de eigenlijke 

funderingssleuf verwijderd. Na de sloop van de fundering is de uitbraaksleuf opgevuld geraakt met 

materiaal dat op het erf rondzwierf. De vulling is zeer divers van samenstelling en bestaat uit 

grijsbruine, matig zandige klei, die is doorspekt met mergelbrokken en baksteen, en in mindere mate, 

leisteen. Grote delen van de fundering zijn uitgebroken, en men heeft die slechts over een lengte van 

1,0 m niet verwijderd. Het is onduidelijk waarom juist dit deel van de fundering is gespaard. Men kan 

ervan uitgaan dat de fundering in zijn geheel was gebouwd uit hetzelfde materiaal, van vergelijkbare 

samenstelling en kwaliteit. Er is geen reden vanuit bouwtechnisch oogpunt aanwijsbaar, die moet 

eerder worden gezocht bij de slopers. Wellicht waren de resterende mergelblokken te gering in aantal 

om te winnen en gebruiken, maar er kunnen natuurlijk ook geheel andere redenen zijn geweest, zoals 

de afgelegen locatie van De Hildert of plotse gebeurtenissen zoals hoogwater van de Maas, 

oorlogshandelingen etc. Het resterende stukje fundering is in een half uur eruit gespit. 

 

 
Figuur 7.8. Verwijdering van de funderings- en uitbraaksleuven. 

 

 

Iets uit de Oost-West-middellijn van het centrale bouwdeel bevond zich een klein uitbraaksleufje (spoor 

83). Dit sleufje is ook in het profiel door De Hildert opgenomen (figuur 7.2). Het spoor is slechts 

ongeveer 50 cm breed en 10 cm onder de bouwvoor diep. Het is alleen tijdens het 

proefsleuvenonderzoek opgetekend, over een lengte van ongeveer 6 m. Omdat het niet geheel is 

opgetekend, is de functie niet met zekerheid bekend, maar vermoedelijk is het een uitbraaksleufje van 

een tussenmuur. 

 

Doorgangen, poorten en deuren 

In de funderingssleuf waren twee doorgangen. De eerste doorgang bevindt zich min of meer 

halverwege de oostelijke wand en is 3,25 m breed; aan weerszijden van de doorgang was de fundering 

zo’n 2,5 m lang. De tweede doorgang bevindt zich iets uit het midden in de zuidelijke wand. De breedte 

van deze doorgang kon niet geheel worden opgetekend, omdat de zuidwesthoek compleet is 

uitgebroken. Echter, vanwege de aanwezigheid van een diepe beerput op deze hoek van het gebouw 

kan de breedte van deze doorgang worden gereconstrueerd op minstens 1,25 m. Wellicht was dit de 

hoofdingang van De Hildert. Immers, vanaf de inrit aan de onverharde Kempperstraat kan men 

gemakkelijk met een bocht het achterterrein bereiken, dat vanaf het zuiden een toegang tot het 

gebouw biedt. 
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Bij de doorgangen zijn geen stiepen geplaatst. Dit wijst erop dat hier de fundering hier niet is 

verzwaard of anderszins is aangepast om een verbinding in het opgaande muurwerk te realiseren. Er 

ontbreken sporen die erop wijzen dat hier een buitenmuur heeft gestaan, hoewel die niet altijd diep 

hoeft te zijn ingegraven. Ook in de puinlaag zijn tijdens de aanleg van het opgravingsvlak geen sporen 

herkend van reparaties, fundering of een uitbraaksleuf. De onderbrekingen in de fundering markeren 

dan ook doorgangen in het opgaand muurwerk. Het is dan ook waarschijnlijk dat gedurende de hele 

periode van Huys de Hildert, doorgangen in de oostelijke en zuidelijke buitenmuur waren. De 3,25 m 

brede onderbreking in de oostelijke gevel is mogelijk in tweeën verdeeld door een muurtje. In dat geval 

was er geen grote deur, maar waren hier twee kleinere doorgangen. De kleinere toegang in de 

zuidelijke gevel is van zo’n formaat dat hier eerder een deur van gangbaar formaat in was geplaatst.   

 

 

 
Figuur 7.9. De vrijgegraven uitbraaksleuven en funderingen van het centrale bouwdeel, gezien in westelijke 

richting. 

 

 

7.1.2  Sanitaire voorziening 

De sanitaire voorziening in het centrale bouwdeel van Huys de Hildert bestond uit een mergelstenen 

beerput (spoor 46/61) op de zuidwesthoek van dit bouwdeel. Het uitbraakspoor van de beerput was op 

vlak 1 ongeveer 4,5x4,2 m groot. Het had twee vrijwel vierkante hoeken in het zuid- en noordwesten en 

een ronde vorm in het noorden, oosten en zuiden. Om beter zicht te krijgen op de vorm van de 

uitbraaksleuf is een tweede vlak aangelegd, 50 cm onder vlak 1, maar dit leverde geen extra informatie 

op. Van de beerput konden een tussenvlak en het bovenste deel van het profiel goed worden 

getekend. Het tekenen van de onderste helft van het profiel onder de grondwaterspiegel was te 

gevaarlijk vanwege de hoge druk op het profiel door de nabijgelegen hoge storthoop en de losse 

vulling van het zand en grind in de bodem. Daarom kon dit deel niet gedetailleerd worden opgetekend.  

 

In plaats daarvan zijn de belangrijkste kenmerken van de put opgemeten, en is de inhoud van de 

beerput op het opgravingsvlak uitgestort en nauwgezet geïnspecteerd op vondsten. Hierbij zijn 

weliswaar tientallen vloertegels, bakstenen, stukken leisteen en metaal gevonden, maar slechts één 

scherf. Onder het metaal waren enkele noemenswaardige vondsten, zoals een kleine sleutel, een 

ijzeren schop, twee scharnieren en een loden strip van een glas-in-lood ruit.  
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Op vlak 2 tekende de uitbraakspoor zich af als een afgeronde vlek van 2,6x2,9 m. Het midden van de 

beerput was op het fictieve snijpunt van de zuid- en westgevel van het centrale gebouwdeel. De vulling 

van de beerput was doorspekt met hout en met name baksteenpuin en leisteen. De precieze opbouw 

was slechts op hoofdlijnen zichtbaar en er waren alleen twee hoofdvullingen te onderscheiden. De put 

was opgebouwd uit ringen van opgestapelde mergelblokken. Tijdens de inspectie van de inhoud zijn 

veel houten voorwerpen gevonden, waaronder twee grote delen van karrewielen, negen balken en 

meer dan dertig stukken van planken. Enkele palen bevonden zich rechtop in de bodem van de 

beerput, ter hoogte van de binnenkant van de ring mergelblokken. Wellicht waren die van een houten 

raamwerk dat, al dan niet alleen tijdens de bouw, voor extra stabiliteit van de wand diende.  

 

 
Figuur 7.10. Profiel door de beerput (gedeeltelijk gereconstrueerd). 
 
 
 

Vanuit bouwtechnisch oogpunt en vanwege de aard van de houtvondsten zijn de mergelblokken niet 

rechtstreeks op het grind geplaatst. In plaats daarvan zijn die geplaatst op een houten karrewiel, al 

dan niet samen met een aantal planken en/of balken. Dezelfde bouwmethode is ook toegepast bij de 

waterput. De doorsnee van de putwand kan worden gereconstrueerd op ongeveer 1,6 m. Een 

dergelijke breedte is niet ongebruikelijk voor statige, stenen woontorens of kastelen uit de Late 

Middeleeuwen, zoals in het Vlaamse Gestel en Meldert.141 Daarbij moet rekening worden gehouden met 

het feit dat de beerput op de hoek van het centrale bouwdeel ligt en gedeeltelijk ook de buitenmuur 

vormt en dus wellicht dikker is geweest dan één enkele laag mergelblokken. De mergelblokken van de 

putwand zijn vrij klein van formaat: ongeveer 17x18 cm groot en 16 cm dik. Die zijn in de bodem fors 

verweerd en sterk afgerond. In totaal zijn ongeveer 30 van zulke verweerde fragmenten geborgen. Er 

waren slechts enkele ringen van mergelblokken niet verwijderd door de slopers van De Hildert. 

Daardoor, en de slechte onderzoeksomstandigheden, konden de diameter, dikte en opbouw van de 

beerput niet in detail worden bestudeerd. Toch konden enkele zaken worden opgetekend. 

 

De beerput was 2,4 m diep in vlak 1, wat overeenkomt met ongeveer 2,9 m onder het huidige 

maaiveld. De vulling bestaat uit twee lagen. De basis bestaat uit een circa 85 cm dik pakket donker 

(blauw-) grijze tot zwarte zwak zandige klei, dat de originele vulling van de put vormt. Daarop bevond 

zich een pakket bruine, matig zandige klei van ongeveer 1,15 m dik. Dit pakket is ontstaan nadat de 

beerput in onbruik raakte. Het is uit de laatste fase van de put die toen werd gebruikt als afvalkuil.  

                                            
141

 Doperé & Ubregts, 1991 
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In beide pakketten bevond zich baksteenpuin, stukken leisteen, metaal en hout, maar de hoeveelheid 

bouwpuin liep naar boven toe sterk op. Het hout bevond zich daarentegen allemaal onder de huidige 

grondwaterspiegel. Het betreft geen afval- of snoeihout, maar gedumpt gebruiksmateriaal en hout van 

de veronderstelde constructie, zoals planken, balken, duigen, latten, spieën en dergelijke. Op basis 

van de conservering van het hout en de vullingslagen kan worden gesteld dat ruim 1,9 m water en 

afval in de put heeft gestaan. 

 

Er is één zadenmonster van de basis van de vulling genomen, dat is gescand op het voorkomen van 

macrobotanische resten (monster 6). 

 

 

7.1.3  Interpretatie 

Het centrale bouwdeel bestond uit een vrijwel rechthoekig gebouw van 8x8 m (buitenmaten). De 

fundering was opgetrokken uit gestapelde mergelblokken, die behoorlijk uniform van maatvoering 

waren. Die zijn speciaal gewonnen om de fundering mee op te bouwen, en het betreft geen hergebruikt 

materiaal van elders. De fundering is ongeveer 1,0 m diep en 0,75 m breed, en zwaar genoeg om 

meerdere bouwlagen te dragen.  

 

Hoe het gebouw er precies uitzag is niet in detail bekend, maar het had vermoedelijk een begane 

grond bouwlaag en een eerste verdieping met kap. De onderbrekingen in de funderingen pleiten tegen 

een interpretatie van woontoren. Het opgaand muurwerk was van baksteen en het gebouw had een 

dak met leien. Mergelblokken en baksteen werd dus gelijktijdig gebruikt bij de bouw van het centrale 

bouwdeel van De Hildert. Gezien de datering is het best mogelijk dat het muurwerk met een 

afwisseling van mergelblokken en baksteen (speklagen) werd uitgevoerd. Al in de (vroege) 16
e
 eeuw 

werd dit toegepast in diverse gebouwtypen. Het gaat daarbij om een gebruik van kwartsiet en witte 

kalkzandsteen als decoratief element in late woontorens, zoals die in Venlo maar bijvoorbeeld ook het 

Vlaamse Goetsenhoven.142 Ook in Venlo werd dit bijvoorbeeld al in de 16
e
 eeuw toegepast.  

 

Een brede onderbreking in de oostelijke funderingsmuur wijst op een 3,25 m brede doorgang of twee 

deuren in deze gevel. Een aanzienlijk smallere doorgang in de zuidelijke fundering kan voor een deur 

zijn geweest. Op de zuidwesthoek van het gebouw heeft vermoedelijk een kleine traptoren gestaan, 

waar een beerput van 1,6 m doorsnee in is geïntegreerd. De vorm van de toren kan niet worden 

gereconstrueerd, maar bij vergelijkbare gebouwen en kastelen in het zuiden van de Lage Landen is de 

toren meestal rond, zoals ook het geval is bij kasteel Well. Een vierkante of andere vorm is niet 

waarschijnlijk. Als er sprake is van een toren, had die een doorsnee van slechts enkele meters. Tijdens 

het onderzoek naar de beerput zijn daar echter geen fundamenten van herkend. Parallellen van 

dergelijke torentjes uit de 16
e
 eeuw zijn niet bekend uit de Nederlandse archeologische en 

bouwhistorische literatuur.143 Ze komen in deze periode echter wel sporadisch voor in het Rijnland, 

zoals in Binsfeld, gelegen in de deelstaat Rijnland-Palts.144 Uit de Late Middeleeuwen zijn wel enkele 

voorbeelden van vergelijkbare traptorens bekend, zoals Sint-Oedenrode, Den Bosch en Deventer.145 

Dergelijke vroege stenen woningen komen voor in diverse middeleeuwse steden in Nederland, waar de 

voornaamste familiegeslachten zich groeperen om de bestuurlijke functies te verdelen. Het gaat dan 

om de grotere en belangrijkere plaatsen. In kleinere steden als Eindhoven en Helmond ontbreken ze. 

                                            
142

 Doperé & Ubregts, 1991; W yns e.a., 2009 
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144

 Klapheck, 1915 
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Bij gebrek aan een betere verklaring wordt er vooralsnog van uit gegaan dat de beerput ook in De 

Hildert onder een traptoren lag. Dit impliceert dat het gebouw een eerste verdieping had. De resten 

van een smal, ondiep sleufje kan van een tussenmuur zijn geweest, maar er was geen bouwkundige 

reden om hier een muur te plaatsen, maar er kan wel een scheidingsmuur zijn gebouwd. Parallellen 

om een dergelijk woondeel op te splitsen in meerdere ruimtes zijn onbekend. Dit gebouwdeel kan 

derhalve toch één grote, open ruimte zijn geweest, maar van een woontoren kan niet worden 

gesproken. Hoewel sporen ontbreken, mag men er van uitgaan dat er een haard in het gebouw was. 

Vermoedelijk betrof het een haard die tegen één van de muren was geplaatst, vermoedelijk met een 

schouw. Gezien de veronderstelde ligging van deuren of poorten, zal de haard tegen de noordelijke of 

westelijke muur hebben gelegen.  

 

 

7.2  Het oostelijke bouwdeel 

Oostelijk van het centrale bouwdeel van Huys de Hildert bevindt zich een tweede woondeel van 

ongeveer 11x8 m. De resten daarvan bestaan uit een fundering, uitbraaksleuven. Die worden eerst 

beschreven (§ 7.2.1). Daarna wordt aandacht besteed aan de bijbehorende waterput (§ 7.2.2).  

 

 

7.2.1  Afmeting, oriëntatie en constructiewijze van het oostelijke bouwdeel  

Puinlaag 

De puinlaag uit put 3 bevond zich ook in de westelijke helft van het oostelijke bouwdeel. Ook hier 

bevond de puinlaag zich direct onder de bouwvoor en was ongeveer 12 cm dik. Die bestond uit zwart, 

sterk kleiïg zand met kleine stukken leisteen, mergel, baksteen, haard- en vloertegels en metaal.  

 

Funderingssleuf  

Onder de puinlaag zijn diverse archeologische sporen van dit bouwdeel opgetekend. Die bestaan uit 

enkele funderingsrestanten, een funderingsleuf en enkele kleine uitbraaksleufjes.  

 

In putten 1 en 3 is een grote, brede funderingssleuf van 8,0 m lang (spoor 33/39) gevonden. De 

funderingssleuf lag precies in het verlengde van de noordelijke gevel van het centrale bouwdeel. De 

twee funderingssleuven sloten niet op elkaar aan, maar hadden een ondiepe, maar abrupte 

onderbreking van enkele meters. De exacte wijze van aansluiting op spoor 91 is onduidelijk. De nieuwe 

funderingssleuf heeft een steile insteek, een U-vormige doorsnede met vlakke bodem en lijkt daarmee 

veel op de funderingssleuven van het centrale bouwdeel. De steile insteek aan beide uiteinden geeft 

aan dat de funderingssleuf nooit langer is geweest of een bocht heeft gemaakt. Alleen de noordelijke 

gevel van het oostelijke bouwdeel was dus op een zware fundering opgetrokken.  

 

De sleuf heeft een diepte van ongeveer 40 cm, wat overeenkomt met een diepte van ongeveer 1,0 m 

ten opzichte van het toenmalige maaiveld. De funderingssleuf is niet bijzonder diep, maar wel erg 

breed (1,6 tot 2,0 m). Na de bouw van de fundering is de funderingssleuf dichtgestort met grijsbruine, 

matig zandige klei. Vondsten, bouwpuin en ander materiaal bevinden zich vrijwel niet in dit deel van de 

sleuf. Blijkbaar zwierf er amper afval op de bouwplaats rond. De naastgelegen ingangsgreppel (spoor 

37) is vermoedelijk de reden waarom juist alleen hier een diepe funderingssleuf is gegraven. Deze 

greppel lag slechts enkele meters van deze gevel af, en was ca. 80 cm diep vanaf het toenmalige 

maaiveld. Door de fundering hier zwaarder uit te voeren, dat wil zeggen 20 cm dieper dan de 

ingangsgreppel, werd het risico op verzakkingen van de noordelijke gevel van het gebouwdeel 

geminimaliseerd.  
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Figuur 7.11. Twee doorsnedes van de diepe funderingssleuf. 

 

Fundering 

Van het oostelijke bouwdeel waren funderingsresten aanwezig (spoor 32). Hier is een uitbraaksleuf 

van 50-60 cm breed opgetekend, waarin de fundering is gebouwd waarop de buitenmuren zijn 

opgetrokken. De fundering zelf is vrijwel helemaal uitgebroken, op het westelijke uiteinde van de 

fundering na; hier bevond zich een bakstenen stiep (spoor 38) op de originele plek in de bodem en de 

top bevond zich vrij dicht onder de bouwvoor. Stiepen zijn klein pilaren van gemetselde bakstenen die 

als dragend funderingselement van een gebouw fungeerden. Het stuk meette 65x50 cm, was ongeveer 

30 cm hoog en bestond uit vier bouwlagen. De onderkant van de stiep lag enkele decimeters boven de 

bodem van de funderingsgreppel. 

 

Voor de fundering van dit bouwdeel van De Hildert is baksteen en/of mergel gebruikt. De fundering van 

het oostelijke en centrale bouwdeel waren bijna even breed. De funderingssleuf van het oostelijke 

bouwdeel was echter meer dan twee maal zo breed als die van het centrale bouwdeel. Vanwaar dit 

verschil? Misschien heeft dit te maken met het verschil in grootte van de mergelblokken en de 

bakstenen, of was het metselen met baksteen makkelijker staand naast het muurwerk. De 

asymmetrische plaatsing van de fundering in de funderingssleuf kan op die manier worden verklaard: 

aan de ene kant is de fundering vrij kort tegen de rand van de funderingssleuf gezet (afstand 20 cm), 

maar aan de andere kant is die afstand veel groter (afstand 50 cm). Hierbij moet rekening worden 

gehouden met de diepte van de funderingssleuf, omdat bij een toenemende diepte de behoefte aan 

werkbare ruimte al snel aanzienlijk toeneemt. Het is dan ook logisch dat de diepte van de 

funderingssleuf en de fundering, 1,0 m ten opzichte van het toenmalige maaiveld, een bijbehorende 

breedte vereiste om naar behoren te kunnen metselen. De fundering was direct op de vaste natuurlijke 

bodem geplaatst. Die bestond uit compact bruin, sterk kleiïg zand. Er waren geen palen in de grond 

geheid of andere methoden toegepast om de fundering te verstevigen.  
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Uitbraaksleuf 

Tijdens de opgraving zijn vijf uitbraaksleuven aangetroffen. Op één plek was de funderingssleuf veel 

breder dan de uitbraaksleuf en kon dus nog worden opgetekend. De grote funderingssleuf van de 

noordelijke gevel leverde de meeste informatie op. Vrijwel de hele fundering van het oostelijke 

bouwdeel is uitgebroken. In verband met de noordelijke gevel is hiertoe een uitbraaksleuf (spoor 32) 

gegraven die zo’n 10-20 cm breder was dan de eigenlijke fundering. Na de sloop is de uitbraaksleuf 

opgevuld geraakt met bouwpuin dat op het erf rondzwierf, vooral baksteengruis en leisteenstukken. In 

de noordelijke helft van de uitbraaksleuf lag een laag mortelpuin op de bodem.  

 

 
Figuur 7.12. Sporenoverzicht van het oostelijke bouwdeel. De pij len geven de ingangen aan. Geel: uitbraak- en 

funderingssleuven, blauw (S 7): (uitbraaksleuf) waterput; blauw (S 37): greppel;  lichtrood: insteek fundering; rood: 

stiep; zwart: paalkuil; lichtbruin: kuil. 

 

 

Die laag was in het noorden van de uitbraaksleuf enkele centimeters dik, maar werd in zuidelijke 

richting tot 25 cm dik. In de zuidelijke helft van de uitbraaksleuf lag een pakket lichtbruin-geel zand, 

dat wellicht als funderingszand is gestort. De fundering zelf ontbreekt, maar het ontbreken van 

mergelstukken en de aanwezigheid van een minimale hoeveelheid fijn baksteengruis en mortel wijzen 

erop dat vermoedelijk alleen baksteen is gebruikt. De breedte en insteek van de uitbraaksleuf geven 

aan dat men een smal sleufje naast de fundering heeft gegraven om die vanaf de zijkant te 

verwijderen, in tegenstelling tot de fundering van het centrale bouwdeel. Hoewel grote delen van de 

fundering zijn verwijderd, heeft men de stiep in de bodem laten zitten. Het is onduidelijk waarom juist 

die gespaard is gebleven.  
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Er zijn ook uitbraaksleuven gevonden van het oostelijke bouwdeel (sporen 6, 8, 40 en 51). De eerste 

twee sporen lijken veel op elkaar: het betreft smalle, ondiepe en rechthoekige sporen, opgevuld met 

bruingrijze tot bruine, matig zandige klei met mortel en baksteenpuin. Ze zijn 70 en 150 cm lang en 

liggen in de lijn van de gevels. Hun breedte en diepte zijn vrijwel identiek en bedragen respectievelijk 

25-30 cm en 20 cm. Sporen 40 en 51 zijn minder langgerekte van vorm en liggen weliswaar ook in de 

lijn van de gevels, maar door hun vorm lijken die op het eerste gezicht reguliere kuilen. Echter, door 

hun gelijkaardige vulling en hoeveelheid bouwpuin betreft het ook hier de basis van uitbraaksleuven. 

Sporen 83 en 91 zijn ondiepe sleufjes die parallel aan elkaar liggen, met een tussenafstand van 6,1 m. 

Spoor 91 is deel van de noordgevel. Dit was ongeveer 95 cm breed en 38 cm onder de bouwvoor diep. 

Het spoor is tijdens het proefsleuvenonderzoek opgetekend over een lengte van ongeveer 90 cm. 

Spoor 83 bevond zich iets uit de middellijn van het centrale bouwdeel (figuur 7.2). Het sleufje is slechts 

ongeveer 50 cm breed en 10 cm onder de bouwvoor diep. Het is alleen tijdens het onderzoek in 2004 

opgetekend over een lengte van ongeveer 6 m. Omdat beide sleufjes niet geheel zijn opgetekend, 

kunnen ze niet precies worden geïnterpreteerd. In elk geval wijzen ze op een gelijktijdigheid van het 

centrale en het oostelijke bouwdeel. In § 7.1.1 is al gewezen op het ontbreken van enige noodzaak 

vanuit bouwtechnisch oogpunt om op de middellijn van deze bouwdelen een muur te plaatsen. Spoor 

83 doorsnijdt de fundering van de oostgevel van het centrale deel. Dit geeft aan dat het centrale deel 

hier waarschijnlijk onderbroken was. Het kan het fundament van een tussenmuur zijn. 

 

Doorgangen en toegangen 

Het is moeilijk om uitspraken te doen over de ligging van toegangen tot het oostelijke bouwdeel, maar 

er kunnen wel enkele beredeneerde opties worden geschetst (figuur 7.11). Een eerste veronderstelde 

toegang heeft zich in de noordelijke gevel bevonden, tussen het centrale bouwdeel en de stiep. Die 

was 2,75 m breed. Echter, vanwege de moeilijke toegankelijkheid van deze plek vanaf de inrit aan de 

onverharde Kempperstraat (zie § 7.5.3), is het niet waarschijnlijk dat dit de hoofdingang betreft. Gezien 

de ligging van de uitbraaksleuven in de zuidelijke gevel kan hier ook een toegang zijn geweest. Over 

de exacte plek en de breedte van deze toegang kunnen geen duidelijke uitspraken worden gedaan. 

Een ingang op of bij het midden van deze gevel, of ter hoogte van de paalsporen bij deze gevel ligt 

voor de hand. Een veronderstelde doorgang vanuit het oostelijke bouwdeel naar het centrale 

bouwdeel, zodat men gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte kon, is reeds besproken in § 

7.1.1. Omdat de grootte van geen enkele doorgang kan worden bepaald, is het onduidelijk of van 

poorten of deuren moet worden gesproken. Tenslotte moet er ook rekening mee houden dat dit 

bouwdeel geen toegang van buitenaf heeft gekend, maar vanuit het centrale bouwdeel werd ontsloten. 

Dit hangt uiteraard mede van de functie van het gebouw af. 

 

 

7.2.2  Watervoorziening 

Bij de zuidoosthoek van het oostelijke bouwdeel van Huys de Hildert lag een afgerond vierkant spoor 

van ongeveer 2,5x2,2 m (spoor 7). Een boring toonde aan dat dit een waterput is. Van het bovenste 

deel van de waterput kon het profiel goed worden getekend. Het tekenen van het profiel onder de 

grondwaterspiegel was te gevaarlijk vanwege instortingsgevaar door het snel opwellende grondwater 

en de losse vulling van het zand en grind in de ondergrond. In plaats daarvan zijn de belangrijkste 

kenmerken van de put opgemeten tijdens het verdiepen van vlak 2, en de inhoud van de waterput is op 

het opgravingsvlak uitgestort en nauwgezet geïnspecteerd op vondsten. Hierbij zijn tientallen 

scherven, vloertegels, dakpannen (nokvorsten), bakstenen, stukken leisteen, bot, glas en metaal 

gevonden. Enkele noemenswaardige vondsten zijn een fraaie klopsteen, kleine loden kogels en een 

ijzeren schop. Tijdens het couperen werd hoog in de put een groot stuk muurwerk gevonden, dat er in 

was gedumpt. Er mag van worden uitgegaan dat dit muurwerk van het oostelijke bouwdeel  is. 
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Ondanks de moeilijke werkomstandigheden kon de putconstructie toch worden opgetekend. Die 

bestond uit ringen van opgestapelde mergelblokken. De doorsnee van de putwand kan worden 

gereconstrueerd op 1,15 m. De mergelblokken zijn bewaard vanaf 1,15 m –vlak 2 en zijn nog 4 lagen 

hoog; de slopers van het gebouw hadden zoveel mogelijk ringen van mergelblokken verwijderd, tot 

diep onder de grondwaterspiegel. Ze hebben een ronde binnen- en buitenkant, overeenkomstig met de 

vorm van de put. De stenen zijn niet gemetseld, maar strak tegen elkaar gestapeld in verband met het 

doorlaten van grondwater. Er zijn tientallen stukken mergelblokken verzameld uit de waterput, die alle 

fors zijn verweerd. Uit de waterput zijn onder meer vier fragmenten van karrewielen en diverse stukken 

van planken en rondhouten palen gevonden. De vier segmenten van wielen waren vrijwel compleet en 

konden nog volledig worden geborgen. Die dienden als stabiele fundering voor de opgestapelde 

mergelblokken. Helaas is niet bekend of palen rechtop in de bodem van de waterput hebben gestaan, 

en of er wellicht houten steunpalen van een raamwerk waren geplaatst die de stabiliteit van de 

putwand moesten verstevigen.  

 

 
Figuur 7.13. Profiel door de waterput. 

 
 

De waterput was 1,7 m diep in vlak 1, wat overeenkomt met ongeveer 2,2 m onder het huidige 

maaiveld. De basis van de put bestaat uit een circa 60 cm dik pakket van humeuze, donkerbruingrijze 

tot zwarte zandige klei. Dit pakket is de originele vulling van de put. Dat is bewaard doordat de 

onderste laag mergelblokken niet is verwijderd, evenmin als de putvulling. Daarop bevond zich een 

pakket bruingrijze, matig zandige klei van ongeveer 1,15 m dik. Dit pakket is ontstaan tijdens de sloop 

van De Hildert en was doorspekt met bouwmateriaal en ander afval. Er bevond zich tientallen stukken 

baksteenpuin, stukken leisteen, metaal en hout. Onder de houten voorwerpen zijn de reeds genoemde 

fragmenten van wielen, planken en rondhouten palen, maar ook afgedankte gebruiksvoorwerpen. Het 

huidige grondwaterpeil bevond zich op ongeveer 40 cm beneden vlak 1. Er vanuit gaande dat het 

grondwaterpeil na de bewoning op De Hildert niet is gestegen, betekent dit dat ruim 1,3 m water in de 

put heeft gestaan. De slopers van de waterput moeten dus minstens tot 70 cm diep in het grondwater 

hebben gestaan om de mergelblokken uit te breken, min of meer tot halverwege hun bovenbenen. 

Vanwege de moeilijke werkomstandigheden bleek het niet mogelijk om een macrobotanisch monster of 

pollenmonster van de putvulling te nemen. 
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7.2.3  Interpretatie 

Het centrale en oostelijke bouwdeel van Huys de Hildert liggen precies in een rechte lijn. Het oostelijke 

bouwdeel heeft een vrijwel rechthoekige vorm van 7,5x10,8 m (buitenmaten). De funderings- en 

uitbraaksleuven wijzen erop dat de funderingen van beide noordelijke gevels 2,75 m uit elkaar lagen 

en dat hier een doorgang was. Beide gebouwdelen waren ongeveer 8,25x8,0 m en 10,8x8,0 m groot 

(buitenmaten). De muren omsluiten twee vrijwel rechthoekige terrein van ongeveer 6,5x6,5 m (centrale 

bouwdeel) en 10,4x6,8 m (oostelijke bouwdeel). Op het westelijk uiteinde van de noordelijke gevel van 

dit bouwdeel was een stiep geplaatst. Bij dunne muren en doorgangen wordt het metselwerk wel vaker 

verzwaard. De fundering van het oostelijke bouwdeel was gebouwd van baksteen. De fundering is 

ongeveer 55 cm breed en zwaar genoeg om meerdere bouwlagen te dragen. Mogelijk was alleen de 

noordelijke gevel van dit bouwdeel dieper gefundeerd om het risico op verzakkingen te minimaliseren 

vanwege de naastgelegen greppel die de toegang tot het terrein moest ontwateren. 

 

Het muurwerk, baksteenpuin en leisteen wijzen erop dat het opgaand muurwerk van het oostelijke 

bouwdeel uit een 40 cm dikke bakstenen muur bestond en het een leistenen dak had. Onbekend is of 

lagen van mergelblokken in het opgaand muurwerk zijn verwerkt. Er waren vermoedelijk meerdere 

toegangen tot het oostelijke bouwdeel: bijvoorbeeld in de zuidelijke gevel en tussen het centrale 

bouwdeel en de stiep in de noordelijke gevel. Verder was er een veronderstelde doorgang vanuit het 

oostelijke bouwdeel naar het centrale bouwdeel. De noordelijke gevels van beide bouwdelen waren 

verbonden met een ondiep gefundeerd tussenmuurtje. Dit lag op de middellijn in het centrale bouwdeel 

en liep door in het oostelijke bouwdeel. Omdat het niet geheel is opgetekend, is een interpretatie niet 

eenvoudig. In elk geval wijst het op een gelijktijdigheid van het centrale en het oostelijke bouwdeel. Er 

is geen noodzaak vanuit bouwtechnisch oogpunt om op de middellijn van deze bouwdelen een muur te 

plaatsen. Beide bouwdelen kunnen best elk één grote, open ruimte zijn geweest, hoewel er ook 

meerdere kamers kunnen zijn ingericht. Er zijn geen sporen van een haard herkend, maar de vondsten 

van kacheltegels wijzen erop dat het gebouw een statige uitgevoerde haard had. Die was vermoedelijk 

tegen één van de buitenmuren of de mogelijke binnenmuur geplaatst en had een schoorsteen. Gezien 

de toegangen in dit bouwdeel, kan die tegen de noordelijke oostelijke of zuidelijke muur hebben 

gelegen. Er zijn geen aanwijzingen dat het oostelijke bouwdeel een toren had. De functie van de 

ruimte is niet geheel duidelijk, maar het ligt voor de hand dat de waterput in de keuken lag en de 

beerput met traptoren in/tegen het woondeel lag. 

 

 

7.3  Het westelijke bouwdeel? 

Westelijk van het centrale bouwdeel van Huys de Hildert zijn sporen aangetroffen die ook op een 

bouwdeel wijzen. Omdat de aanwijzingen erg schaars zijn betreft het een hypothese. Indien dit juist is, 

betreft het een grote ruimte van ongeveer 8,5 m lang waarmee ook die aanzienlijk is. De afmeting, 

oriëntatie en constructiewijze van het gebouw en het westelijke bouwdeel kunnen worden 

gereconstrueerd aan de hand van de archeologische sporen.  

 

 

7.3.1  Afmeting, oriëntatie en constructiewijze van het westelijke bouwdeel 

Spoorbeschrijving 

De puinlaag die wel aanwezig was in het centrale bouwdeel, ontbrak in het westelijke bouwdeel. Hier 

kon alleen de resten van een grote uitbraaksleuf worden opgetekend. Resten van funderingen zijn niet 

gevonden. 
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De uitbraaksleuf tekende zich niet overal hetzelfde af. In put 3 was die zichtbaar als een ondiepe 

ingraving (spoor 57). Die begon vanuit de grote uitbraaksleuf van de beerput in het centrale bouwdeel, 

en liep door in westelijke richting tot in put 2 (spoor 29). De breedte was 1,2 tot 2 m. De bodem was 

veelal vlak tot licht komvormig. De diepte van de sleuf neemt in westelijke richting toe van ongeveer 60 

naar 90 cm ten opzichte van het toenmalige maaiveld. De sleuf is niet bijzonder diep, maar wel vrij 

breed. Bovendien zijn tijdens het onderzoek in 2004 er ook delen van herkend. Beide uitbraaksleuven 

zijn dichtgestort met zandige klei, maar toch zijn er enkele opvallende verschillen. De ondiepe sleuf 

(spoor 57) is aanmerkelijk lichter van kleur en archeologisch vondstmateriaal ontbrak volledig. De 

diepere sleuf (spoor 29) was aanmerkelijk donkerder van kleur en doorspekt met insluitsels zoals 

aardewerk, bouwpuin, vloertegels, leisteen, bot. Wellicht is dit veroorzaakt door verschillende 

momenten van opvulling, waarbij de hoeveelheid afval op het erf sterk verschilde. Beide sporen lagen 

precies in het verlengde van de zuidelijke gevel van het centrale bouwdeel. Beide behoren tot dezelfde 

uitbraaksleuf. De vrij steile insteek aan het westelijk uiteinde geeft aan dat de sleuf nooit langer is 

geweest, of dat die ergens een bocht heeft gemaakt. De eigenlijke fundering heeft dus een 

vergelijkbare ligging en afmeting gehad.  

 

 
Figuur 7.14. Sporenoverzicht van het westelijke bouwdeel (gedeeltelijk gereconstrueerd). Geel: uitbraak- en 

funderingssleuven, blauw: (uitbraaksleuf) beerput; lichtblauw: greppel;  lichtrood: insteek fundering; donkergrijs: 

mortelkuil; lichtbruin: kuil; geel: vondst kogel mortier/slingerbli jde. 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [134]  

Alleen dit deel van het westelijke woondeel was fors dieper gefundeerd dan de andere bouwdelen. 

Wellicht kan dit, net als bij de noordelijke gevel van het oostelijke bouwdeel, worden verklaard door de 

nabijheid van een greppel. Maximaal enkele meters zuidelijk van de uitbraaksleuf ligt een oude 

funderingsgreppel (§ 7.4). Hoewel het aannemelijk is dat die was dichtgestort voordat de bouw 

daadwerkelijk aanving, kan men dit hebben beschouwd als een gevaarlijke plek voor het gebouw. 

Vanwege de vers gedempte, slappe bodem was de kans op verzakkingen hier groter dan elders. 

 

 
Figuur 7.15. Uitbraaksleuf van het westelijke bouwdeel? 

 
 

Alleen dit deel van het westelijke woondeel was aanmerkelijk dieper gefundeerd dan de andere twee 

bouwdelen. Wellicht kan dit, net als bij de noordelijke gevel van het oostelijke bouwdeel, worden 

verklaard door de nabijheid van een greppel. Maximaal enkele meters zuidelijk van de uitbraaksleuf ligt 

een oude funderingsgreppel (§ 7.4). Hoewel het aannemelijk is dat die was dichtgestort voordat de 

bouw daadwerkelijk aanving, kan men dit hebben beschouwd als een gevaarlijke plek voor het 

gebouw. Vanwege de vers gedempte, slappe bodem was de kans op verzakkingen hier groter dan 

elders. 

 

Reconstructie van de fundering 

De hele fundering van het westelijke bouwdeel van Huys de Hildert is uitgebroken en van de meeste 

uitbraaksleuven zijn geen sporen teruggevonden. Dit maakt het moeilijk de fundering te reconstrueren, 

maar enkele kenmerken wijzen wel in een bepaalde richting. Het ontbreken van mergelstukken en de 

aanwezigheid van baksteenpuin en mortel in de veronderstelde uitbraaksleuf wijzen erop dat 

hoogstwaarschijnlijk baksteen is gebruikt voor de fundering en het opgaand muurwerk. Dit spoor 

vertoont in omvang en vulling overeenkomsten met de uitbraaksleuf van het oostelijke bouwdeel. In     

§ 7.2.1 is reeds besproken dat het voor de metselaar gemakkelijker is om een bakstenen fundering in 

een brede funderingssleuf te metselen, zeker wanneer die relatief diep is.  

 

Doorgangen 

Er zijn geen doorgangen aangetroffen in dit bouwdeel. Toch kunnen enkele beredeneerde opties 

worden geschetst. In de veronderstelde uitbraaksleuf van de zuidelijke muur ontbreken doorgangen 

voor een deur of andere ingang; het is dan ook niet aannemelijk dat die hier zijn geweest. Misschien 

zijn in de westelijke en noordelijke muren wel toegangen geweest. Ook in de oostelijke gevel, door de 

westelijke muur van het centrale bouwdeel, kan een doorgang zijn geweest om beide ruimtes te 

verbinden. Dit kan al dan niet een latere toevoeging zijn. 
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7.3.2  Interpretatie 

Het westelijke bouwdeel van Huys de Hildert is voor een deel hypothetisch, omdat er maar weinig 

sporen van zijn teruggevonden. Hoewel aanwijzingen voor de locatie van de west- en noordgevels van 

het westelijke bouwdeel ontbreken, kan wel worden gereconstrueerd dat die precies in het westelijke 

verlengde van het centrale bouwdeel lag. Dit bouwdeel heeft een vrijwel rechthoekige vorm van 

ongeveer 9,0 m lang en naar verwachting 7,5 m breed (buitenmaten). Daarmee werd het complete 

gebouw naar schatting maar liefst zo’n 28,2 m lang. De funderings- en uitbraaksleuven wijzen erop dat 

het centrale bouwdeel en het westelijke bouwdeel direct tegen elkaar aan waren gebouwd, en dat er 

dus geen doorgang tussen centrale bouwdeel en dit deel was. De fundamenten van het mogelijke 

kleine torentje op de zuidwesthoek van het centrale bouwdeel waren geheel uitgebroken, maar 

vermoedelijk waren die zwaar genoeg om meerdere bouwlagen te dragen. Er zijn alleen sporen van de 

zuidelijke gevel aanwezig. Die was dieper gefundeerd dan de rest van het westelijke bouwdeel. De 

reden voor de diepere fundering was vermoedelijk de nabijheid van een brede, diepe greppel, zodat 

men een extra diepe fundering noodzakelijk achtte en geen risico’s nam.  

 

Het is niet precies bekend hoe dit bouwdeel er uitzag. Het baksteenpuin wijst erop dat het opgaand 

muurwerk van dit bouwdeel van baksteen was, maar het is niet bekend of speklagen in het opgaand 

muurwerk zijn verwerkt. Vermoedelijk had het gebouw topgevels en een zadeldak, dat (gedeeltelijk) 

met dakleien was bedekt. Het is onduidelijk hoe de kapconstructie er uit zag. Mogelijk was er nog een 

eerste verdieping aanwezig. Er kunnen meerdere toegangen tot dit bouwdeel zijn geweest, maar het is 

onduidelijk waar die hebben gelegen. Door de plaatsing van het gebouw bleef de inrit van het terrein, 

oostelijk van het gebouw, makkelijk toegankelijk. Dit hield evenwel in dat de uitbreiding moest worden 

gebouwd op het lagere gebiedsdeel en dichter bij de oude Maasgeul. Resten van binnenmuren of 

constructies waarmee dit bouwdeel in meerdere ruimtes is verdeeld, ontbreken. Wellicht was ook dit 

bouwdeel één grote, open ruimte, net als het centrale en oostelijke bouwdeel. De functie van het 

westelijke bouwdeel is niet duidelijk. Ruimte voor opslag, extra vertrekken voor mensen en/of dieren of 

iets dergelijks zijn alle mogelijk.  

 

 

7.4  Een oude funderingssleuf 

Enkele meters ten zuiden/zuidwesten van het centrale bouwdeel van Huys de Hildert is een opvallend 

spoor opgetekend (spoor 52/54/55; figuur 7.2 en 7.4). Vanwege de problematische interpretatie 

hiervan en de betekenis voor de Hildert, wordt het in deze paragraaf besproken. In totaal is de 

doorsnede van het spoor op maar liefst 12 plekken bestudeerd, om de functie en datering te bepalen.  

 

7.4.1   Algemene beschrijving 

In het vlak tekende het spoor zich af als een grote, grijsbruine greppel met een U-vormige uitleg. Het 

spoor bestaat als het ware uit drie greppels die samen een U-vorm maken, waarbij de greppels 

ongeveer 16 m lang, 2,5 m breed en 1,5 m diep zijn. De precieze lengte van de afzonderlijke drie 

greppels van de U-vorm zijn -van links naar rechts- 16,6 m, 13,0 m en 17,0 m. De drie afzonderlijke 

delen van de U-vorm hebben een breedte van 2,3 tot 3,2 m aan de top, die veelal 2,5 tot 2,8 m 

bedraagt; aan de basis liep die uiteen van 1,1 m op de noord-zuidelijke poot, en 1,7 tot 2,8 m van de 

twee oost-west georiënteerde poten. 

 

Er zijn twaalf profielen over aangelegd en getekend. Daaruit bleek dat de insteek en diepte vrijwel 

steeds hetzelfde zijn. De insteek is aan alle kanten steil met een hoek van 70 tot 85°. Ook aan de twee 

uiteinden van de greppels de U-vorm maakt de insteek een steile hoek van meer dan 80°.  
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De profielen laten een U-vormige doorsnede zien die 85-102 cm diep is, wat overeenkomt met 145 tot 

160 cm onder het huidige maaiveld. De dieptes zijn vrij stabiel ten opzichte van het maaiveld, en door 

het aflopende reliëf in westelijke richting daalt ook de bodem van het spoor geleidelijk in die richting. 

Het diepste punt ligt in de zuidwesthoek. 

 

 
Figuur 7.16. Locaties van de profielen door de funderingssleuf. 

 
 

7.4.2  Opvulling 

De opvulling is op hoofdlijnen identiek, maar toch zijn er verschillen. De gehele greppel is in eerste 

instantie snel opgevuld met matig siltig zand, dat overwegend lichtbruingeel tot oranje van kleur was 

met grijze vlekken en ijzer- en mangaanconcreties. Er komt plaatselijk een afwisseling van 

oranjebruine en grijze dikke banden in voor. In de profielen bleek dat de vulling vanuit het noorden van 

de noordelijke en zuidelijke lange “poten” van de U-vorm heeft plaatsgevonden. De gelaagdheid was 

steeds asymmetrisch, en het diepste punt lag overal zuidelijk van de middellijn van deze twee “poten”. 

Men kan veronderstellen dat de grond uit het spoor ten noorden van de uitgraving is gestort. De 

gevlektheid en bandering geven aan dat een heterogeen geheel van grond is teruggestort; was dit de 

oorspronkelijk uitgegraven grond?  

 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [137]  

 
Figuur 7.17. Foto van profiel G-G’ door de funderingssleuf en de greppel. 

 
Figuur 7.18. Profielen door de funderingssleuf en de greppel. 

 

 

De zuidelijke greppel van de U-vorm (spoor 54/55) is vervolgens over de gehele lengte gedeeltelijk 

opnieuw uitgegraven. Daarbij is een rechte greppel van ongeveer 16,5 m lang gegraven, die op het 

westelijk uiteinde naar het diepste punt leidt. Deze greppel is in het oosten 270 cm breed en 90 cm 

diep in het vlak, wat overeenkomt met 155 cm onder het huidige maaiveld. In westelijke richting neemt 

de diepte nauwelijks toe, maar door het aflopende reliëf waterde de greppel automatisch in die richting 

af, naar de zuidwesthoek van het spoor. De opvulling van de greppel bestaat uit twee lagen. De 

onderste laag wordt gevormd door een lichtblauwgrijze, licht humeuze kleiband van 5-10 cm dik. Na 

deze opvullingsfase met zeer fijn sediment, is de rest van de greppel met sterk zandige, bruingrijze klei 

opgevuld geraakt. In het grote spoor zijn nauwelijks vondsten gedaan.  
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Het betreft een enkele scherf, wat bouwmateriaal, natuursteen, kalk, bot en hout. Het bouwmateriaal is 

gevonden bij de insteek van spoor 54/55 en bestaat uit enkele kleine stukken baksteen en leisteen. 

Het bot is van rund of paard. Het hout bestaat uit een ca. 20 cm dikke afgezaagde tak of stam van 

eikenhout, die rechtop in de ingegraven greppel stond. Ruim een meter verderop, ook in de ingegraven 

greppel, is een groot brok kalkmortel gevonden.  

 

Van de humeuze kleiband is zowel een macrobotanisch monster als een pollenmonster genomen, maar 

vanwege de beperkte financiële middelen zijn alleen de meest potentievolle monsters uit de opgraving 

onderzocht. Dit betekende dat beide monsters uit de greppel niet zijn gewaardeerd (monsters 3 en 5). 

 

 

7.4.3  Een kuil en een plek om vis op te kweken? 

In de zuidoosthoek van de grote U-vormige greppel zijn twee grote kuilen ingegraven. Beide zijn vrijwel 

even groot, lagen tegen elkaar aan en zijn gerelateerd aan de nieuw uitgegraven greppel in de grote 

U-vorm. De eerste kuil (spoor 63) had een doorsnee van 95 cm, maar met 20 cm was erg ondiep. De 

vulling bestond uit oranjebruine zwak tot matig zandige klei. Vondsten ontbraken geheel. 

 

Bij het zetten van een grote coupe in de zuidoosthoek van de grote U-vormige greppel kwam op vlak 2 

een bijzondere kuil te voorschijn op ca. 1,5 m –Mv (spoor 64/65). Die was tegen de ondiepe kuil 

gebouwd. Hoewel deze iets kleiner in diameter was (80 cm) dan de eerste, bleek het een stuk dieper: 

die was op vlak 2 nog ca. 1,5 m diep. Voor de constructie was een houten ton gebruikt. Er was geen 

insteek zichtbaar, wat erop wijst dat de ton wellicht van binnenuit is uitgegraven zodat die onder het 

eigen gewicht in de uitgraving zakte. De ton was vrijwel helemaal bewaard; alleen de bovenste rand 

die ruim 20 cm boven de grondwaterspiegel uitstak, was weggerot. Die was in het profiel zichtbaar als 

een grijs bandje van 2 cm breed die naar beneden toe overging in het hout van de ton.  

 

 
Figuur 7.19. De houten ton op vlak 2. 

 
 

De ton was oorspronkelijk 1,6 m lang en had een doorsnee van 0,8 m. De ton is uit 13 duigen gemaakt 

en weinig buikig van vorm. De duigen werden samengehouden door twee houten hoepels. In één van 

de duigen is spongat en het vulgat aangebracht. Het spongat bevindt zich in het midden van de ton, is 

rechthoekig en ongeveer 6,2x5,5 cm groot. Het werd gebruikt om de hoeveelheid vloeistofinhoud van 

de ton te meten. Het bomgatplankje, dat voor de afdichting zorgde, bevond zich nog in het gat. Enkele 

centimeters boven het bomgat is een rond vulgat van 3,0 cm groot aangebracht. Het vulgat werd met 

een houten stop vanaf de buitenkant afgesloten. Ook deze stop bevond zich nog in het vulgat.  
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Tijdens het onderzoek van de ton deed zich een inmiddels bekend probleem voor. Hoewel het 

bovenste deel van het profiel goed kon worden getekend, ging dit niet met de onderste helft van het 

profiel onder de grondwaterspiegel, vanwege het snel opwellende grondwater en de losse vulling van 

het zand en grind in de ondergrond. Daarom is een boring vanaf vlak 2 gezet om de diepte van de put 

goed te bepalen. Daarna is de ton vanaf de zijkant uitgegraven. Daarbij konden enkele duigen worden 

gelicht en zijn de belangrijkste kenmerken van de put opgemeten. Vervolgens is de inhoud van de ton 

op het opgravingsvlak uitgestort en nauwgezet geïnspecteerd op vondsten.  

 

 
Figuur 7.20. Profiel door de ton en de funderingsgreppel. 

 
 

De ton is ingegraven vanaf de bodem U-vormige greppel en vanaf dit niveau 1,6 m diep, wat 

overeenkomt met 3,1 m –Mv. De basis van de vulling bestaat uit sterk humeuze, donkerblauwe vette 

komklei met veel takken en ander hout. Naar boven toe gaat die geleidelijk over in blauwe komklei die 

weinig humeus is. Dit hele pakket is 1,4 m dik en gaat enkele decimeters onder de rand van de ton 

over in oranjebruine komklei. Boven de rand van de ton gaat die vrij snel over in grijsbruine, matig 

zandige klei die ook in de uitgegraven greppel binnen spoor 54/55. Dit bovenste pakket is afgezet na 

de periode dat de put in onbruik raakte en de greppel nog niet geheel was dichtgeslibt. Op basis van 

de conservering van het hout en de vullingslagen kan worden gesteld dat ongeveer 1,4 m water in de 

put heeft gestaan. In de put zijn enkele scherven, wat bakstenen en hout gevonden. Bijzondere 

vondsten zijn diverse fragmenten van een houten kom die qua vorm vergelijkbaar is met een papkom. 

De kom was op diverse plekken gebarsten, maar de breuken zijn gerepareerd door gaatjes langs de 

breuk aan te brengen en de stukken met koperdraad vast te maken. Andere houtvondsten bestaan uit 

takken van sporkehout, Spaanse aak, haagbeuk, wilg en een appelachtige. Omdat de schors nog 

aanwezig is, betreft het snoeihout. Dat is maximaal een meter lang en 7 cm dik. 

 

Er is een macrobotanisch monster en een pollenmonster van de putvulling genomen, die beide zijn 

gewaardeerd (monsters 4 en 7). 
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7.4.4  Interpretatie 

De interpretatie van de grote, U-vormige greppel is niet eenvoudig. Toch kunnen uit de beschrijving, de 

vondstgroepen en hun datering enkele belangrijke zaken worden afgeleid, zeker wanneer die worden 

vergeleken met het gebouw De Hildert zelf. Allereerst is de datering van de U-vorm en het gebouw op 

hoofdlijnen gelijktijdig. Er moet dus een bepaalde relatie tussen beide zijn. Op basis van 

oversnijdingen kan een relatieve ouderdom worden bepaald. 

 

De grote U-vorm is met een vooropgezet doel uitgegraven. Dat was een grote klus, want bij een totale 

lengte van 39 m, een gemiddelde breedte en diepte van respectievelijk 2,3 en 1,5 m is een totaal 

grondvolume van ruim 134 m³ grond verzet. Daarbij wordt opgemerkt dat de bodem ter plekke uit taaie, 

stugge klei bestaat, en dat die niet eenvoudig handmatig met de schop te verzetten is. Een dergelijke 

diepe, brede greppel is een ideale stortplaats voor afval, tenzij die continu werd onderhouden en 

opgeschoond. De snelle opvulling van de U-vorm geeft aan dat die in elk geval niet werd onderhouden. 

Het ontbreken van bouwpuin en ander vondstmateriaal wijst er dan ook op dat de U-vorm vrijwel 

geheel dicht was toen bouwmateriaal volop werd gebruikt op De Hildert. Dit was in elk geval tijdens de 

bouw, en ook tijdens de sloop/afbraak. De uitbraaksleuf -en daarmee dus ook de fundering- van het 

westelijke bouwdeel van het gebouw oversnijden de insteek van de U-vorm. Dit geeft aan dat de 

greppel eerder is uitgegraven dan de funderingsleuf van dit bouwdeel. In tegenstelling tot de grote U-

vorm is wel enig bouwpuin in de vorm van baksteengruis en leisteen aangetroffen in de rechte greppel 

die in tweede instantie in de U-vorm werd uitgegraven. Het grote brok kalkmortel in die vulling geeft 

aan dat dit materiaal volop werd gebruik toen de nieuw uitgegraven, rechte greppel nog gedeeltelijk 

open lag. Hier kan met enige voorzichtigheid uit worden afgeleid dat de U-vorm is uitgegraven voordat 

De Hildert werd afgebroken of gesloopt –en dat die wellicht ook ouder is dan de bouw. De rechte 

greppel was nog actief en niet helemaal dichtgeslibt toen er werd gebouwd op het erf van het gebouw; 

het is verleidelijk om dit te koppelen aan de bouw van het centrale bouwdeel. Uit de blauwe kleiband in 

deze greppel blijkt dat er lange tijd water in gestaan, al dan niet seizoenaal. Dat het slechts een dunne 

kleiband op de bodem en zijkanten van de hele greppel betreft, geeft aan dat die wel werd 

onderhouden en langere tijd heeft opengelegen. 

 

Er is weliswaar verheldering in de relatieve ouderdom van De Hildert, de U-vorm en de daarin 

uitgegraven rechte greppel, maar de interpretatie blijft moeilijk. De U-vorm is niet aangelegd om het 

centrale bouwdeel van het pand te omgrachten. Het ligt niet echt voor de hand dat een eventueel 

bijgebouw midden in de U-vorm lag en aan drie zijden was omgeven met een greppel. Bovendien is 

hier geen enkel spoor van een bijgebouw of ander bouwwerk herkend en ontbreken vondsten vrijwel 

geheel. Een functie als ontwateringsgreppel is evenmin aannemelijk, omdat de greppel nergens op 

afwaterde en daardoor juist eerder een waterbekken vormde. Een kuil voor de winning van 

grondstoffen, zoals klei, is ook niet een reële optie. Er zijn veel van dergelijke kuilen bekend uit 

Limburg, en het gaat dan meestal om grote ronde of vierkante kuilen. De U-vorm wijkt daar duidelijk 

van af. Bovendien wijst de asymmetrische vulling erop dat die opzettelijk is volgestort, waarvoor 

hoogstwaarschijnlijk gebruik is gemaakt van de uitgegraven grond die direct naast de greppel op lange 

hopen is gegooid.  

 

Geopperd wordt dat de U-vorm een uitgegraven fundering van De Hildert zelf is. Er zijn namelijk 

meerdere parallellen tussen beide. Ten eerste liggen beide vlak naast elkaar: wanneer het centrale 

bouwdeel en het oostelijke bouwdeel samen worden beschouwd, dan is het formaat op hoofdlijnen 

overeenkomstig. De Hildert is dan 18,5 tot 19,0 m lang en 7,5 tot 8,0 m breed; de U-vorm meet 

ongeveer 17,0x11,5 m. Het hart van het gebouw en de U-vorm liggen in dat geval precies 17,0 m uit 

elkaar. Verder is de oriëntatie van beide vrijwel oost-west en bovendien exact parallel aan elkaar. 
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Zowel het gebouw als de U-vorm liggen precies parallel aan de onverharde Kemppestraat. De zware 

funderingen van het centrale bouwdeel en het oostelijke bouwdeel hebben een vergelijkbare diepte en 

opzet met vlakke bodem als de U-vorm: ongeveer 1,0 m bij de gebouwen en 1,5 m bij de greppel. De 

funderingssleuf van het centrale bouwdeel is veel smaller dan de basis van de U-vorm. Echter, het 

verschil is aanzienlijk kleiner met de breedte van de funderingssleuf van het oostelijke bouwdeel: de 

zware fundering van het oostelijke bouwdeel is U-vormig en is aan de basis veelal 2,0 m breed, hoewel 

soms ook slechts 1,1 m. De fundering van de oostmuur van het centrale bouwdeel is onderbroken over 

ruim 3,2 m. De U-vorm is ook aan deze zijde onderbroken. Hoewel er klaarblijkelijk verschillen zijn 

tussen het gebouw en de greppel, zijn er diverse noemenswaardige overeenkomsten. Tenslotte is in 

beide gevallen op de zuidwesthoek een diepe kuil gegraven, hoewel de precieze functie en bouwwijze 

verschillen (beerput van mergelblokken versus een ton, mogelijk een opkweekplek voor vis). 

 

Om één of andere reden is nooit in de funderingssleuf gebouwd, en die is dichtgestort met de grond 

die er nog naast lag. Het gebouw werd uiteindelijk 17 m opgeschoven in noordoostelijke richting. De 

ligging op de plek was in sommige opzichten net iets gunstiger. Zo kwam het op die manier iets dichter 

bij de weg te liggen (ruim 10 m), maar juist iets verder weg van de oude, naastgelegen Maasgeul. 

Zodoende kon De Hildert op een iets hoger gelegen gedeelte van het Maasterras worden gebouwd. 

Toch zou het gebouw niet op dezelfde wijze worden gebouwd als aanvankelijk gedacht. Zo werd de 

fundering wellicht van ander materiaal gebouwd. Vanwege de breedte van de U-vorm is het mogelijk 

dat de fundering aanvankelijk van baksteen zou worden gemaakt. Wellicht achtte men de eerste 

fundering te diep en zwaar voor het gebouw. Hoe dan ook, het centrale bouwdeel kreeg een zware, 

diepe fundering van mergelblokken. De vochtbestendigheid, goede hanteerbaarheid en 

bewerkbaarheid maakten het een geschikt bouwmateriaal voor de fundering, maar dit geldt ook voor 

baksteen. Het is in deze regio (en zuidelijker) heel gebruikelijk om funderingen in mergel uit te voeren. 

Wellicht was het gewoon ook goedkoper, maar dat is slechts een vermoeden. Bovendien kon met grote 

mergelblokken veel sneller worden gebouwd. Dit is belangrijk in een funderingssleuf waar overlast van 

grondwater kan ontstaan of de fundering door (grond-) water kan worden aangetast. Een ander 

verschil was de grootte van het gebouw. Uit een vergelijking tussen de U-vormige greppel en het 

definitieve gebouw blijkt dat het gebouw uiteindelijk ongeveer 12 m langer en 1 m breder is geworden 

dan aanvankelijk de bedoeling was. Het ontbreken van een verbindingssleuf duidt er weliswaar op dat 

de funderingssleuf niet is voltooid, maar de steile insteek op beide oostelijke uiteindes daarentegen 

weerspreekt dit. De oriëntatie, ligging van de ton en grootste doorgang bleven ook in de uiteindelijke 

bouw hetzelfde als bij de aanvankelijke uitleg het geval was. 

 

Er zijn geen parallellen bekend van de uitgegraven greppel in de U-vorm. Er heeft lange tijd water in 

gestaan –al dan niet seizoenaal. Een interpretatie van de ingegraven ton als waterput ten behoeve van 

menselijke consumptie ligt niet voor de hand, aangezien die naast grondwater ook oppervlaktewater uit 

de greppel zal hebben bevat. Men mag er van uitgaan dat het oppervlaktewater op het erf niet schoon 

zal zijn geweest; er groeide namelijk allerlei planten in de greppel en er was vlak bij een mestvaalt. 

Een paar decimeters diepte is te gering om vis in op te kweken, zodat het geen visvijver betreft. 

Mogelijk was het een decoratieve waterpartij met de suggestie van een visvijver omwille van de 

daaraan verbonden status. De ingegraven ton kan hebben gefungeerd als tijdelijke opslag van levende 

vis, min of meer vergelijkbaar met de huidige koelkast.146 Een functie als waterput voor het vee is 

evenwel ook mogelijk, of zelfs beide functies kunnen gelijktijdig mogelijk zijn geweest. 
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7.5  Infrastructuur  

Tijdens de opgraving zijn ook resten van infrastructurele werken opgetekend. Het gaat dan om een 

weg, een naastgelegen sloot, een brug over deze sloot en twee korte toegangsgreppels bij de inrit 

naar het terrein van De Hildert. De weg is niet feitelijk opgegraven. Vanwege het belang voor het 

onderzoek is de weg wel opgetekend, en wordt daarom hier ook behandeld. De greppel naast de weg, 

de brug en de twee toegangsgreppels worden in deze paragraaf wel behandeld. 

 

 

7.5.1  De onverharde Kemppestraat 

Ligging van de veldweg 

Zo’n 10 m naast de Hildert ligt de onverharde Kemppestraat. Het is een landweg die licht slingerend in 

het landschap ligt. De weg is ruim 800 m lang verbindt tegenwoordig de Aijerbandstraat met het 

buurtschap Kamp, gelegen aan de Kampweg. De weg is met grind verhard en 5 tot 10 m breed.  

 

 
Figuur 7.21. De onverharde Kemppestraat, gezien in de r ichting van de Maas. 

 

 

De veldweg op historische kaarten 

De veldweg staat niet afgebeeld op 16e eeuwse kaarten (1573, 1592), maar dat is te wijten aan de 

grote schaal van de kaarten zodat ‘details’ als wegen zelden zijn afgebeeld. Kaarten vanaf 1782 zijn zo 

kleinschalig, dat de veldweg hier wel op staat afgebeeld. Op de kaart van Fischbach uit 1782 staat de 

veldweg schematisch afgebeeld. Hier loopt de Aijerbandstraat parallel met de Maas, en de veldwerg 

vormt een T-vormige afsplitsing in oostelijke richting. Bovendien loopt de veldweg nog ruim 1 km 

oostelijk van het buurtschap Kamp door, op dezelfde slingerende wijze in een hoofdzakelijk rechte lijn. 

De oudst echt goed bruikbare kaart om de ligging van gebouwen, buurtschappen, dorpen, molens en 

ook wegen en paden te herkennen en te lokaliseren, is de Tranchotkaart (1803-1813). Op de 

Tranchotkaart staat de veldweg afgebeeld waarbij die met de splitsing met de Aijerbandstraat met een 

bocht in noordelijke richting doorliep. De Aijerbandstraat vormde toen een T-splitsing met de veldweg 

en liep er dus haaks tegen aan. De onverharde Kemppestraat liep niet door tot aan de Maas. Op het 

kadastrale minuutplan (ca. 1835), en kaarten uit de periode 1837-1908 is de weg op dezelfde manier 

weergegeven.147 Ook hier liep de onverharde Kemppestraat niet door tot aan de Maas. 
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Figuur 7.22. Kaart van De Hildert en omgeving (1782; bron: www.sevengewalt.nl/kaarten.html). 

 

 

 
Figuur 7.23. Tranchotkaart met daarop De Hildert en omgeving (1803-1813;  

bron: Landesvermessungsambt Nordrhein Westfalen, 1968). Het terrein van De Hildert is zwart omlijnd. 
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De splitsing tussen de Aijerbandstraat en de veldweg is eeuwenlang ongewijzigd gebleven. Pas tijdens 

de ruilverkaveling Bergen uit 1967 is dit veranderd. Toen is de Aijerbandstraat bij de splitsing 

veranderd en is de Aijerbandstraat rechtgetrokken, zodat die voortaan een lange weg tussen Well en 

Aijen langs de Maas vormde. Ook werd de weg geasfalteerd. De veldwerg vormt sindsdien een T-

vormige afsplitsing van de Aijerbandstraat.  

 

De veldweg op 20
e
 eeuwse luchtfoto’s 

De veldweg staat afgebeeld op een luchtfoto uit 1989 (Uitgeverij Robas Produkties/Topografische 

Dienst, 1989). Op deze foto is ook het laatste deel van de weg tussen de Aijerbandstraat en de Maas 

plaatselijk te herkennen als een brede, donkere strook. Echter, op een luchtfoto uit 2004 is van dit 

wegdeel niets te herkennen, wellicht vanwege de begroeiing op de betreffende percelen (Uitgeverij 12 

Provinciën, 2004). 

 

De veldweg op het Actueel Hoogtebestand Nederland 

De loop van de veldweg was in het verleden echter niet altijd hetzelfde. Op het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) is de weg duidelijk als de slingerende lijn zichtbaar die ook op de historische kaarten 

staat. Het westelijke eindpunt ligt echter niet bij de Aijerbandstraat, want de lijn is op het AHN 

zichtbaar als doorlopend tot aan de Maas. Het gaat om een baan van ongeveer 275 m lang en 

dezelfde breedte als de rest van de veldweg (5-10 m). Vanaf de Aijerbandstraat is de veldweg 

ongeveer ruim 200 m lang enkele decimeters diep in de bodem uitgesleten. De weg loopt op het AHN 

niet rechtdoor, maar maakt bij de Aijerbandstraat een lichte bocht in zuidelijke richting, zodat de weg 

precies bij de monding van de Diepenbeek bij de Maas uitkomt.  

 

 
Figuur 7.24. De onverharde Kemppestraat op het AHN (bron: www.AHN.nl). Het terrein van De Hildert is zwart 

omlijnd. 
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Een onbekende Maasovergang? 

Wellicht was er een verbinding met de overkant van de Maas, in de vorm van een (voet-) veer, een 

doorwaadbare plaats of iets dergelijks. Op de Tranchotkaart van omstreeks 1805 is geen weg 

afgebeeld die hierop aasluit en direct landinwaarts loopt. Dit is ook het geval op de kaarten uit de 

periode 1837-1844 en 1838-1857.148 Echter, op deze kaarten staat wel een grote, doorgaande weg 

afgebeeld, die de Maasdorpen op de westelijke Maasoever met elkaar verbindt, en vanuit Wanssum 

via Geijsteren naar Maashees en verder door naar Vierlingsbeek loopt. Een aftakking van de weg 

landinwaarts is dan ook niet noodzakelijk om vanuit deze dorpen, en verder landinwaarts bij de Maas 

te komen. Wel staat op deze kaarten een veerovergang bij het dorp Maashees afgebeeld, bijna 600 m 

noordelijker, maar onduidelijk is wat voor veer het betreft (voerveer, veer voor zware vracht etc.). Op 

de historische kaart 1890-1908 staat die vermeld als voetveer.149 Op deze kaarten staan meerdere 

veerovergangen over de Maas in de omgeving van De Hildert afgebeeld. Zo waren er (voet-) veren 250 

m zuidelijk van de monding van de Diepenbeek in de Maas, bij het Geysterveld, de Wellsche Bant en 

bij de dorpen Well en Aijen. Dat er ook al in de Middeleeuwen veel contacten waren tussen de 

gebieden aan weerszijden van de Maas, blijkt uit diverse archivale bronnen. Zo nam Mechteldis van 

Geijsteren in 1251 een lening op haar goederen in Elsteren.150 

 

De onverharde Kemppestraat maakt direct oostelijk van de Aijerbandstraat een opmerkelijke grote, 

flauwe bocht. Deze weg is op het AHN zichtbaar. De grote bocht van de weg zet zich westelijk van de 

Aijerbandstraat door en liep door naar de Maas. Gezien het verloop liep de weg bewust naar de plek 

waar de Diepenbeek in de Maas uitmondt. Het betreffende perceel tussen de Aijerbandstraat en de 

Maas was tijdens het veldonderzoek verwilderd en begroeid met hoge struiken. Daardoor was niet 

mogelijk om het verloop van de weg in het veld te verifiëren. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een 

relatie met de beek was. Echter, gezien de ligging van De Hildert aan de veldweg ligt het voor de hand 

dat die een rol speelde bij de bouw van het pand. Op de plek waar de weg bij de Maas uitkwam was 

waarschijnlijk een losplaats met steiger, aanlegkade of iets dergelijks.  

 

 
Figuur 7.25. Monding van de Diepenbeek in de Maas. In het midden van de afbeelding, juist onder het gras, is de 

duiker van de beek zichtbaar. Bij het gras eindigt de veldweg. 
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Daar konden bouwmaterialen worden gelost en op karren of wagens worden geladen. Vervolgens 

konden de laatste honderden meters naar hun eindbestemming worden afgelegd. Dit zou de ouderdom 

van de weg terugplaatsen tot in de Late Middeleeuwen. Het is niet precies bekend wanneer het laatste 

deel van de weg in onbruik raakte, maar in elk geval was dit voor de 19
e
 eeuw. Het is niet zeker of op 

de weg het einde bij de Maas een Maasovergang was. Er zijn echter wel aanwijzingen dat de veldweg 

op de tegenoverliggende Maasoever aansloot op een andere weg. Op de luchtfoto uit 1989 is daar in 

de akkers een iets donkerdere baan zichtbaar, mogelijk een weg.151 Die verloopt ZW-NO en houdt aan 

de Maas op, juist tegenover het verlengde van de onverharde Kemppestraat. Deze baan is ook 

enigszins te herkennen op de luchtfoto uit 2004.152 De weg is echter niet zichtbaar op historische 

kaarten uit de 19
e
 eeuw.153  

 

 

7.5.2  Lange sloot langs de onverharde Kemppestraat 

Op de laatste dag van het veldonderzoek is ervoor gekozen om een hele opgravingsput onder de 

akkerberm en de huidige sloot aan te leggen om de sloot in kaart te brengen en te onderzoeken. 

Hierbij is een brede sloot aangetroffen over een fors deel van de lengte van de opgravingsput lengte 

(oost-west). De sloot ligt langs de onverharde Kemppestraat, en gaat vlak bij de huidige inrit naar het 

perceel over in de bestaande sloot langs de weg. Doordat de weg en de huidige sloot een lichte bocht 

maken, wijken de huidige sloot en de archeologische sloot vanaf dit punt in westelijke richting steeds 

meer van elkaar af. De sloot kon uiteindelijk over de gehele van de opgraving (58 m) worden 

opgetekend, dan wel worden gereconstrueerd. De sloot is op drie plekken gecoupeerd, met een 

tussenafstand van ongeveer 16 m. Alle profielen zijn getekend (profielen 1, 2 en 3).  

 

Beschrijving van de sloot 

Uit de profielen blijkt dat de sloot relatief smal en ondiep is. De afmetingen lopen uiteen van 2,4 m 

breed en 1,4 m diep tot 4,0 m breed en 1,8 m diep. Ter hoogte van het centrale bouwdeel en bij de 

brug is de sloot het grootste, terwijl die ter hoogte van de noordwesthoek van de opgraving smal en 

ondiep is. De basis van de sloot is echter vrijwel waterpas en ligt rond 12,15 m ± 5 cm +NAP: 12,13 m 

en 12,20 m +NAP respectievelijk ter hoogte van de NW-hoek opgraving (profiel 1) en het centrale 

bouwdeel (profiel 2). Dit beeld is niet beïnvloed door erosie, want aan het oppervlak beperkte de 

vondstspreiding zich tot het oosten van de oude Maasgeul; in de geul zelf en bevond zich helemaal 

geen vondstmateriaal aan en onder het maaiveld. Het huidige maaiveld is minder dan een 

bouwvoordikte hoger dan het middeleeuwse niveau, mits er al een hoogteverschil is.  

 

De sloot heeft een komvormige doorsnede met schuine hellingen (30-50°). Dit beeld is in de 

verschillende profielen steeds identiek. De grachtvulling bestaat uit twee, plaatselijk drie, pakketten 

matig zandige klei die het resultaat zijn van een geleidelijke opvulling. Ter hoogte van het centrale 

bouwdeel bestaat de basis van de vulling uit grijze klei, die een 50 cm dik pakket vormt (pakket 1). 

Daarop ligt een pakket van donkergrijze, humeuze klei van 35-40 cm dikte (pakket 2). De basis van dit 

pakket ligt rond 1,3 m –Mv. De top van de vulling bestaat uit grijsbruine klei, die een pakket van 

ongeveer 80 cm dik vormt. Pakket 1 ontbreekt in het profiel op de noordwesthoek van de opgraving. In 

de zone grenzend aan de sloot, op het terrein van De Hildert, heeft lokaal inspoeling van humus, ijzer- 

en mangaan- en andere mineralen in de bodem plaatsgevonden. Door deze inspoeling heeft hier 
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verbruining van een 5 m brede strook plaatsgevonden, die in de richting van de gracht geleidelijk 

toeneemt tot 90 cm diepte. Opmerkelijk is dat aan de noordzijde van de sloot dit proces niet of 

nauwelijks heeft gespeeld; er is in elk geval geen sprake van verbruining. Er zijn geen aanwijzingen 

voor meerdere faseringen en de vulling suggereert dat het een geleidelijk proces is geweest. Echter, 

het vondstmateriaal uit de sloot (16
e
 eeuw) geeft aan dat dit tijdens het bestaan van De Hildert hier is 

beland, wellicht tijdens de ontruiming of sloop van het gebouw. Voor de bouw van de brug en het pand 

zijn dezelfde bouwmaterialen gebruikt. Dit pleiten voor een gelijktijdige bouw. 

 

 
Figuur 7.26. Profiel 1 door de sloot langs de onverharde Kemppestraat. 

 

 

 

 
Figuur 7.27. Profielen 1 (boven) en 2 (onder) door de sloot langs de onverharde Kemppestraat. 
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De gelijktijdige bouw impliceert dat de sloot gedurende de hele bestaansperiode van De Hildert is 

onderhouden en opgeschoond. Dit was een algemeen gebruik voor sloten, grachten en greppels en 

behoeft eigenlijk geen verwondering. Het onderhoud heeft evenwel geen zichtbare sporen nagelaten. 

Noordelijk van de sloot is direct naast de onverharde Kemppestraat een tweede sloot opgetekend 

(profiel 1). Deze sloot werd gedeeltelijk afgesneden door de bestaande greppel naast de weg. Deze 

sloot is 1,2 m diep en vermoedelijk ruim 2 m breed. Er zijn twee fases te onderscheiden. De oudste 

fase bestaat uit een dunne, donkergrijze kleiband aan de basis van de sloot. Daarop ligt een dik pakket 

bruingrijze klei. De sloot is op een gegeven moment uitgediept, waarbij een veel smallere sloot is 

gegraven. De sloot van fase 2 is weliswaar 1,2 m diep, maar slechts 1,4 m breed. Deze is opgevuld 

met één dik pakket donkerbruingrijze klei. Helaas zijn hier geen vondsten in gedaan. Mogelijk betreft 

het een post-middeleeuwse sloot naast de onverharde Kemppestraat. 

 

Vondsten 

In de sloot is een redelijke hoeveelheid vondsten gedaan. Het gaat in totaal om meer dan 140 

scherven, bijna 20 vloertegels en dakpannen (nokvorsten), tientallen stukken baksteen en dakleien, 

een tiental metaalvondsten, wat glas en kachelslakken. Leuke vondsten zijn enkele munten, een gesp, 

een spingewichtje en enkele bandeliersluitingen. De hoeveelheid en aard van de vondsten wijst erop 

dat de gracht klaarblijkelijk als dumpzone is gebruikt. Opmerkelijk is dat soms hele lagen van dakleien 

in de sloot zijn gegooid, vooral precies tegenover het centrale bouwdeel van De Hildert. Enkele 

scherven waren op elkaar gepakt; zij zijn samen met één zwaai in de gracht gegooid. 

 

 

7.5.3  Een brug over de sloot langs de onverharde Kemppestraat 

Ligging van de brug 

Noordelijk van de Hildert is een brug over de sloot langs de onverharde Kemppestraat ontdekt. De 

brug ligt ongeveer 13 m ten noorden van het centrale bouwdeel, en enkele meters ten noorden van het 

oostelijke bouwdeel. De brug was niet meer intact, en alleen delen van de twee fundamenten van de 

brug waren bewaard. Vermoedelijk zijn grote delen van de brug uitgebroken tijdens de sloop/afbraak, 

of verstoord tijdens de aanleg van de sloot die in het kader van de ruilverkaveling Bergen langs de weg 

is aangelegd. Op basis van deze resten kan toch veel over de constructiewijze en afmetingen van de 

brug worden vastgesteld.  

 

 
Figuur 7.28. De sloot en de fundamenten van de brug. 
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Beschrijving van de fundamenten van de brug 

De fundering van de brug over de sloot is het beste bewaard aan de kant van De Hildert. Het is uit 

mergelblokken en baksteen opgebouwd; de tegenhanger aan de wegkant was voor een groot deel 

verstoord door de aanleg van de sloot in de jaren 1960. Hiervan was alleen de bodem van de onderste 

laag mergelblokken bewaard. Bij de beschrijving van de brug ligt de nadruk op het fundament aan de 

terreinkant van De Hildert omdat die het meest intact is. Het wordt benadrukt dat opgravingsput 4 is 

aangelegd tegenover het centrale bouwdeel en het oostelijke bouwdeel, op de plek van de sloot langs 

de huidige akker samen met de huidige akkerrand. Daarbij zijn nergens aanwijzingen voor meerdere 

fasen van de brug gevonden en sporen van reparatiewerk ontbreken. Er is dus maar één brug over de 

sloot naast de weg geweest.  

 

 
Figuur 7.29. Profiel 3 door de sloot en de brug. 

 
 

De fundamenten van de brug aan weerszijden van de sloot zijn respectievelijk 3,25 en 2,95 m breed; 

de basis van de fundamenten liggen op 1,2 m onder het huidige maaiveld. Het fundament is het 

smalste aan de kant van De Hildert. Hiervan zijn vijf lagen van mergelblokken en bakstenen bewaard 

in de bodem, waarvan de resten zich vrijwel direct onder de bouwvoor aftekenden. De onderste paar 

lagen van de brugfundering waren volledig intact. Het fundament had een erg steile insteek (ca. 70 °) 

met een vlakke bodem. Binnen beide fundamenten van de brug zelf was alleen de insteek van de sloot 

zichtbaar.  

 

De basis van de insteek, juist boven de mergelblokken, bestaat mogelijk uit een vlijlaag. Dit is een 

onderlaag van houten planken, zand, leem of klei die voor extra stabiliteit van de fundering van de 

brug moet zorgen. Hier was het sediment over een dikte van 4-5 cm iets grofzandiger en week duidelijk 

af van de kleiïge, natuurlijke ondergrond. Echter, daarboven bevond zich nog een bruingrijze kleilaag 

die bovendien niet gecompacteerd was. De mergelblokken van onderste laag (laag 1) waren 

rechtstreeks op deze kleilaag geplaatst. Deze laag van de fundering bestaat uit een enkele rij 

mergelblokken, die met de kopse kanten tegen elkaar in een lange lijn naast elkaar waren gelegd. De 

daarop gelegen laag bestond uit mergelblokken en bakstenen (laag 2). De mergelblokken waren nu 

met de lange kanten tegen elkaar op een brede rij geplaatst. De bouwstenen van laag 1 en 2 waren 

niet gemetseld, maar waren strak tegen elkaar gelegd. Laag 3 bestond uit drie rijen mergelblokken. Die 

waren met de kopse kanten tegen elkaar in een lange lijn gemetseld met kalkmortel.  
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Laag 4 was niet meer helemaal intact. Ze bestond oorspronkelijk uit meerdere rijen van mergelblokken, 

die met de lange kanten tegen elkaar waren geplaatst en een brede laag vormden. Een aantal rijen van 

deze laag, aan de kant van de sloot, waren uitgebroken zodat slechts twee rijen boven de 

onderliggende lagen bewaard zijn gebleven. Bovendien was een deel van de mergelblokken uit de 

buitenste rij gebroken, vermoedelijk door de druk van de bovenliggende laag en het gebruik van de 

brug. Laag 5 was de bovenste laag. Die was op dezelfde manier gebouwd als laag 3. Ook hiervan 

waren meerdere rijen uitgebroken, zodat veelal alleen de mergelblokken van de buitenste rij nog 

aanwezig waren. De buitenste mergelblokken op de kopse kanten van lagen 3, 4 en 5 die aan de sloot 

grensden, staken buiten de rest van de mergelblokken uit; het lijkt erop dat die zijn gebruikt voor de 

afwerking van de kopse kanten van de brug, die voor de rest uit bakstenen is gebouwd.   

 

 
Figuur 7.30. Aanzicht vanuit het westen en zuiden  op de fundamenten van de brug, gezien vanaf het terrein van 

De Hildert. 

 

 

Tegen de sloot aan waren vijf rijen bakstenen van de fundering van de brug aanwezig. De onderste 

stenen zijn schuin op de onderste laag mergelblokken geplaatst, onder een hoek van ongeveer 40°. De 

bovengelegen baksteenlagen zijn onder een iets steilere hoek van ongeveer 50° geplaatst. De 

onderste drie baksteenlagen zijn niet gemetseld, maar op de platte zijde tegen elkaar aan gezet. 

daarbij zijn de stenen van één laag met de lange zijde ofwel in de richting van de lange zijde van het 

fundament (oost-west), ofwel hier haaks (noord-zuid) op gezet. Vanaf de vierde laag zijn de stenen 

gemetseld. Dit was in elk geval bij de stenen die niet de buitenkant van de kopse kanten vormden, 

maar het lijkt erop dat de bakstenen voor het binnenwerk van de fundamenten van de brug ook zijn 

gemetseld. De mergelblokken aan de slootkant van de derde rij waren zo afgekapt dat de bakstenen 

op de oever daar precies tegen aan lagen.  
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Figuur 7.31. Rijen bakstenen aan binnenkant (slootkant) van de fundering. 

 

Interpretatie  

Over de sloot naast de onverharde Kemppestraat was een brug gebouwd. De brug was niet meer 

intact, alleen delen van de twee fundamenten van de brug waren bewaard. Vermoedelijk zijn grote 

delen uitgebroken tijdens de sloop/afbraak, of verstoord tijdens werkzaamheden in het kader van de 

ruilverkaveling Bergen van 1967. De brug was ongeveer 3,0 m breed. De fundamenten zijn gebouwd 

van mergelblokken en baksteen. De fundamenten van de brug waren ongeveer 1,2 m diep gefundeerd, 

minder diep dan de sloot. De vorm wijst op een vaste boogbrug die vermoedelijk overwegend uit 

baksteen is opgebouwd; alleen beide fundamenten van de brug en een groot deel van de kopse gevels 

van de fundamenten zijn uit mergelblokken opgetrokken. Van de kopse gevel is de aanzet van de 

halfronde boogvorm uit een “rollaag” van baksteen gemaakt. Het gebruikte materiaal wijst erop dat 

baksteen en mergelblokken gelijktijdig zijn gebruikt. Mergelblokken zijn ook gebruikt voor de fundering 

van het centrale bouwdeel, de beerput in het centrale bouwdeel en de waterput in het oostelijke 

bouwdeel. Wellicht is de mergel in één grote partij vanuit Zuid-Limburg naar De Hildert 

getransporteerd. In die optiek heeft het gebouw al in het begin uit meerdere gebouwdelen bestaan, 

was er een sloot langs de weg en was het erf toegankelijk middels een vaste brug.  

 

 

7.5.4  Twee korte greppels aan weerszijden van de brug  

Aan weerszijden van de brug, op het binnenterrein van De Hildert, zijn twee korte greppels gevonden 

(sporen 37 en 15/73). De greppels beginnen ongeveer 1,5 a 3,0 m uit de brug en lopen parallel met de 

sloot langs de Kemppestraat. De greppels lijken veel op elkaar, maar er zijn enkele kleine verschillen.  

 

De westelijke greppel kon goed geheel worden opgetekend. Die is vrij kort gezien de breedte en niet 

redelijk diep: 9,5 m lang, 2,5 m breed en ongeveer 40 cm diep, wat overeenkomt met een diepte van 

ongeveer 1,0 m ten opzichte van het huidige maaiveld. De vulling bestaat uit een vrij homogeen pakket 

van bruingrijze, sterk zandige klei, en er konden geen gelaagdheid of meerdere vullingen worden 

onderscheiden. De oostelijke greppel kon weliswaar ook geheel worden opgetekend, maar het meest 

oostelijke deel was nauwelijks zichtbaar in het opgravingsvlak. De lengte kon dus niet goed worden 

opgetekend, maar deze greppel was tussen 5 en 15 m lang. De breedte en diepte waren in dezelfde 

orde van grootte als de westelijke greppel: 2,1 m breed en ongeveer 20 cm diep, wat overeenkomt met 

een diepte van ongeveer 0,8 m ten opzichte van het huidige maaiveld. De vulling bestond ook hier uit 

bruingrijze, sterk zandige klei. Beide greppels hadden een U-vormige doorsnede en een ronde bodem.  
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Figuur 7.32. Profiel door één van de twee greppels aan weerszijden van de brug (spoor 15). De bodem van de 

sloot is met de zwarte lijn aangegeven. 

 

 

De uiteindes op de kopse zijdes zijn minder steil geweest. De brug was ongeveer 3,0 m breed, en de 

doorgang tussen de twee greppels zijn ook minstens zo breed geweest, vermoedelijk enkele meters 

breder om een makkelijke bocht naar het gebouw te kunnen maken. De afstand tussen beide greppels 

in het vlak is 6,15 m, maar is op het maaiveld eerder 4 tot 5 m geweest. In de greppels zijn alleen een 

klein stuk van een vloertegel en mogelijk een fragment van een ijzeren geheng gevonden. De vondst 

van de vloertegel en de ligging van de greppels bij de brug zijn goede aanwijzing dat de greppels en 

De Hildert gelijktijdig zijn. Vermoedelijk zijn het greppels die eventuele wateroverlast bij de toegang tot 

De Hildert dienden tegen te gaan en de bereikbaarheid en de directe toegang moesten garanderen.  

 

 

7.6  Overige sporen  

Enkele meters ten noordwesten van de noordwesthoek van het centrale bouwdeel zijn twee kalkputten 

(spoor 42 en 45) opgetekend. Kalkputten zijn kuilen die werden gegraven om de ongebluste, verbrande 

kalksteen of schelpen te blussen met water. De kalkputten van De Hildert lagen tegen elkaar aan en 

tekenden zich af als een 8-vorm. Hun gezamenlijke afmetingen zijn 3,7x1,75 m. Het westelijke spoor is 

het grootste (2,3x1,25 m) en het oudste. Het wordt oversneden door het oostelijke, kleinere spoor, dat 

slechts 2,25x1,75 m. Beide kuilen waren nog slechts enkele decimeters diep, maar vanaf het maaiveld 

zijn ze 50-60 cm diep geweest. De opvulling bestond uit een compacte laag van blauwgrijze, witachtig 

kalk. Vondsten zijn niet in de kuilen gedaan. Gezien de hoeveelheid kalk in de kuilen zijn ze 

geïnterpreteerd als kuilen waarin de specie werd gemaakt. 

 

 
Figuur 7.33. Profiel door de twee mortelkuilen. 
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Figuur 7.34. Groot brok mortel uit de mortelkuilen. 

 

 

In de zuidwesthoek van opgravingsput 2 zijn twee kuilen (sporen 12 en 13) opgetekend. Ze lagen 

ongeveer 5 m ten westen van de noordwesthoek van het westelijke bouwdeel van De Hildert. Eén kuil 

valt gedeeltelijk buiten de put, maar vermoedelijk betreft het twee ronde kuilen van vergelijkbare 

afmetingen van 1,25 m doorsnee; beide zijn minder dan 15 cm diep. De vulling bestaat uit 

donkerbruingrijze klei. Deze kuilen bevatten geen vondsten. Het is onduidelijk wat de functie van de 

kuilen was (paalkuil, afvalkuil of iets dergelijks?), en uit welke periode ze dateren. Enige relatie met De 

Hildert is aannemelijk. 

 

Precies tegenover het centrale bouwdeel, tussen de sloot en de onverharde Kemppestraat in, zijn twee 

ronde kuilen (sporen 66 en 67) gevonden. Ze hebben respectievelijk diameters van 85 en 40 cm en zijn 

16 en 10 cm diep in het vlak, wat neerkomt op een diepte van ca. 80 cm onder het maaiveld. De vulling 

bestaat uit grijze klei, en vondsten ontbreken. De functie van de kuilen is niet helder, en evenmin uit 

welke periode ze dateren. Enige relatie met De Hildert is aannemelijk. Vanwege de ligging tegenover het 

centrale bouwdeel en zo dicht langs de sloot is het verleidelijk om ze in verband te brengen met een 

loopplank of tijdelijke houten brug over de sloot. Door het ontbreken van vondsten, tegenhangers op de 

andere slootoever en/of sporen in de sloot zelf is dit slechts speculatie. 

 

Bij de zuidoosthoek van het centrale bouwdeel zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek diverse kleine 

kuilen (sporen 79 t/m 82) opgetekend. Ze liggen geclusterd op een oppervlak van 2x1 m en ze zijn 

afgerond vierkant met een doorsnee van 20 tot 40 cm. Het vlak van het proefsleuvenonderzoek is direct 

onder de bouwvoor aangelegd. Op dat niveau waren de sporen nog maximaal 40 cm diep. 

 

Gedurende het onderzoek in 2004 zijn ook enkele sporen los verspreide op het oostelijke deel van het 

erf opgetekend (sporen 84 t/m 89). Het gaat om vier kuilen, waarvan er twee een dubbele vulling 

hadden. Het is onbekend waarom deze dubbele vulling is toegekend, bijvoorbeeld een band van 

houtskool of enig ander materiaal. Eén kuil is vrij klein, maar de overige sporen zijn aanzienlijk groter, 

tot bijna 2,75 m doorsnee (spoor 84) en 40 cm diep. Het zijn grote, ondiepe kuilen, zodat een 

interpretatie als waterput afvalt. De precieze functie blijft echter onduidelijk, mede omdat er toen geen 

vondstmateriaal in is aangetroffen. 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [154]  

  



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [155]  

8   Aardewerk  

8.1    Inleiding 

Tijdens de opgraving zijn enkele honderden scherven gevonden (bijlage 3). Daarnaast waren ook al 

tientallen scherven gevonden aan het oppervlak tijdens de eerdere archeologische onderzoeken in 

2001-2002 en 2004, en tijdens de veldverkenning in december 2011.  

 

  2001-2002 2004 2008 2011 2012 totaal 

oppervlaktevondsten  divers   90 51 17 158 

opgraving    32     209 241 

totaal  divers  32 90 51 226 399 

Tabel 8.1. Verdeling van het aardewerk van De Hildert naar periode en vondsttype.  

 

Het oppervlaktemateriaal is hoofdzakelijk naderhand op de akker beland. Het is huishoudelijk afval van 

een boerderij die elders stond, dat op de mesthoop is gegooid en met het uitrijden van de mest op de 

plek van De Hildert terecht is gekomen. Het kan dan ook op die manier zijn weg hier naar toe hebben 

gevonden, zelfs honderden jaren nadat het gebouw al was verlaten. Het oppervlaktemateriaal heeft dus 

geen relatie met het gebouw. Dit geldt niet voor het materiaal dat uit de eigenlijke sporen van het 

gebouw afkomstig is. Daarom is het van wezenlijk belang onderscheid te maken tussen vondsten van 

het oppervlak en uit de opgraving.  

 

 

8.2  Ruimtelijke spreiding 

De ruimtelijke spreiding van het oppervlaktemateriaal is bij alle onderzoeken vergelijkbaar. Deze 

vergelijking is te maken op basis van alle vondsten, dus ook niet-aardewerkvondsten zoals baksteen, 

leisteen en ander materiaal. Die vondsten zijn namelijk bij elk onderzoek opgeraapt. In 2001-2002 werd 

een opvallende concentratie baksteen- en leisteenfragmenten (oppervlakte ca. 35x20 m) ontdekt.
154

 In 

2008 zijn enkele honderden vondsten gedaan op dezelfde plek, maar op een groter oppervlak van 65x55 

m. Het gaat om 90 stukken leisteen, 29 stukken van vloertegels, 85 scherven, en enkele andere 

vondsten zoals glas en metaal. Het aardewerk bestaat uit 29 scherven steengoed, 35 scherven rood- en 

3 scherven geelbakkend aardewerk, en 18 scherven uit de 18-20
e
 eeuw. In december 2011 zijn 

eveneens enkele honderden vondsten verzameld in een gebied van ongeveer 50x50 m. De vondsten 

bestaan uit 100 stukken leisteen, 50 stukken baksteen, 26 fragmenten van vloertegels, 45 scherven en 

enkele vondsten van ander materiaal zoals metaal, bot en glas. Het metaal bestaat uit 7 scherven 

steengoed, 27 scherven rood- en 4 scherven geelbakkend aardewerk en 7 scherven uit de 18-20
e
 eeuw.  

 

De verdeling van de drie hoofd-vondstgroepen (leisteen, tegels en aardewerk) is niet identiek, maar 

komt op hoofdlijnen wel overeen:  

-leisteen: 41-48 %; 

-tegels: 11-23 %; 

-aardewerk: 20-39 %.  

                                            
154

 Van Dijk, 2003, p. 72 
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Bij het proefsleuvenonderzoek is vooral bouwpuin van baksteen en leisteen gevonden, maar ook enig 

aardewerk. Dit bestaat uit 32 scherven van steengoed, wit- en roodbakkend aardewerk, majolica en 

haffnerwaar. De meeste daarvan zijn gevonden tijdens de aanleg van het vlak, maar 12 scherven zijn 

afkomstig uit één kuil.
155

 Na de opgraving blijkt dit een waterput te zijn.  

 

Tijdens de opgraving zijn 227 scherven gevonden. Dit materiaal is afkomstig uit een handvol sporen 

(n=209) of is gevonden tijdens de aanleg van het vlak (n=17). Het gaat om 12 sporen, die deel uitmaken 

van het centrale bouwdeel, de oostelijke en westelijke bouwdelen, de waterput, de kweekplek voor vis, 

de U-vormige greppel, de sloot langs de onverharde Kemppestraat, een kalkkuil en drie losse (paal-) 

kuilen. Het grootste deel van het aardewerk is verzameld uit de sloot (n=144) en de waterput (n=47). De 

overige 18 stukken zijn afkomstig uit de andere sporen; meestal gaat het om 1 of 2 kleine scherfjes en 

hogere vondstaantallen zijn alleen afkomstig van de kalkkuil (n=4) en de kweekplek (n=6).  

 

 

 
Figuur 8.1. Verspreiding van het aardewerk. 
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 Ostkamp, 2005 
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Het aardewerk heeft een totaalgewicht van 6,0 kg, maar ook hier is het grootste deel afkomstig uit de 

sloot en de waterput (93%). Blijkbaar fungeerden de grote, diepe sporen die open lagen op het einde 

van de gebruiksperiode van De Hildert als plekken die -al dan niet bewust- vol afval raakten. Dit geldt 

niet alleen voor de waterput en de sloot, maar ook voor de beerput, waarin vele honderden scheven van 

dakleien in zijn gevonden. De grote, U-vormige greppel was vrijwel vondstloos. Dit is opmerkelijk omdat 

het een groot, diep uitgegraven spoor is. Alleen in de hierin uitgegraven greppel is een zeer beperkte 

hoeveelheid vondsten gedaan. In totaal zijn er bijna 400 scherven gevonden. Het grootste deel (60,4 %) 

is afkomstig van gravend onderzoek en is met zekerheid afkomstig van het pand. Van het 

oppervlaktemateriaal dateert het grootste deel uit de periode van De Hildert, zodat ook dit bij het 

gebouw hoort. 

 

vondst aantal gewicht (gram) type spoor 

11 1 17 (paal-) kuil 

30 47 897 waterput 

45 1   sloot 

46 2 40 uitbraak oost 

49 1 5 kuil 

60 1 2 (paal-) kuil 

62 1   uitbraak west 

70 4 168 kalkkuil 

75 1 17 centrale bouwdeel 

82 1 6 greppel  

89 6 157 kweekplek vis 

95 143 4672 sloot 

Tabel 8.2. Verdeling van de scherven uit de opgraving naar spoortype. Het aardewerk van het 

proefsleuvenonderzoek is hier niet in meegeteld omdat de context niet alt ijd goed bekend is. 

 

 

8.3  Aardewerkvormen  

Het materiaal uit de opgraving is geheel anders van samenstelling dan de oppervlaktevondsten (tabel 

8.3). Het oppervlaktemateriaal is veel sterker gefragmenteerd door het ploegen van de akker, waardoor 

ruim 34 % daarvan niet aan een bepaalde potvorm kan worden toegewezen; bij het opgravingsmateriaal 

is dit slechts zo’n 10 %. Verder valt op dat in het oppervlaktemateriaal veel stukken van borden zijn 

vertegenwoordigd, terwijl dit nauwelijks in de opgraving voorkomt. Grapen en kommen komen in 

aanzienlijk lagere percentages voor dan in de opgraving. Eerst wordt het materiaal uit de opgraving 

behandeld. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij het aardewerk dat van de akker is verzameld. 

 

Vormen van de opgraving 

Er is een grote diversiteit aan vormen in het aardewerkspectrum aanwezig, en bijna 90 % van het 

aardewerk kan aan een bepaald vormtype worden toegekend. Het gaat daarbij om borden, grapen, 

kannen, potten, kommen, koppen en trechterbekers, die in totaal 105 exemplaren vormen. Onder de 

vormtypen zijn grapen het meeste vertegenwoordigd. Dit zijn kookpotten met minstens drie pootjes. 

Meestal hebben zij een rond, halfopen vorm, maar incidenteel zijn ze ook ovaal. Grapen kunnen oren, 

een steel en een hengsel hebben. Er zijn scherven van 34 grapen herkend, gemaakt van roodbakkend 

aardewerk, haffnerwaar en Maaslands witbakkend aardewerk.  
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Op ruime afstand wordt dit vormtype gevolgd door kannen (n=17) en kommen (n=17). Kannen hebben 

een primaire schenk- dan wel drinkfunctie en een secundaire kookfunctie. Grote exemplaren zijn goed af 

te sluiten en ondoordringbaar voor vloeistoffen, zodat die goed te gebruiken zijn voor opslag. Kleine 

kannen zijn gebruik om drank aan tafel te serveren, zoals bier, maar zijn ook zeer geschikt om getapt 

bier op te vangen. Kannen hebben altijd een oor en standwerk, maar nooit poten. Aan de bovenzijde 

hebben zij een opening, waarvan de vorm zeer uiteenlopend kan zijn. Kannen met twee oren worden 

kruiken genoemd. De kannen en kruiken van De Hildert zijn vooral uit steengoed (niet uit Siegburg), 

waaronder enkele typische Keulse baardmankruiken uit het midden van de 16
e
 eeuw. Baardmankruiken 

zijn feitelijk geen kruiken, maar bolvormige flessen, waarvan de benaming historisch is gegroeid en is 

blijven bestaan.  

 

 

vormtype opgraving   oppervlaktevondsten 

  aantal % aantal % 

bord 3 2,9 20 17,5 

fles 1 1 2 1,8 

grape 34 32,5 5 4,4 

kan 17 16,3 18 15,8 

kom 17 16,3 6 5,3 

kop (?) 5 4,8 5 4,4 

pot 7 6,8 9 7,9 

beker     2 1,8 

trechter beker (?) 5 4,8 2 1,8 

snelle     2 1,8 

beker/kan     1 0,9 

kan/pot 1 1   0,0 

kom/pot 2 1,9   0,0 

grape/kop 1 1   0,0 

pijp     1 0,9 

knop     1 0,9 

statuette?     1 0,9 

onbekend 11 10,6 39 34,2 

totaal 105 99,9 114 100,0 

Tabel 8.3. Overzicht van het vaatwerk. 

 

 

Roodbakkend aardewerk en steengoed uit Siegburg volgen daarachter elk met slechts 2 exemplaren. 

Sommige bodemfragmenten van steengoed-kannen hebben een zogenaamde balustervoet. Kommen zijn 

halfopen vormen met een functie als pap- of eetkom en geen kookfunctie. De diameter van een kom is 

minstens 14 cm. De kommen bestaan uit vier verschillende baksels. Ze zijn overwegend van Maaslands 

wit en roodbakkend aardewerk; die vormen samen 15 exemplaren, terwijl kommen uit grijsbakkend 

aardewerk en witbakkend aardewerk elk slechts éénmaal voorkomen. Bij sommige bodemfragmenten 

waren nog één of meerdere standlobben aan de voet aanwezig. Potten maken ook een klein gedeelte 

van de vormtypen uit (n=7).  
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Grafiek 8.1. Verdeling van het vaatwerk. 

 

 

 
Figuur 8.2. Voorbeelden van het aardewerk zoals dat van De Hildert, bestaande uit snelles, kannen en 

trechterbekers van steengoed, borden, grapen, kommen en potten van roodbakkend aardewerk, Maaslands 

aardewerk en haffnerwaar (naar: Bartels, 1999, p. 558, 582, 610, 641, 660, 666, 716 en 764). 
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Potten hebben een primaire opslagfunctie, zoals voorraadpotten, maar kunnen ook zijn gebruikt om te 

koken. Vaak hebben ze twee oren en soms een schenklip, tuit of hengsel. De potten van De Hildert zijn 

het best vertegenwoordigd door roodbakkend aardewerk, en steengoed (niet uit Siegburg) vormt een 

kleine minderheid. De overige vormen komen slechts in enkele aantallen voor, zoals borden, koppen, 

flessen en trechterbekers. Borden hebben een ronde vorm en zijn opvallend laag. Standwerk kan 

aanwezig zijn. De diameter kan evenwel bepalend zijn voor de functie. Koppen zijn ronde, diepe vormen 

die relatief hoog zijn. De maximale diameter van koppen is 14 cm. De functie is afhankelijk van het 

formaat en baksel, maar de types van de koppen van De Hildert konden niet worden bepaald. Flessen 

zijn hoge kanvormen waarvan de nauwe halsopening gemakkelijk kan worden afgesloten. De primaire 

functie van flessen is dan ook voor opslag en transport, een secundaire functie is om mee te schenken. 

Trechterbekers zijn bekers waarvan het bovendeel de vorm van een trechter heeft. Naast deze vormen 

kon van 17 scherven weliswaar een bakseltype worden bepaald, maar geen vormtype.  

 

De scherven bestaan grotendeels uit gebruiksaardewerk: 

- kookpotten: minimaal 7 potten en 34 grapen (maximaal 45 in totaal); er zijn negen grapen die een 

zwarte aanslag hebben en zijn beroet door een gebruik als kookpot; 

- tafelgerei: 3 borden, 17 kannen, 2 flessen en 4 trechterbekers (maximaal 28 in totaal) 

- kop?: 3 koppen; 

- opslag/bereiding van voedsel: minimaal 17 kommen en 7 potten (maximaal 25 in totaal). 

 

Vormen in de oppervlaktevondsten 

De diversiteit aan vormen in het aardewerkspectrum is aanzienlijk. Alle vormen uit de opgraving konden 

ook in het oppervlaktemateriaal worden herkend. Deze scherven zijn afkomstig van in totaal 114 

exemplaren vaatwerk. Slechts zo’n 66 % van het oppervlaktemateriaal kon aan een bepaald vormtype 

worden toegekend. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de sterke fragmentatie. 

 

Borden en kannen zijn het best vertegenwoordigd in de oppervlaktevondsten. De borden (n=20) zijn 

gemaakt van roodbakkend aardewerk, porselein en industrieel witbakkend aardewerk. Ook kannen 

(n=18) komen relatief veel voor in deze vondstgroep. De kannen zijn vooral gemaakt van steengoed 

(niet uit Siegburg); kannen van roodbakkend aardewerk en steengoed uit Siegburg volgen daarachter 

met hooguit 2 exemplaren. Deze drie vormen van het vaatwerk maken gezamenlijk ruim de helft van alle 

aardewerk uit waarvan de vorm kon worden bepaald. Potten komen ook nog relatief veel voor, en zijn 

het best vertegenwoordigd door roodbakkend aardewerk, en steengoed (niet uit Siegburg) vormt een 

kleine minderheid. Dit is een vergelijkbare verhouding als binnen het opgravingsmateriaal. Kommen, 

koppen en grapen komen in vrij lage aantallen voor: elke groep is vertegenwoordigd door 5 of 6 

verschillende exemplaren. De kommen bestaan uit vier verschillende baksels, bestaande uit steengoed 

(niet uit Siegburg), roodbakkend aardewerk, Maaslands wit en industrieel wit. Koppen zijn gemaakt van 

drie typen baksels, namelijk roodbakkend aardewerk, industrieel wit en Europees porselein. Grapen zijn 

overwegend gemaakt van roodbakkend aardewerk, en slechts één exemplaar bestaat uit haffnerwaar.  

 

De overige vormen komen ook binnen het oppervlaktemateriaal weinig voor. Het gaat om een tabakspijp 

van Europees porselein, flessen, bekers, bierpullen (snellen), trechterbekers en mogelijk een beeldje 

van steengoed. Onder de snellen bevindt zich een fragment met een applique met een afbeelding van 

Philips van Spanje.
156

 Een scherfje is van een trechterbeker (Siegburg) waarin een distelbladmotief is 

uitgesneden. Deze versiering werd vaak in de eerste helft van de 16
e
 eeuw toegepast.

157
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 Klinge, 1979 
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 Bartels, 1999 
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De scherven bestaan grotendeels uit gebruiksaardewerk. Daarbinnen is onderscheid tussen: 

- kookpotten: 9 potten en 5 grapen, waarvan één met zwarte aanslag door gebruik als kookpot; 

- tafelgerei: 20 borden, 5 of 6 koppen,18 kannen, 2 flessen, 2 snellen, 2 bekers en 2 trechterbekers; 

- opslag/bereiding van voedsel: 6 kommen en 9 potten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 8.2. Vereenvoudigde verdeling van het vaatwerk in aantallen. 

 

 

Stukken vaatwerk van tafelgerei, met name borden en kannen, is in relatief grote aantallen 

vertegenwoordigd in het oppervlaktemateriaal. Dit is een opmerkelijk andere samenstelling dan het 

materiaal uit de opgraving, waarin kookgerei de grootste groep vormt. De meer ongebruikelijke vormen, 

zoals vetvangers, bakpannen, kaarsentrekbakken, lampen en dergelijke ontbreken in het 

aardewerkspectrum. Dit geldt zowel voor het oppervlaktemateriaal als het aardewerk uit de opgraving. 

Ook zijn er geen vormen of bepaalde versiertypen die op een bepaalde sociale status of achtergrond 

(religieus, adellijk) van de bewoners van De Hildert wijzen.  

 

 

8.4  Aardewerktypen  

Er zijn verschillende typen vertegenwoordigd: steengoed (al dan niet uit Siegburg), wit-, grijs- en 

roodbakkend aardewerk, majolica, haffnerwaar, industrieel wit en Europees porselein. Binnen de 

aardewerktypen doet zich ook een opmerkelijk verschil voor tussen het materiaal van de opgraving en 

de oppervlaktevondsten. Zo is industrieel wit en Europees porselein alleen aan het oppervlak verzameld. 

Haffnerwaar, majolica, wit- en grijsbakkend aardewerk is daarentegen juist alleen gevonden tijdens de 

opgraving en het proefsleuvenonderzoek. De verschillende aardewerktypen worden in deze paragraaf 

apart behandeld, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen het materiaal uit de opgraving en het 

proefsleuvenonderzoek enerzijds en het oppervlaktemateriaal anderzijds. 
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Grafiek 8.3. Verdeling van de aardewerkbaksels in aantallen. 

 

 

Steengoed uit Siegburg (s1) 

Op wit tot lichtgrijs steengoed uit Siegburg (s1) komt een roodbruine kleuring voor, zodat het lastig te 

onderscheiden is van steengoed met engobe of al dan niet in combinatie met zoutglazuur (s2). De 

kleuring in meer of mindere mate (blos) is op drinkschaaltjes, drinkkannen en trechterbekers aanwezig, 

zoals ook op een deel van het materiaal van De Hildert. Een aantal specifieke vormen in deze 

bakselgroep komt wat vrij vaak voor, omdat ze ook aan de hand van wandfragmenten herkend kunnen 

worden. Zo zijn trechterbekers en enkele kannen strak te determineren. Het standaardtype kannen in 

de 16
e
 eeuw is bolvormig met een standvlak, die in het midden van de 16e eeuw in de mode komen 

(type s1/2-kan-35). Dit type is ook in de opgraving aangetroffen. Toch is maar een bescheiden 

hoeveelheid aardewerk tot steengoed uit Siegburg gerekend. Het gaat slechts om 5,4 % van alle 

scherven (n=13) uit de opgraving, afkomstig van twee kannen en vijf trechterbekers.  

 

Het s1-aardewerk is afkomstig van de waterput en de sloot langs de onverharde Kemppestraat. In 

deze analyse is één scherf van s1-aardewerk uit het proefsleuvenonderzoek meegenomen. Het 

oppervlaktemateriaal van dit baksel vormt slechts een kleine groep van 8,5 % (n=10), en bestaat uit 

(trechter-) bekers, kannen en enkele rijke gedecoreerde bierpullen (snellen). Binnen dit materiaal 

bevindt zich één fragment van een trechterbeker versierd met een distelbladmotief. Dit werd met een 

mes in de leerharde vorm uitgesneden, alvorens die werd gebakken. Het komt kort na 1500 al voor en 

dergelijke bekers dateren in het algemeen in de eerste helft van de 16
e
 eeuw. Ze blijven tot in de 

tweede helft van de 16e eeuw in gebruik. Onder de snellen bevindt zich een fragment van blank 

steengoed met zoutglazuur, waarop een applique met een afbeelding van Philips van Spanje.  

Op zijn ineen geslagen handen zit een vogel. Dergelijke grote, fraai gedecoreerde snellen vielen goed 

in de smaak bij de ‘upper class’. In het scherfmateriaal van het onderzoek is de ontwikkeling van 

standringen naar standvlakken en standvoeten op de bodem niet meer waar te nemen. Hieruit kan een 

datering na het eerste kwart van de 16
e
 eeuw uit worden afgeleid. 
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Figuur 8.3. Steengoed uit Siegburg, alle exemplaren in de rechterkolom z ijn afkomstig van De Hildert. Boven: 

wandscherf van een snelle met applique Philips van Spanje (rechts) en een voorbeeld ( links; uit: Bartels, 1999, p. 

610). Midden: wandscherf kleine trechterbeker met distelbladmotief (rechts) en een voorbeeld ( links; uit: Bartels, 

1999, p. 566). Onder: tekening van een trechterbeker (s1-tre) en een voorbeeld (uit: Bartels, 1999, p. 541).  

 

Steengoed uit diverse productieplaatsen (s2) 

Een vrij grote hoeveelheid steengoed is niet in Siegburg geproduceerd, maar in productiecentra als 

Langerwehe, Keulen/Frechen en Raeren. In totaal beslaat deze groep een redelijk percentage van alle 

scherven (22,4 %; n=54), waarbij 9 scherven uit het proefsleuvenonderzoek in deze analyse zijn 

meegerekend. Ruim 92 % is aan één van deze productiecentra toe te wijzen. Achtereenvolgens wordt 

het materiaal uit de opgraving per productiecentrum besproken. Daarna wordt aandacht besteed aan 

het oppervlaktemateriaal. 

 

Het grootste deel van het steengoed is gemaakt in Langerwehe (n=34). Het bestaat voornamelijk uit 

wandscherven van kannen, maar ook enkele bodem- en randscherven. De scherven zijn van vier 

kannen, één pot, en één stuk van een pot of kan; van drie scherven is het vormtype onduidelijk. Ruim 

10 scherven zijn van een pot met grijze zoutglazuur met een tuit en één of twee oren. De tweede groep 

van steengoedscherven is geproduceerd in Raeren. Het gaat niet om veel scherven (n=13). Ook hier 

gaat het steeds om typerend bruinkleurig aardewerk. Dat bestaat uit wand- en bodemscherven van vier 

verschillende kannen; van de vijfde vorm kon het type niet worden vastgesteld. De kannen hebben 

overwegend een bolle buik, wat in het tweede kwart van de 16
e
 eeuw nog steeds de overhand heeft.  

Eén versierde scherf is versierd met indrukken van een lijn en stippels, waarschijnlijk van een kan met 

een puntneusversiering. Door middel van lijnen en stippen werd een gezicht als versiering op de kan 

aangebracht. Dergelijke kannen zijn hoogstwaarschijnlijk als drinkkannen gebruikt. Deze kan is in 

Raeren geproduceerd tussen circa 1475 en 1525. Hoewel het misschien zou worden verwacht, 

behoorden zulke kannen niet tot het luxe-aardewerk. 
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Figuur 8.4. Steengoed-keramiek. Boven, in zwart-wit: links drie tekeningen van potten en kannen van De Hildert 

(s2-pot 4, s2-kan-3/41 en s2-kan-66?) en rechts voorbeeld van een pot (s2-pot 13), een spitsneuskan en een 

gewone kan (s2-kan-34 en 35; uit: Bartels, 1999, p. 566 en 607). Onder, in kleur: foto’s van fragmenten van 

kannen van De Hildert met appliques van takken en bladeren (s2-kan-3/41, s2-kan-45) en rechtsonder in zwart-wit 

een voorbeeld van een dergelijke kan (s2-kan-13; uit: Bartels, 1999, p. 561).  

 

Verder is een redelijk aandeel van het steengoed geproduceerd in Keulen/Frechen (n=10), van drie 

verschillende kannen. Twee kannen zijn versierd met afbeeldingen van bladeren. Die zijn opgebracht 

in de vorm van kleine appliques. De bladeren zijn onderdeel van een groter geheel, bestaande uit een 

vertakte rozentak met bloemen en bladeren. Vaak hebben dergelijke potten een vlakke bodem, één oor 

en ook nog andere versieringen, zoals een valk zittend op een tak of een baard-applique op de nek. 

Dergelijke rijk versierde kannen waren de heersende mode in de 16
e
 eeuwse Renaissance.158 De 

laatste groep bestaat uit vier scherven van twee kannen, een pot en een onbekende vorm. Van deze 

groep is het productiecentrum niet duidelijk. Het materiaal van deze aardewerkgroep is vrijwel geheel 

afkomstig uit de waterput of de sloot langs de onverharde Kemppestraat. Slechts enkele scherven zijn 

gevonden in een kalkkuil en de funderingsgreppel van het centrale bouwdeel. 
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Het oppervlaktemateriaal van dit baksel vormt een redelijk omvangrijke groep van 22,0 % (n=26), en 

bestaat vooral uit kannen. Kommen, potten en flessen maken ook deel uit van deze groep baksels, 

maar het gaat daarbij steeds om slechts enkele scherven. Binnen het oppervlaktemateriaal bevinden 

zich scherven van vaatwerk afkomstig uit Langerwehe, Keulen/Frechen, Raeren, Altenrath en 

Westerwald. Het materiaal uit Altenrath en Westerwald is moeilijk te onderscheiden. Het steengoed uit 

beide plaatsen heeft een lichtgrijze tot donkergrijze scherf, en de vormen hebben altijd een voet- of 

standvlak op de bodem, met uitzondering van de vroege mineraalwaterflessen. Vaak zijn appliques en 

kobaltblauwe verf aangebracht, en ook de vormen van het steengoed zijn in beide plaatsen identiek. 

 

Eén scherf is wellicht van een kleine fles uit Westerwald met een inhoud van 0,5 l (S2-fle). Dit is 

aanzienlijk jonger dan de Hildert en moet worden beschouwd als bemestingsmateriaal. Dat is in latere 

perioden op het terrein beland, toen de bewoning was verdwenen en het als akkerland in gebruik was. 

De keramiekproductie in Siegburg stagneerde vanwege de verwoestingen die de Zweedse legers er in 

1632 aanrichtten. De pottenbakkers zochten met hun bedrijven een veilig heenkomen en vertrokken 

onder meer naar Westerwald en Altenrath.159 Eén scherf is mogelijk niet van vaatwerk, maar van een 

religieus beeld. Het fragment is echter te klein om te bepalen van welke heilige dit beeld is geweest. 

De productieplaats kon niet worden bepaald maar moet vermoedelijk worden gezocht in de plaatsen 

waar ook het gebruiksaardewerk van steengoed werd gemaakt, zoals Langerwehe, Keulen/Frechen en 

Raeren. Echter, ook Nederland moet niet op voorhand worden uitgesloten als herkomstgebied. In de 

Middeleeuwen was de stad Utrecht bijvoorbeeld uitgegroeid tot het belangrijkste centrum in de 

Noordelijke Nederlanden op het gebied van de economie, politiek, cultuur en religie, en er waren volop 

contacten tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.  

 

Grijsbakkend aardewerk 

Een klein aandeel van de keramiek van De Hildert wordt gevormd door gedraaid grijsbakkend 

aardewerk. Ondanks de grote vondstdichtheid van dit Elmpter aardewerk, is de informatie over de 

productie beperkt en weinig toegankelijk.160 Brüggen-Elmpt was een gespecialiseerd 

productiecentrum van kogelpotten, grote voorraadpotten (dolia), kommen en kannen, over het 

algemeen grote vormen. Sporadisch komen ook andere vormen voor als grapen, vetvangers en 

bakpannen. Later werd grijsbakkend aardewerk vervaardigd in gespecialiseerde productiecentra met 

een ambachtelijke industrie als gevolg van de verstedelijking en bevolkingstoename. Het grijsbakkend 

aardewerk werd hoofdzakelijk op de draaischijf gemaakt, in tegenstelling tot het oudere ‘kogelpot’-

aardewerk. In de 14e eeuw neemt de belangstelling sterk af onder invloed van de opkomst van rood 

loodglazuur aardewerk. 

 
Figuur 8.5. Grijs aardewerk. Links: tekening van een kom van De Hildert (g-kom); rechts: voorbeeld van een 

dergelijk exemplaar (uit: Bartels, 1999, p. 624). 
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Op De Hildert is dit aardewerk nauwelijks vertegenwoordigd. Het gaat slechts om twee wandscherven 

van een grote, ondiepe kom (< 1%), die zijn aangetroffen in de sloot langs de onverharde 

Kemppestraat. Dit baksel ontbreekt in het oppervlaktemateriaal. De grijsbakkende kommen zijn zowel 

met de hand als op de draaischijf gemaakt. Het zijn grote exemplaren met een diameter tot 33 cm. De 

gedraaide kommen hebben twee horizontale oren onder de rand en drie of vier ‘meerledige’ 

standlobben.161 De kom van De Hildert is zacht gebakken. Die heeft onversierde, ongeglazuurde 

buitenkanten die muisgrijs van kleur zijn en een lichtgrijze binnenkant. De magering bestaat uit fijn 

zand. Kommen zijn, na kannen, de meest voorkomende vormen in het grijsbakkend aardewerk. Vooral 

grote kommen komen vaak voor omdat kleinere exemplaren vaak in hout werden uitgevoerd, zoals ook 

op De Hildert is aangetoond (§ 15.3.3). Grote kommen waren praktisch in elk huishouden aanwezig en 

werden gebruikt bij de voedselbereiding. 

 

Roodbakkend aardewerk 

Vaak werd grijsbakkend aardewerk samen met roodbakkend aardewerk geproduceerd, een proces dat 

in de tweede helft van de 13
e
 eeuw op gang was gekomen.162 De verstedelijking, bevolkingsgroei en 

specialisatie in verschillende bedrijfstakken leidde ook bij de keramische industrie tot 

professionalisering. Het vormenspectrum en de diversiteit van producten nam vanaf die tijd toe. Het 

roodbakkend aardewerk van De Hildert bestaat uit oranjerood tot roodbruine keramiek. Er is vooral met 

loodglazuur gewerkt, en in mindere mate met koper- en mangaanglazuur. Die is aangebracht aan de 

binnen- en/of de buitenkant, al dan niet middels spatglazuur. Versiering middels slibversiering in de 

vorm van spiralen, stippen of sgrafitto zijn soms aanwezig. De sgrafitto-techniek is een versiertechniek 

waarbij de toepassing van witte slibversiering een belangrijke rol speelt. Versieringsmotieven worden 

met een houten of metalen voorwerp ingekrast. 

 

Dit gebeurt op een zodanige manier, dat de rode kleur van de klei weer zichtbaar wordt.163 Vaak gaat 

het om borden die middels sgrafitto-techniek zijn versierd. In het algemeen is de hardheid van het 

materiaal een maatstaf voor de kwaliteit: des te harder het baksel, des te beter de glazuur hechtte, wat 

de kwaliteit ten goede kwam. Het roodbakkend aardewerk is veelal van matige tot goede kwaliteit. Het 

kwalitatief mindere materiaal heeft een vrij zacht baksel en een matige hechting van de glazuur, terwijl 

het betere aardewerk een hard baksel is met een betere hechting. Aardewerk met glazuur wordt 

minder vuil tijdens gebruik en is beter schoon te houden.164  

 

Het roodbakkend aardewerk bestaat uit rand-, wand-, oor- en bodemscherven met een magering van 

(fijn) zand. Deze groep vormt ruim de helft van het aardewerk. Het is afkomstig van 58 exemplaren 

vaatwerk, hoofdzakelijk grapen (n=24). Deze kookpotten met drie poten en één of twee oren werden in 

vrijwel elk huishouden gebruikt. Hoewel een aantal standaardvormen bestaat, is de vormvariatie 

nergens zo groot als binnen grapen. De meeste twee-orige, grote grapen van De Hildert hebben een 

dekselgleuf, en enkele exemplaren hebben een rij duimindrukken onder de rand (vingertopband). Ook 

echt ronde vormen komen voor, maar alleen bij de middelgrote grapen. Ook exemplaren met slechts 

één oor zijn in de middelgrote vormen aanwezig. Veel grapen uit de 16
e
 eeuw zijn glad en hebben 

geen ribben meer; zo ook op De Hildert. Sommige exemplaren hebben een steel. Diverse grapen 

hebben een zwarte aanslag en zijn beroet als gevolg van een gebruik als kookpot. 
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Figuur 8.6. Roodbakkend aardewerk. Tekeningen links: grapen van De Hildert (r-gra-83/10 en r-gra-97cf). 

Tekeningen rechts: grapen, kan, kom, potten en bord van De Hildert (r-gra-91, r-gra-7, r-kan, gra-pot-31?, r-kom-

14, r-bor). Onder: voorbeeld van bord, grapen en een dergelijke kom (r-bor-18, r-gra-34b, r-gra-91a en r-kom-6; 

uit: Bartels, 1999, p. 650, 668, 686).  

 
 

De grapen worden op ruime afstand gevolgd door een grote diversiteit aan vormen zoals kommen 

(n=7), potten (n=5), koppen (n=5), kannen (n=2) en borden (n=2). Het is niet geheel duidelijk waar de 

overige stukken vaatwerk uit bestaan. Het kunnen kommen, koppen, potten en/of grapen zijn, maar het 

gaat steeds om hooguit enkele exemplaren. Kommen en grapen zijn vrij algemeen in de 16
e
 eeuw. 

Deze vorm heeft allerlei formaten, hoewel kommen met geprononceerde rand, twee oren en 

standlobben in het algemeen vrij veel in Nederland voorkomen. Deze standlobben verdwijnen 

geleidelijk in de 16
e
 eeuw; dit geldt overigens ook voor potten. De borden staan in het algemeen 

meestal op drie standlobben, maar incidenteel komen ook standringen voor. Binnen de bordfragmenten 

van De Hildert ontbreken deze delen helaas. De kannen lijken van middelgroot formaat te zijn met een 

inhoud van 1,5 tot 2 liter.  
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Het roodbakkend aardewerk is voornamelijk afkomstig uit de sloot langs de onverharde Kemppestraat, 

hoewel ook in de waterput een redelijke hoeveelheid roodbakkend aardewerk is gevonden. Op grote 

afstand volgen een handvol scherven uit de kweekplek voor vis, een funderingsgreppel, een 

uitbraaksleuf en een kalkkuil. Daarnaast is ook tijdens de aanleg van het opgravingsvlak een handjevol 

roodbakkende scherven verzameld.  

 

Het oppervlaktemateriaal van dit baksel vormt verreweg de grootste groep van 45,8 % (n=54). Vaak 

kon de vorm niet worden bepaald vanwege de sterke fragmentatie, maar toch is een grote diversiteit 

herkend. Het gaat daarbij om borden, grapen, kannen, kommen, koppen en (voorraad-) potten, geen  

enkele vormgroep veel vaker voorkomt dan de andere. Eén exemplaar is middels de sgrafitto-techniek 

versierd. De exacte vorm is niet te bepalen, maar vaak zijn borden middels deze techniek versierd.  

 

Maaslands wit en witbakkend aardewerk 

Na 1400 neemt in het algemeen het aandeel van witbakkende keramiek uit het Rijn- en Maasgebied 

toe in de Lage Landen. Tot halverwege de 16
e
 eeuw is dit aardewerk vervaardigd in de traditionele 

steengoedcentra in het Rijnland en de bekende productieplaatsen in het Maasland, zoals Andenne en 

Namen. Na 1550 werd in onze regio vrij veel witbakkend aardewerk op lokaal niveau vervaardigd. 

Grote productiecentra zijn voor het Maasland echter niet bekend, en de productie was in deze tijd 

mogelijk alleen op de lokale en regionale markt gericht. Op witbakkend aardewerk is geen zoutglazuur 

gebruikt, zoals bij steengoed, maar loodglazuur of engobes.  

 

In verschillende dorpen langs de Maas is 16
e
 eeuws productieafval opgegraven, zodat hier van 

Maaslands wit gesproken wordt, en niet van Andenne-aardewerk. Het Maaslands wit is met name 

gebruikt langs de Maas, waartoe ook de streek van De Hildert behoort.  

 

 

 
Figuur 8.7. Maaslands aardewerk. Boven: kom van De Hildert (wm-kom-3/10). Midden en onder: voorbeeld van 

een versierde kom (wm-kom-12; uit: Bartels, 1999, p. 764). 
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Het witbakkend aardewerk en Maaslands wit bestaat in totaal uit 25 scherven: 20 van de opgraving en 

5 van het proefsleuvenonderzoek. Daarbij zijn zowel rand- wand als bodemscherven aanwezig. Van 

vrijwel alle exemplaren kon het vormtype worden vastgesteld. Het aardewerk is homogeen en zeer fijn 

van baksel en heeft een zeer fijne, rode magering. Hoewel standlobben en stevige worstoren in het 

algemeen vaak voorkomen bij deze baksels, ontbreken deze delen meestal op De Hildert. De glazuur 

is meestal helder geel, maar ook het meer zeldzame groen glazuur komt voor. Het is afkomstig van 

tien verschillende exemplaren vaatwerk, bestaande uit acht kommen en twee grapen. De scherven van 

deze baksels zijn voornamelijk afkomstig uit de waterput, hoewel ook uit de sloot langs de onverharde 

Kemppestraat, een uitbraaksleuf en de U-vormige greppel steeds één scherf is verzameld. Ook tijdens 

de aanleg van het vlak zijn enkele scherven opgeraapt. Deze groep vormt een klein percentage (10,4 

%) van alle aardewerk uit de opgraving. Het oppervlaktemateriaal van deze twee baksels vormt ook 

een kleine groep van 4,2 % (n=5), en bestaat geheel uit Maaslands wit. Hierin zijn alleen enkele 

kommen herkend.  

 

Haffnerwaar 

Haffnerwaar is een verzamelnaam voor keramiek met een enigszins brokkelige structuur. De 

voorwerpen zijn dunwandig. De grove (natuurlijke?) zandmagering en ijzerverontreiniging hierin 

veroorzaken een gespikkeld effect van de loodglazuur. Mogelijk is bewust ijzervijlsel aan de glazuur 

toegevoegd. Door de samenstelling van de glazuur gaat die vaak tranen. Die lopen in lange lijnen naar 

beneden. Haffnerwaar is alleen aan de binnenzijde geglazuurd, en die is meestal doorzichtig geel. Tot 

die groep behoren de borden en voetschalen als jongste representanten. Die zijn met koperhoudend 

glazuur versierd, wat een licht geelgroenige kleur geeft.  

 

 

 
Figuur 8.8. Haffnerwaar. Tekening van grapen en een bakpan van De Hildert (ha-gra en ha-bak). Rechtsonder: 

voorbeeld van een grape en een bakpan (ha-gra-2c en ha-bak-2; uit: Bartels, 1999, p. 765 en 766). 
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De haffnerwaar bestaat in totaal uit ruim 20 scherven, praktisch alle afkomstig uit de opgraving. Eén 

scherf is gevonden tijdens het proefsleuvenonderzoek. Het vormt een klein percentage van het 

aardewerk (6,6 %). Er zijn zowel rand- wand als bodemscherven aanwezig. Het aardewerk is afkomstig 

van elf verschillende exemplaren vaatwerk, bestaande uit acht grapen en één grape of bakpan. 

Van twee exemplaren kon geen vormtype worden vastgesteld. Grapen van haffnerwaar hebben 

meestal omgeslagen poten die zijn aangezet op een standvlak, zoals ook het materiaal van De Hildert. 

Vaak zijn ze beroet. Bakpannen zijn borden met een opstaande rand en een steel, die bij haffnerwaar 

altijd hol is. Ook bij bakpannen kunnen, net als bij grapen, drie poten zijn aangebracht. Ze zijn bedoeld 

om koeken (zoals pannenkoeken), eieren of andere gerechten in te bakken. Bakpannen met een 

driepoot konden in een open vuur worden gebruikt, met name bij de meer geavanceerde 

huishoudens.165 De scherven van deze baksels zijn afkomstig uit verschillende sporen, waarbij de 

meeste zijn geborgen uit de waterput; ook uit de gracht naast de onverharde Kemppestraat en een 

kalkkuil zijn scherven verzameld. Verder betreft het enkele aanlegvondsten. Het oppervlaktemateriaal 

van dit baksel bestaat uit één scherf van een grape en vormt dan ook een zeer kleine groep.  

 

Majolica 

Tot halverwege de 16
e
 eeuw komt in doorsnee huishoudens weinig keramiek uit tinglazuur voor, dat 

een kleurrijke aanvulling op het spectrum vormt. Voorwerpen van majolica zijn aan de bovenzijde 

bedekt met wit tinglazuur, terwijl de onderzijde is bedekt met het goedkopere loodglazuur. Deze 

aardewerkcategorie vormt een schakel in de keramische ontwikkeling om het exotische en luxe 

Chinese, uit witbakkende kaolineklei vervaardigde porselein na te bootsen. Traditioneel werd dit in het 

Middellandse Zeegebied geproduceerd. Vanaf de 16
e
 eeuw wordt dit ook in de Lage Landen 

vervaardigd. In deze tijd begonnen ambachtslieden uit dit gebied zich in de Lage Landen te vestigen 

en zetten hier hun bedrijf voort. Deze nieuwe producten sloten goed aan bij de vraag van de moderne 

16
e
 eeuwse huishoudens. De voordelen van de vrijwel witte tinglazuur waren groot. Zo waren ze beter 

schoon te houden en meer decoratief dan tinnen borden, die bovendien de smaak van voedsel 

vasthielden en ook nog eens intensief moesten worden geschuurd. De samenstelling van de grondstof 

is bepalend voor de kwaliteit van het baksel van tinglazuur. Tertiaire kleien uit onder meer het 

Maasland en Scheldegebied zorgen voor een wit tot lichtgeel baksel. Ook werd vermalen mergel 

toegevoegd om de hechting van het glazuur te verbeteren.  

 

 
Figuur 8.9. Voorbeeld van een bord van majolica (maj-bor-13; uit: Bartels, 1999, p.792). 
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De laat 16
e
 eeuwse en vroeg 17

e
 eeuwse majolica is meestal polychroon beschilderd, met een 

samenstelling van blauw, rood, geel, bruin en groen. De vroegste fase van decoratie (ongeveer 1525-

1600) is de periode van de ‘Italiaanse’ en ‘Hollands/Vlaamse’ stijlen en bestaat vooral uit het gebruik 

van geometrische elementen en bloem- en vruchtmotieven. De periode ca. 1600-1650 kenmerkt zich 

door motieven die ontleend zijn aan een bepaalde stijl van het Chinees porselein, die wordt 

gecombineerd met de ‘Italiaanse’ en ‘Hollands/Vlaamse’ stijlen. Ook is dan nog sprake van 

‘Hollands/Vlaamse’ elementen, zoals landschappen en afbeeldingen van personen. In deze tweede 

fase komen majolica borden, koppen en kommen in vrijwel elk stedelijk huishouden voor. 

 

Majolica komt nauwelijks voor in het vondstmateriaal (< 1%). Het gaat om één scherf van een bord, dat 

aan de binnenzijde is voorzien van een blauwe beschildering. Het is een klein fragment, dat is 

verzameld tijdens de aanleg van de proefsleuven (Ostamp, 2005). Dit baksel ontbreekt in het 

oppervlaktemateriaal, maar ook de rest van de opgraving. Omdat onduidelijk is of dit fragment 

daadwerkelijk verband houdt met De Hildert, moet niet worden uitgesloten dat het aanmerkelijk jonger 

is en wellicht uit de 17
e
 eeuw dateert. 

 

Europees porselein  

Op verschillende plaatsen in Europa werd geëxperimenteerd in de ontwikkeling van kleirecepturen voor 

nationale porseleinmanufacturen. Daarin speelde Johann Friedrich Böttger rond 1710 een grote rol. De 

ontdekking van kaolineklei in Seilitz bij het Duitse Meißen en het gebruik daarvan had direct een 

verhoging van de kwaliteit tot gevolg en was van enorme invloed op de verdere ontwikkeling van 

sanitaire artikelen en het hedendaagse Europese porseleinen serviesgoed. In Engeland ontwikkelde 

met name Josiah Wedgwood (Burslem, Staffordshire) rond het midden van de 18e eeuw 

samengestelde kleien waarmee een hard, op porselein gelijkend product kon worden vervaardigd. 

Daarmee kwam de industriële productie van porselein in Europa echt op gang. Dit ging vooral om 

luxeartikelen die archeologisch nauwelijks worden teruggevonden. Er kwam vanaf 1750 dan ook een 

grote variëteit aan industrieel aardewerk serviezen uit Engeland. De productie nam rond 1800 enorm 

toe, mede door innovaties van bakovens, de opkomst van drukdecors en het gebruik van mallen. 

Vooral in Engeland werd porselein in grote hoeveelheden vervaardigd. Op het Europese vasteland 

werd dit hoogwaardige aardewerk ook gemaakt, zoals in Meißen, Ludwigsburg en Sarrequemines. 

Productiecentra in Nederland en België zijn onder andere Maastricht, Luik en Weesp.  

 

Het Europees porselein betreft alleen oppervlaktemateriaal en vormt een redelijk omvangrijke groep 

van 9,3 % (n=11). Die bestaat vooral uit borden. Stukken van tabakspijpen, koppen en een dekselknop 

van een kom komen voor, hoewel het in elk geval steeds om één enkele scherf gaat. Minstens één 

bord en kop zijn in de Duitse regio Saksen geproduceerd. 

 

Industrieel wit 

Industriële keramiek onderscheidt zich van andere soorten door de eenheid in vormen. Door de 

mechanisatie van een aantal fasen in het productieproces kunnen volstrekt identieke producten worden 

gemaakt. Er zijn meerdere hoofdgroepen te onderscheiden, maar op De Hildert is alleen de groep van 

het industriële porselein aangetroffen (alleen als oppervlaktemateriaal). De vervaardiging van deze 

keramiek begint niet plots, maar is een geleidelijk proces. De productie begint geleidelijk in Engeland 

en wordt vervolgens ook in Frankrijk, België en Nederland gestart. Ook hier is, net als bij het Europees 

porselein, in de loop van de 18
e
 en de 19

e
 eeuw een gestroomlijnde productielijn ontwikkeld waarbij 

aardewerk letterlijk aan de lopende band wordt vervaardigd. De keramische vormen worden nu 

voortaan geperst, gefreesd of in mallen gegoten.  
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Het industrieel wit aardewerk betreft alleen oppervlaktemateriaal. Het gaat om een relatief grote groep 

(n=14). Het meeste industrieel aardewerk bestaat uit eenvoudig onversierd serviesgoed. Het gaat dan 

voornamelijk om borden, maar ook om enkele kommen en koppen. Enkele scherven van de borden, 

koppen en kommen zijn versierd en enkele borden hebben een fraaie golfrand en merktekens. 

Minstens twee borden zijn afkomstig uit Engeland, waarvan er één creamware-versiering met 

ingedrukte reliëfs heeft. Echter, ook industrieel aardewerk uit Maastricht is op de akker verzameld. 

 

 
Figuur 8.10. Voorbeelden van borden van porselein en industrieel wit aardewerk (ep-bor-4, iw-bor-4 en iw-bor-5; 

uit: Bartels, 1999, p. 874 en 896). 

 
 

8.5  Datering  

De ouderdom van De Hildert kan het beste worden bepaald op basis van het aardewerk. De 

veranderingen hierin houden niet alleen verband met technologische ontwikkelingen en handelslijnen, 

maar ook met ontwikkelingen in mode en smaak. Bovendien is het een afspiegeling van status en de 

sociale achtergronden van huishoudens. Naast een datering is de gebruiksperiode bepaald. Daarvoor 

moet onderscheid worden gemaakt tussen het materiaal uit De Hildert zelf en het materiaal dat in de 

beerput, de waterput en sloot langs de onverharde Kemppestraat is gedumpt. Ook de vondsten in de 

U-vormige greppel kunnen daar een rol in spelen.  

 

De ontwikkeling naar echt steengoed vindt in Siegburg plaats in de periode 1325-1375.166 Daarna 

verschijnen ook producten uit nieuwe centra als Aken-Raeren en Keulen-Frechen, die worden gebruikt 

als schenkkannen en potten (Langerwehe), en drinkgerei (Siegburg). De productie van steengoed in 

Siegburg liep na 1550 sterk terug. Langerwehe bleef tot circa 1600 een bescheiden rol houden. Op 

enkele trechterbekers van blank steengoed zijn delen van oren aanwezig. Helaas zijn die te 

gefragmenteerd om hun vorm te bepalen, zodat ook hun datering binnen de 16
e
 eeuw niet duidelijk is. 

Het voorkomen van redelijk wat steengoed op De Hildert (bijna 28 %) wijst op een beginfase op zijn 

vroegst in het begin van de 16
e
 eeuw. Ook het voorkomen van een blos op drinkschaaltjes, 

drinkkannen en trechterbekers wijst daar in dit geval op. Het standaardtype kan (type s1/2-kan-35) 

komt in het midden van de 16e eeuw in de mode. De steengoed-kannen hebben overwegend een bolle 

buik, wat in het tweede kwart van de 16
e
 eeuw nog steeds de overhand heeft. Eén wandscherf van een 

snelle heeft een applique met een afbeelding van Philips van Spanje. Dergelijke grote, fraai 

gedecoreerde snellen dateren vaak uit de tweede helft van de 16e eeuw. In het oppervlaktemateriaal 

van dit baksel bevindt zich één fragment van een trechterbeker met distelbladmotief, die in het 

algemeen in de eerste helft van de 16
e
 eeuw dateren. In het steengoed vindt in het eerste kwart van de 

16
e
 eeuw de ontwikkeling van standringen naar standvlakken en standvoeten op de bodem plaats. Het 

steengoed dateert van het tweede kwart van de 16
e
 eeuw tot rond 1584. 
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Vanaf de late 12e eeuw werd (blauw-) grijs aardewerk geproduceerd. In sommige centra, zoals Elmpt, 

werden over het algemeen grote vormen gemaakt: kogelpotten, grote voorraadpotten (dolia), kommen 

en kannen. Vanaf de tweede helft van de 13e en 14e eeuw werd grijsbakkend aardewerk vervaardigd 

in gespecialiseerde productiecentra. Rond het midden van de 14e eeuw neemt de belangstelling sterk 

af onder invloed van de opkomst van rood loodglazuur aardewerk. Het wordt echter tot ver in de 15
e
 

eeuw geproduceerd en komt in het uiterste oosten van Nederland zelfs tot rond 1525 voor (Bartels, 

1999). De zeer geringe hoeveelheid grijsbakkend aardewerk van De Hildert (< 1%) sluit aan bij de 

beginfase van De Hildert in de late 15e eeuw of mogelijk zelfs het eerste kwart van de 16
e
 eeuw. Het 

roodbakkend aardewerk is in dezelfde periode gemaakt. Vrijwel in alle gevallen werd grijsbakkend 

aardewerk samen met roodbakkend aardewerk geproduceerd (Bartels,1999). De jongste fase uit de 

opgraving wordt gevormd door rood aardwerk. Ook een flink deel van het oppervlaktemateriaal bestaat 

onder andere uit Rijnlands roodbakkend aardewerk, dat uit de 17
e
 en 18

e
 eeuw dateert. Gezien de 

einddatering van De Hildert betreft het vermoedelijk materiaal dat tijdens de bemesting op de akker is 

beland en oorspronkelijk afkomstig is van bewoning elders. 

 

Het Maaslands wit komt voor vanaf de Volle Middeleeuwen. Het materiaal van De Hildert dateert uit de 

15
e
 en 16

e
 eeuw, hoewel de jongste periode duidelijk overheerst. Het witbakkend aardewerk vormt een 

bescheiden groep. Het werd tot halverwege de 16
e
 eeuw vervaardigd. Na 1550 werd in onze regio vrij 

veel witbakkend aardewerk op lokaal niveau in de regio vervaardigd. Wel zien we vooral vanaf het 

derde kwart van de 16
e
 eeuw een sterke toename in de consumptie. Haffnerwaar is globaal tussen 

1425 en 1680 geproduceerd. In onze regio is het karakteristiek voor de 16e eeuw. 

 

 
Grafiek 8.4. Verdeling van het opgegraven aardewerk van De Hildert naar bakseltype.  

 
 

Vanaf de tweede helft van de 16
e
 eeuw werd majolica geproduceerd. De nieuwe producten sloten goed 

aan bij de vraag van de moderne 16
e
 eeuwse huishoudens. Met behulp van de decoratie kan majolica 

vaak goed worden gedateerd. Het majolica-bordfragment van De Hildert dat in 2004 is gevonden, 

wordt 1550-1650 gedateerd. Het einde van het pand moet dus tijdens of na de tweede helft van de 16e 

eeuw worden geplaatst.167 Vanaf het begin van de 17e eeuw slagen ondernemers er weliswaar in om 

het op grote schaal te produceren, maar de kwaliteit bleef achter bij die van de oosterse baksels. 

Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw werd majolica op zijn beurt verdrongen door kwalitatief 

verbeterde baksels. Ook veranderden toen de tafelmanieren en komen borden van majolica 
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aanmerkelijk meer voor, omdat de houten borden bijna volledig zijn vervangen door exemplaren van 

aardewerk. Amsterdammers bijvoorbeeld gebruikten toen steeds meer borden van lokaal geproduceerd 

roodbakkend aardewerk en majolica.168 Zo kwamen porseleinen voorwerpen in de zeventiende eeuw 

nog relatief weinig en in geringe variatie voor in het huishoudelijk afval, terwijl dat vanaf de eerste helft 

van de 18
e
 eeuw al wijdverbreid was, met name in de steden. Vanaf het midden van de achttiende 

eeuw begon de industriële productie van porselein in Europa. Een flink deel van de 

oppervlaktevondsten bestaat uit industrieel wit aardewerk en Europees porselein uit de 17
e
 en 18

e
 

eeuw. Die vormen de jongste aardewerkgroepen. Gezien de einddatering van De Hildert betreft het 

vermoedelijk bemestingsaardewerk, net als het andere 17
e
 en 18

e
 eeuwse materiaal. 

 

Over de productie van steengoed in Westerwald tussen 1500 en 1632 is weinig bekend. Aangenomen 

mag worden dat er al langere tijd steengoed werd vervaardigd en dat er in de 16
e
 eeuw al enige 

aardewerktraditie is geweest. Het aardewerk uit Westerwald neemt een vlucht na 1632, vanwege de 

verwoestingen die de Zweedse legers in 1632 in Siegburg aanrichtten (Bartels, 1999). Dit steengoed 

bestaat vooral uit kannen en bekers, en is verzameld aan het oppervlak. Gezien de einddatering van 

De Hildert betreft ook dit vermoedelijk bemestingsmateriaal.  

 

Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat het aardewerk van de opgraving overwegend uit de 16
e 

eeuw 

dateert. Een enkele scherf zou wellicht zelfs op een aanvang in de tweede helft van de 15
e
 eeuw kunnen 

wijzen, maar dit is niet erg waarschijnlijk. In de grote, U-vormige greppel is één scherf Maaslands wit 

gevonden, die uit de eerste helft van de 16
e
 eeuw stamt. Deze datering sluit aan bij de veronderstelling 

dat dit spoor gerelateerd is aan de bouw van het pand. Het einde van de bewoning kan in het derde 

kwart van de 16
e
 eeuw worden geplaatst. Samenvattend kan De Hildert worden gedateerd 1525-1575 ± 

25 jaar. Een fragment van een snelle van steengoed is versierd met een applique van Philips van 

Spanje, te dateren rond 1574. Dit ligt rond de einddatering van Huys de Hildert.  

 

 

8.6  Herkomst 

Brüggen-Elmpt aan de Roer is vanaf de late 12e eeuw een gespecialiseerd productiecentrum van 

kogelpotten, grote voorraadpotten (dolia), kommen en kannen uit (blauw-) grijs aardewerk. Het betreft 

over het algemeen grote vormen. Grijsbakkend aardewerk werd vanaf de tweede helft van de 13e en 

14e eeuw vervaardigd in gespecialiseerde productiecentra met een ambachtelijke industrie als gevolg 

van de verstedelijking en bevolkingstoename. Sporadisch is het op kleine schaal nagevolgd in 

Oosterbeek en Xanten. Bekende andere productiecentra zijn onder andere Bergen op Zoom, 

Aardenburg, Leiden, Delft, Haarlem en Utrecht. De precieze herkomst van het grijsbakkend aardewerk 

van De Hildert is echter niet duidelijk. De zeer geringe hoeveelheid grijsbakkend aardewerk van De 

Hildert (< 1%) sluit aan bij de beginfase van De Hildert in de late 15e eeuw of mogelijk zelfs het eerste 

kwart van de 16
e
 eeuw. Ondanks de grote hoeveelheid scherven van roodbakkend aardewerk is de 

precieze herkomst onduidelijk. Een groot deel is vermoedelijk lokaal of regionaal geproduceerd in het 

Rijnland, vooral in het Niers-Rijngebied. Dit lijkt in elk geval van toepassing op het 

oppervlaktemateriaal van roodbakkend aardewerk. De jongste fase uit de opgraving wordt gevormd 

door rood aardwerk dat in Gelders gebied langs de Niers vervaardigd kan zijn.  
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Maaslands wit is in het Maasdal geproduceerd. Vermoedelijk moeten de productieplaatsen in het 

Midden- of Zuid-Limburgse worden gezocht, maar de exacte plaatsen zijn onduidelijk. Grote 

productiecentra zijn voor het Maasland evenmin bekend, en de productie was in deze tijd mogelijk 

alleen op de lokale en regionale markt gericht. Het witbakkend aardewerk vormt een bescheiden 

groep. Het werd vervaardigd in de traditionele steengoedcentra in het Rijnland en de bekende 

productieplaatsen in het Maasland. Deze groep is echter zelden onderwerp van studie, zodat lastig aan 

te geven is waar het is geproduceerd. Het merendeel van de witbakkend importen is mogelijk 

afkomstig uit het gebied tussen Aken, Langerwehe en Raeren. Buiten dit gebied werd ook witbakkend 

aardewerk geproduceerd. In het Rijnland gaat het om bekende productiecentra van steengoed, zoals in 

Keulen, Frechen en Siegburg. In het Maasdal zijn Hoei, Andenne en Namen bekende centra. Na 1550 

werd in onze regio vrij veel witbakkend aardewerk op lokaal niveau in de regio vervaardigd, maar zoals 

reeds aangegeven zijn de precieze productiecentra niet bekend. Ook in de Lage Landen werd het 

geproduceerd, in elk geval vanaf het derde kwart van de 16
e
 eeuw.  

 

De herkomst van haffnerwaar moet worden gezocht in het Duitse stroomgebied van de Rijn, maar ook 

in het Maasdal. Het is geproduceerd in Keulen-Frechen en Raeren-Frechen. Ook in taalkundig opzicht 

is het in deze regio te plaatsen; pottenbakkers heten hier ‘Hafner’. Keulen werd in eerste instantie als 

herkomstgebied beschouwd, maar dat is terug te voeren op de handel en stapel van dit aardewerk in 

deze plaats. In elk geval was Keulen al vroeg een bekend productiecentrum van haffnerwaar. Het werd 

mogelijk ook in Waubach nagevolgd. 

 

De productie in Siegburg liep in de tweede helft van de 16e eeuw sterk terug. Langerwehe bleef tot het 

einde van de 16e eeuw een bescheiden rol bleef houden als leverancier van schenk- en 

transportkannen. De late 16e en vroege 17e eeuw kenmerken zich door een afname van import van 

Duits steengoed uit Siegburg en Keulen, terwijl Frechen, Westerwald en Raeren in de Rijnstreek juist 

opkomen als de voornaamste productiecentra. Een probleem bij het volle steengoed (s1) is dat 

eigenlijk geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de producten uit Brühl en Siegburg. Toch 

wordt op basis van de algemene kenmerken aangenomen dat een bescheiden hoeveelheid steengoed 

van de opgraving (ruim 5 %) steengoed uit Siegburg is. 

 

In Westerwald werd aardewerk geproduceerd nadat de Zweedse legers in Siegburg verwoestingen 

aanrichtten (1632) en de pottenbakkers met hun bedrijven een veilig heenkomen zochten en 

vertrokken onder meer naar Westerwald en Altenrath. Aangenomen mag worden dat hier al langere tijd 

steengoed werd vervaardigd en dat er in de 16
e
 en 17

e
 eeuw al enige aardewerktraditie is geweest. De 

productie in Altenrath ontstaat ook pas na de vlucht van pottenbakkers uit Siegburg.169 

 

Majolica werd voor het eerst geproduceerd in Italië, Spanje en Portugal. Na verloop van tijd begonnen 

ambachtslieden uit dit gebied zich in de Lage Landen te vestigen en zetten hier hun bedrijf voort. 

Majolica werd uiteindelijk in veel steden in de Lage Landen geproduceerd, ook de majolica van De 

Hildert. Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Delft, Rotterdam, Middelburg, Bergen op Zoom en Antwerpen 

zijn bekende productiecentra. Vanaf het midden van de achttiende eeuw begon de industriële productie 

van porselein in Duitsland en Engeland. Het is niet mogelijk om de precieze herkomst van de majolica 

van De Hildert binnen de Lage Landen te bepalen.170  
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9    Natuursteen  

9.1    Inleiding 

Tijdens de opgraving zijn 604 stukken natuursteen verzameld (bijlage 4). Daarbij wordt opgemerkt dat 

het totale aantal verzamelde natuurstenen tijdens de opgraving aanzienlijk groter was. Vooral in de 

beerput zijn vele honderden stukken leisteen van dakleien gevonden. Alleen de grootste stukken zijn 

verzameld om de afmetingen, kleur, bewerkingswijze en dergelijke te bepalen. De vier vuurstenen 

vondsten, één grote vuursteenknol, één brok en twee afslagen, zijn in de Steentijd gebruikt en zijn al in 

hoofdstuk 6 behandeld. Een groot deel van het overige natuursteen (n=578; 96,0%) is afkomstig uit 

sporen van De Hildert, zoals greppels, sloten, funderings- en uitbraaksleuven en dergelijke. Het 

merendeel van het natuursteen bestaat uit leisteen, en deze steensoort vormt ook de grootste omvang 

in gewicht (ruim 36 kg). Andere steensoorten zijn ijzeroer, mergel, kalksteen, kwarts, kwartsiet, fylliet, 

gneis, steenkool, tefriet en zandsteen.   

 

 
Figuur 9.1. Verspreiding van het natuursteen. 

 

Een deel van het natuursteen is gebruikt als bouwmateriaal. Daarbij spelen de hardheid, slijtvastheid 

en functie een belangrijke rol. Sommige kalkstenen zoals mergel verweren relatief snel, maar zijn 

daarentegen juist geschikt voor funderingsmateriaal vanwege hun vochtbestendigheid. In de regel koos 

men steen die op dat moment beschikbaar was en het meest economisch geschikt was voor de 

beoogde toepassing.  
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  aantal gewicht (gram) 

kalksteen 16 6886 

kwarts 2 736 

kwartsiet 4 139 

lei 572 36600 

mergel 5 1026 

steenkool 2 16 

ijzeroer 1 697 

fylliet 2 109 

totaal 604 45403 

Tabel 9.1. Overzicht van het aantal en gewicht per steensoort. 

 
 

9.2  Beschrijving en ruimtelijke spreiding 

In deze paragraaf wordt de ruimtelijke spreiding van elke steensoort beschreven, om de aard van de 

sporen beter te kunnen interpreteren. 

 

Kalksteen  

In totaal zijn 16 stukken van witte of grijze kalksteen verzameld met een totaalgewicht bijna 7 kg. 

Kalksteen is een sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van kalkhoudende stoffelijke 

overblijfselen van in zee levende organismen. Daarmee bestaat kalksteen voornamelijk uit 

calciumcarbonaat en vindt men er regelmatig fossielen in terug, zoals schelpen, ammonieten, en 

dergelijke. De fragmenten zijn vaak met het blote oog te zien. Dit is niet het geval bij krijtrots. Dit 

gesteente bestaat uit microscopisch kleine skeletdeeltjes. Blauwe hardsteen is bijvoorbeeld een vorm 

van fossiele kalksteen, bestaande uit de restanten van zeelelies. Kalksteen wordt vooral in tropische 

gebieden gevormd (koraal), maar het komt ook voor in Noordwest-Europa. In Zuid-Limburg komt de 

kalksteen op veel plekken aan het oppervlak voor. Een deel van deze kalksteen is in de vorm van 

krijtgesteente.  

 

Mergel is een zachte, geelwitte kalksteen die in de laatste periode van het Boven Krijt is gevormd in 

een laag van ongeveer 10 m dik. Het bovenste deel van dit pakket wordt doorgaans mergel genoemd. 

In de 12
e
 eeuw werd het weer volop gebruikt, en tussen het laatste kwart van de 15

e
 eeuw en 1650 

werd het via het Maasdal verder noordwaarts verhandeld. Het werd bijvoorbeeld als bouwmateriaal 

gebruikt in de Utrechtse Domkerk (1477), verdedigingswerken in Wageningen en Deventer. Een 

populaire toepassing was het gebruik om er siermotieven aan de gevels van huizen en kastelen mee 

aan te brengen, zoals in Zaltbommel en Gorinchem. De handel van mergel en andere hardere 

kalksteensoorten bij Luik over de Maas kwam echter pas goed op gang na de opheffing van het 

stapelrecht in Venlo in 1545. Het werd onder meer in Nijmegen gebruikt in de Kerkboog (1542-1545 en 

1605-1606)171. 
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Het kalksteen lag min of meer overal verspreid in de opgraving, maar vrijwel alle stukken zijn 

aangetroffen in opgravingsput 1. Het gaat dan om vondsten uit de waterput, een funderingsgreppel en 

aanlegvondsten. Op enkele stukken uit de waterput is mortel aanwezig, wat erop wijst dat die als 

bouwmateriaal zijn gebruikt.  

 

Eén stuk is bijzonder. Het gaat om een rond stuk grijze kalkstenen hardsteen dat is gevonden tijdens 

de aanleg van het vlak in opgravingsput 2, op 25 m van de onverharde Kemppestraat. Het lag 1,5 m 

naast het westelijk uiteinde van de uitbraaksleuf van het westelijke bouwdeel, tegen de grote, U-

vormige greppel aan. De kalksteen is duidelijk bewerkt tot een ronde vorm. De buitenkant is verweerd, 

maar toch is de doorsnee te bepalen op 20 cm. Hoewel de breukranden behoorlijk zijn afgerond, is 

duidelijk dat het stuk in twee delen is gebroken. Het weegt 6 kg, zodat een compleet exemplaar zo’n 

12 kg zal hebben gewogen. Het blijkt een kogel van oorlogsgeschut te zijn, zie verder § 9.3.3.  

 

 
Figuur 9.2. De kogel in het veld, gezien in zuidelijk richting. 

 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2004 is één stuk kalksteen gevonden. Deze vondst is niet nader 

beschreven.  

 

Kwarts  

Er zijn twee stukken witte kwarts verzameld met een totaalgewicht ruim 700 gram. Kwarts is een vorm 

van siliciumdioxide, SiO2 en behoort tot de meest voorkomende mineralen op de aardkorst. Het 

vertegenwoordigt meer dan 12% van het volume van de aardkorst, onder andere in graniet en zand. 

Het meeste kwarts in Nederland zit in zandpakketten. Zand bestaat voor een groot deel uit 

kwartskorrels. Andere mineralen zijn vaak niet of maar weinig aanwezig. Die mineralen zijn door erosie 

vergaan tijdens het transport via rivieren vanuit de bergen naar Nederland. Kwarts is dan nog niet 

vergaan, omdat het veel harder is en daardoor beter bestand tegen de slijtende werking van het 

riviertransport. 
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Het kwarts is verzameld in opgravingsputten 1 en 5. Het gaat dan om aanleg- en stortvondsten en 

vondsten uit de waterput. Eén stuk is gebroken en verbrand en geïnterpreteerd als kooksteen, die 

samenhangt met de prehistorische activiteiten ter plekke. Een tweede stuk is onbewerkt, vuistgroot en 

kubusvormig.  

 

 
Figuur 9.3. Kubusvormige steen (kwarts). 
 

Kwartsiet 

Tijdens de opgraving zijn vier stukken kwartsiet verzameld met een totaalgewicht bijna 140 gram. Een 

kwartsiet is een gesteente dat voornamelijk uit het mineraal kwarts bestaat. De naam kwartsiet is 

alleen niet voldoende om een gesteente te classificeren, omdat het alleen iets zegt over de 

mineraalsamenstelling. Zandsteenkwartsiet bestaat in twee typen met verschillende geologische 

processen maar wel vrijwel dezelfde chemische samenstelling: wel en niet-gemetamorfoseerde 

zandsteen. Als er bij de metamorfose van deformatie sprake was, zijn de kristallen uitgerekt en is de 

formatie gelaagd; een metamorf gesteente. Omdat beide typen dezelfde chemische samenstelling en 

uiterlijke kenmerken hebben, is het zeer moeilijk deze op het oog te onderscheiden. Metamorfe 

kwartsieten worden gevormd door metamorfose van schone zandstenen. Als er een kleine kleifractie in 

de oorspronkelijke zandsteen zat, zullen er wat "vervuilende" mineralen in zitten, zoals mica's of 

calciet. Door de hardheid van het gesteente en de relatief lage erosie-gevoeligheid van kwarts kunnen 

lagen kwartsiet competente richels in het landschap vormen. 

 

Alle kwartsiet is aangetroffen in de noordelijke helft van de opgraving en is vooral verzameld als 

aanlegvondst in opgravingsputten 1 en 5. Het materiaal is meestal verbrand en/of gebroken en als 

kookstenen geïnterpreteerd. Net als het kwarts wijst ook deze steensoort op prehistorische activiteiten 

ter plekke. Het vierde stuk kwarts is gevonden in de waterput. Het gaat om een steen met een 

afgeronde kubusvorm.  

 

Leisteen 

Het leisteen bevond zich verspreid over de opgraving. In totaal gaat het om vele honderden 

fragmenten. Er zijn 572 stukken met een totaalgewicht van ruim 36 kg meegenomen. Bijna alle leisteen 

(99,5 %) is afkomstig uit funderings- en uitbraaksleuven, de waterput, de beerput, sloten en enkele 

kuilen. Het merendeel (72,4 %) is afkomstig uit de uitbraaksleuf rond de beerput. Een fors deel bestaat 

uit kleine, lichte fragmenten, maar er zijn ook grote stukken of vrijwel complete dakleien gevonden. 

Hier zijn de grootste stukken lei verzameld.  
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Verder zijn los verspreid in opgravingsput 3, nog eens zes fragmenten leisteen gevonden. Alle leien 

zijn als dakbedekkingsmateriaal gebruikt. De los verspreide leien zijn echter kleine fragmenten, zodat 

hier bewerkingssporen van dakbedekking ontbreken. Op de andere dakleien zijn sporen aanwezig 

zoals bijgewerkte randen, spijkergaten of andere beschadigingen. De bewerkingssporen zijn 

beschreven in § 9.3. De leien gevonden uit de opgraving zijn nauwelijks verbrand. Er zijn slechts drie 

exemplaren licht verbrand en plaatselijk zwart geblakerd, en slechts één daklei is oranje verkleurd 

door verbranding. Aan het oppervlak zijn ook vele tientallen stukken leisteen verzameld. Vrijwel alle 

zijn onverbrand, maar één fragment is rood gekleurd door de intense hitte van het vuur. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn elf stukken leisteen gevonden, waarvan er vijf zijn verbrand. 

Alle leisteen is hoekig van vorm. De context van het leisteen is niet nader beschreven. 

 

Steenkool 

Slechts twee stukjes steenkool zijn verzameld in het veld. Plantenresten kunnen een sediment vormen 

wanneer de aanvoer van resten groter is dan de afvoer door stroming en oxidatie. Een ideaal milieu 

daarvoor is een moeras. Aanvankelijk bestaat het sediment uit veen. Afhankelijk van het milieu is er 

sprake van bosveen, rietveen, zeggeveen, hoogveen, etc. Door latere compactie kan uit rietveen 

bruinsteen ontstaan. Ten oosten van Limburg bevinden zich gigantische bruinkoolgroeves. Nog 

verdere compactie leidt uiteindelijk tot steenkool. Vanaf de 13e eeuw werd steenkool gedolven in Zuid-

Limburg, in de omgeving van het dal van de Worm nabij Rolduc. Vooral vanaf 1723 nam de exploitatie 

van de steenkoolmijnen toe. Daarom is het aannemelijk om te veronderstellen dat de sporen met 

steenkool uit de 19e eeuw dateren. Zeker is dit echter niet. De groeide nam grotere vormen aan vanaf 

het ontstaan van particuliere steenkoolmijnen in Zuid-Limburg in 1815. Die groei nam in 1900 een 

enorme vlucht met het ontstaan van de staatsmijnen. Dat steenkool ook voor de 18e eeuw en buiten 

Zuid-Limburg werd gebruikt, is gebleken uit onderzoek naar het kasteel van Eindhoven (1420-1676). 

Ook daar is steenkool gebruikt, maar dan wel als brandstof.172 Hieruit blijkt echter niet in hoeverre het 

gebruik van steenkool als brandstof voor huishoudelijke doeleinden in deze periode beperkt bleef tot 

adellijke huizen en andere gebouwen van welgestelde lieden. 

 

De twee kleine stukjes steenkool zijn verzameld tijdens de aanleg van opgravingsput 3. Ze zijn 

gevonden tegen het midden van de oostmuur van het centrale bouwdeel van De Hildert, en aan de 

noordrand van de naastgelegen U-vormige greppel. Omdat het vondsten zonder goede context betreft, 

is onduidelijk of ze een relatie hebben met De Hildert of dat het jongere vondsten zijn. Indien ze op De 

Hildert zijn gebruikt, betreft het vermoedelijk brandstof voor de haard. Structuren van bijvoorbeeld 

ambachtelijke gebouwen waarbij steenkool een rol speelde, zoals een smederij, ontbreken immers. 

 

Fylliet  

Fylliet is een gesteente dat vooral bestaat uit kwarts, sericiet en chloriet (mica's). Het is een 

metamorfgesteente van gemiddelde graad dat schalie (kleisteen) als oorsprongsgesteente had. 

Wanneer klei onder grote druk gebracht wordt dan vormen zich kleine mica-plaatjes loodrecht op de 

drukrichting. Door de intense druk ontstaan leisteen. Na nog meer druk ontstaat fylliet. De micaplaatjes 

zijn dan iets groter en met een loep zichtbaar. Door de aanwezigheid van mica's heeft het gesteente 

een zijdeachtige glans. Het is een groenig-blauw, fijnbladerig, lei-achtig gesteente. De platige structuur 

wordt ook veroorzaakt door de mica's, die het gesteente splijten. Fylliet behoort tot de zwak metamorfe 

kristallijne schisten.  
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Tijdens de opgraving zijn twee stukken fylliet verzameld. Het eerste stuk fylliet (V 26) is een platte, 

ietwat plaatvormige steen van ongeveer 8x5 cm groot. De steen lijkt aan alle zijden te zijn afgebroken. 

Eén zijde, vrijwel overeenkomend met de helft van de steen, en de aangrenzende vlakke zijden 

vertonen sporen van sterke verbranding. Het oppervlak is sterk zwart geblakerd waardoor de van 

nature grijze steen hier zwart is verkleurd. Het tweede stuk (V 41) is veel kleiner, maar vertoont 

vergelijkbare sporen die wijzen op intense verbranding. Beide stukken zijn gevonden binnen het 

gebouw, hetzij als aanlegvondst binnen het centrale bouwdeel (V 26), hetzij als afval in de waterput 

van het oostelijke bouwdeel (V 41). 

 

IJzeroer  

IJzeroer is alleen aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak in opgravingsput 1. Het gaat om een ruim 

vuistgroot stuk van bijna 700 gram, dat geen bewerkingssporen heeft. In geen enkel archeologisch 

spoor was ijzeroer aanwezig, en er is evenmin ijzeroer in de fundering van het gebouw verwerkt. 

 

 

9.3  Bewerkingssporen 

Het lijkt erop dat vrijwel alle stenen op één of andere manier zijn gebruikt. Een groot deel van het 

natuursteen is als bouwmateriaal te classificeren. Tot deze groep behoren leisteen en het kalksteen, 

inclusief mergel. Hieronder vallen ook veel brokken die geen directe bewerkingssporen of gebruikte 

vlakken vertonen, maar die hoogstwaarschijnlijk wel van bouwmateriaal afkomstig zijn. Niet alle 

gebruik heeft echter sporen op de stenen achtergelaten, of vereiste een bepaalde bewerking. 

Daarnaast is dus een kleine groep stenen die als werktuig zijn gebruikt, al dan niet na een 

voorbewerkingstadium. Onder deze werktuigen bevinden zich materialen als zandsteen en kwarts. Een 

andere kleine groep heeft sporen van bewerking of gebruik, maar hierbij is het niet duidelijk waartoe 

de bewerking gediend heeft of waarvoor het stuk is gebruikt. Naast deze stenen is nog een derde 

groep die géén herkenbare sporen van bewerking of gebruik bezitten. Het gaat hier om keien, 

fragmenten en andere brokken steen. De diverse steengroepen zijn dus niet op dezelfde wijze gebruikt 

of bewerkt, maar dit was duidelijk gekoppeld aan de functie.  

 

In totaal zijn op 401 stenen bewerkingssporen herkend, dit is 66,6 % van alle natuursteen. Het gaat 

daarbij om kwarts, kwartsiet, mergel en overige soorten.  

 

 

steensoort aantal percentage 

kalksteen    

kwarts 1 50,0 

kwartsiet 3 75,0 

leisteen 395 69,1 

mergel   

steenkool   

ijzeroer   

fylliet 2 100,0 

Eindtotaal 401 66,6 

Tabel 9.2. Verdeling van het natuursteen met bewerkingssporen. 
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9.3.1  Leisteen 

Om te onderzoeken of de dakleien per gebouwdeel anders van vorm zijn of op een andere manier zijn 

bewerkt, worden de dakleien per gebouwdeel beschreven. Tijdens de sloop/afbraak zijn de dakleien in 

grote kuilen gegooid, zoals de waterput, de beerput, funderingsgreppels, uitbraaksleuven en de sloot 

langs de onverharde Kemppestraat. Het leisteen van het proefsleuvenonderzoek wordt hierbij buiten 

beschouwing gelaten, omdat de vondstlocatie niet bekend is. 

 

Centrale bouwdeel 

De 442 dakleien uit het centrale bouwdeel zijn gevonden in twee sporen (W=25,7 kg). De meeste zijn 

gevonden in de uitbraaksleuf van de beerput (spoor 46/61; N=414), en de rest is gevonden in een 

kalkkuil (spoor 45; N=28). De leisteen varieert enigszins in kleur: vrijwel alle leisteen is groengrijs of 

blauwgrijs van kleur, en 2% van de leisteen uit het centrale bouwdeel is paars. Een deel van de 

groengrijze leien hebben van nature kleine, grijze stippen; dit zijn primaire kenmerken van het 

gesteente. Bij de (blauw-) grijze dakleien is onderscheid te maken in twee groepen waar de breuklijnen 

wel en geen vaste oriëntatie hebben. Daadwerkelijk groene of anderkleurige leisteen ontbreekt. Alle 

paarse leien zijn afkomstig uit de uitbraaksleuf van de beerput. 

 

 

 
 

Figuur 9.4. Een selectie van het leisteen uit de beerput. 

 

 

Het betreft weliswaar ook grote stukken van dakleien, maar toch zijn vrijwel alle gefragmenteerd. 

Ondanks deze fragmentatie zijn twee hoofdvormen onderscheiden. Hoofdvorm 1 bestaat uit 

rechthoekige dakleien (N=176). De overgang naar de lange zijden is vaak middels een rechte hoek, 

maar die is ook regelmatig bijgewerkt (tot 45°) en daardoor enigszins afgerond of vloeiend. De lange 

zijden zijn recht of licht bolvormig. Er zijn 20 stukken met een natuurlijk uiteinde, dat dan ook niet is 

bewerkt. De lengte is meestal bepaald door bewerking op 19-20 cm, maar loopt uiteen van 18 tot 25 

cm. De breedte varieert van 10,5 tot 12,0 cm, maar ook afmetingen tot slechts 9,5 cm komen voor.  
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Hoofdvorm 2 bestaat uit druppelvormige dakleien met een ronde onderkant en een spitse of ronde 

bovenkant (N=26). De lange zijden zijn licht bolvormig of recht toelopend naar de spitse/ronde top. De 

afmetingen van de druppelvormige leien komen overeen met de rechthoekige leien: veelal 10,0-11,5 

cm breed en 23- 25 cm lang. De dikte van de dakleien van beide hoofdvormen loopt uiteen van 3-8 

mm, maar is veelal 4-6 mm. 

  

Op 30,1 % van de dakleien van het centrale bouwdeel zijn spijkergaten aanwezig. De meeste leien met 

gaten zijn gevonden in de uitbraaksleuf van de beerput (N=124). Sommige vrijwel complete 

druppelvormige dakleien met een ronde of spitse bovenkant hebben 4 of 5 spijkergaten. Die zijn langs 

de randen aangebracht in een vierkant grid van ongeveer 4x5 cm. Op elf van deze fragmenten zijn ook 

spijkergaten aanwezig. Meestal gaat het om dakleien van 23-25 cm lang en 10-11 cm breed. Die 

hebben twee of drie gaten aan elke zijde, die bevinden zich 5-12 cm van de top. Er zijn 13 

rechthoekige fragmenten met spijkergaten, waarvan zes leien met twee gaten en zeven met vier gaten 

(2x2). Ook bij dit hoofdtype bevinden de gaten zich in een vierkant grid van ongeveer 4x5 cm, op 3,5 

tot 12 cm uit de top. De gaten zijn soms vanaf de top tot op de onderste helft van de dakleien 

aangebracht.  

 

 

 
Figuur 9.5. Drie fragmenten van dakleien met brandsporen uit de beerput. 

 
 

 
Figuur 9.6. Eén daklei met spijkers en één met een horizontale streep. 
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Minder dan 1% van de dakleien uit het centrale bouwdeel heeft sporen van verbranding. Die zijn 

afkomstig uit de beerput. Op drie fragmenten zijn sporen van lange, bochtige krassen, maar die lijken 

niet-intentioneel te zijn aangebracht gedurende werkzaamheden. In één daklei uit de waterput 

bevinden zich nog spijkers in beide spijkergaten. De spijkers zelf zijn nog maximaal 1,8 cm lang. Een 

andere daklei uit de waterput heeft een horizontale streep, die wellicht is aangebracht om de overlap 

van de bovenliggende lei te markeren. Het is onbekend of de leien uit de kalkkuil bouwafval betreft of 

dat het in latere perioden in de kuil is beland. Van de 28 leien uit de kalkkuil zijn er 9 met 1 of 2 

spijkergaten.  

 

Oostelijke bouwdeel 

De dakleien van het oostelijke bouwdeel zijn gevonden in twee sporen. Ze zijn in vergelijkbare 

hoeveelheden gevonden in de uitbraak van de zware funderingssleuf en de waterput (respectievelijk 

N=37 en 47; spoor 22/32/39 en 7; W=8,7 kg). De leisteen varieert enigszins in kleur, zoals ook bij het 

centrale bouwdeel het geval is. Hier is de leisteen groengrijs of blauwgrijs van kleur, en een klein deel 

van de groengrijze leien heeft van nature kleine, grijze stippen. Ook hier is bij de (blauw-) grijze 

dakleien onderscheid te maken in groepen met breuklijnen zonder en met vaste oriëntatie. Geen 

enkele daklei draagt sporen van verbranding. De leien uit de zware funderingssleuf zijn voornamelijk 

afkomstig uit het midden van dit spoor. Hier bevond zich een laag dakleien, die er als een 

opeengestapeld pakket in waren gestort. 

 

Het betreft weliswaar ook grote stukken van dakleien, maar toch is geen enkele daklei helemaal 

compleet. Ondanks deze fragmentatie konden ook hier twee hoofdvormen worden onderscheiden.  

 

 
Figuur 9.7. Een selectie van het leisteen uit de waterput. 
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Hoofdvorm 1 bestaat uit rechthoekige dakleien (N=52). De hoek met de lange zijden is vaak recht, 

maar die is ook regelmatig bijgewerkt. De lange zijden zijn recht of licht bolvormig. Op die manier 

kunnen nog diverse sub-vormen binnen deze hoofdvorm worden onderscheiden. De lengte is 18-26 

cm, maar ligt meestal rond 19-20 cm. De breedte varieert meestal van 10,0 tot 11,5 cm, maar ook 

breedtes van 9,5 cm en zelfs slechts 7 cm komen voor. Tien rechthoekige exemplaren zijn vrijwel 

compleet; de afmetingen variëren van 17,5x11,0 en 12,5x10,0 cm tot 25,5x11,0 en 20,0x11,0 cm. De 

rechthoekige dakleien met afgeronde hoeken hebben dezelfde maten; een compleet stuk meet 

19,0x10,0 cm.  

 

Hoofdvorm 2 bestaat uit druppelvormige dakleien met een ronde onderkant en een spitse of ronde 

bovenkant (N=3). De lange zijden zijn licht bolvormig of recht toelopend naar de spitse/ronde top. De 

afmetingen komen ook nu op hoofdlijnen overeen met de rechthoekige leien. De breedte kon niet altijd 

worden vastgesteld, maar is 8,5 tot meer dan 9,5 cm, terwijl de lengte steeds meer dan 17 cm is. De 

dikte van alle dakleien loopt uiteen van 3-7 mm. Eén rechthoekige lei loopt langzaam in een bolle vorm 

naar de top spits toe. Een andere daklei met rechte onderkant heeft één rechte zijkant en één 

bolvormige schuine zijkant. Eén druppelvormige lei met een afgeronde onderkant is erg klein (8,0x9,5 

cm). Deze heeft twee gaten in de top en in een benedenhoek.  

 

 
Figuur 9.8. Een selectie van de dakleien uit de grote funderingssleuf. 

 
 

Op 31,0 % van de dakleien van het oostelijke bouwdeel zijn spijkergaten aanwezig. De rechthoekige 

leien hebben veelal 2 gaten langs de bovenrand of 2x2 gaten in een grid van 8x5 cm; in één daklei is 

het ijzeren spijkertje (lengte 2,5 cm), waarmee de lei op het dak werd vast getimmerd, nog aanwezig. 

In een andere, vrijwel complete rechthoekige lei zijn drie gaten onder de bovenste rand aangebracht. 

In twee druppelvormige dakleien met een spitse top, zijn langs elke rand 4-6 gaten gemaakt over een 

lengte van 8-10 cm. In een andere daklei zijn enkele gaten aangebracht in de rond toelopende top, 

maar dit lijkt niet bewust langs de rand te zijn gebeurd.  
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Westelijke bouwdeel 

De dakleien van het westelijke bouwdeel zijn alleen in een uitbraakspoor gevonden (N=27; spoor 29; 

W=291 gram). De leisteen is blauwgrijs van kleur, en slechts één daklei is oranje verkleurd door 

verbranding. De meeste dakleien zijn te klein om hun vorm te bepalen. Twee fragmenten zijn van leien 

met rechte hoeken, maar er zijn geen verdere maten af te leiden. Eén fragment is driehoekig van vorm, 

waarvan de top met spijkergaten is afgebroken. Dit stuk is nog 8,0 cm groot aan de basis en 5,5 cm 

hoog.  

 

Wijze van dakbedekking 

Niet alle vormen passen in de bestaande typologie van dakdekkingen van leien (Maas- of Rijndekking). 

De vorm en afmetingen van veel dakleien wijzen echter, samen met de spijkergaten, op een 

Maasdekking.  

 

Bij een Maasdak gaat het om rechthoekige leien die elkaar in verband overlappen en in een dubbele 

dekking zijn gelegd. De leien overlappen daarbij ongeveer 50 % en komen tot halverwege elkaars 

hoogte. Bevestiging geschiedde via kleine gaatjes in de bovenrand waarmee ze werden 

vastgespijkerd. In dit geval zijn er rijen met twee of drie spijkergaten per lei aanwezig. De dakleien 

werden in latere periodes, vanaf de 17
e
 eeuw, ook wel aan een leihaak opgehangen. Dan is alleen het 

gat van de leihaak aanwezig. Het lijkt erop dat de eerste methode overwegend is toegepast, terwijl de 

tweede methode veel minder voorkomt. Blijkbaar werd die toch toegepast op De Hildert. De 

Maaslandse dekking beperkt zich overwegend tot het zuiden van Nederland. De spitstoppige, 

druppelvormige dakleien zijn vermoedelijk in een zogenaamde wilde dekking gelegd. Daarbij zijn de 

dakleien met de punt naar boven gericht en overlappend gedekt. De dakleien zijn op het dak bevestigd 

met spijkers die langs de randen van de lei zijn geplaatst. Het kan evenwel ook niet worden uitgesloten 

dat ze zijn gebruikt om dakdelen bij kepers of verticale dakdelen te dekken.173 Daarnaast is het 

overdreven grote aantal spijkergaten langs de randen van diverse druppelvormige leien opmerkelijk. 

Vanuit functioneel en praktisch oogpunt is dit onnodig om de leien op het dak te bevestigen.  

 

 
Figuur 9.9. Voorbeeld van een Maasdekking (links) en een wilde dekking (rechts). 
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Het is evenwel niet evident dat heel het gebouw een leistenen dak had, omdat ook kastelen en delen 

van hertogelijke stadswoningen in de Late Middeleeuwen nog daken van stro hadden.174 Leistenen 

daken moeten om de 50 tot 100 jaar worden hersteld of vernieuwd. Mogelijk werd aanvankelijk alleen 

een Maasdekking toegepast bij de bouw. Indien het dak is gerepareerd, kunnen daar leihaken bij zijn 

gebruikt. Opmerkelijk was dat de leien nog zijn bewerkt tijdens het leggen op het dak. Er zijn pogingen 

ondernomen om dikkere gedeelten van dakleien te verwijderen, zodat de dekking beter werd. Een 

voorbeeld hiervan is de grote, spitstoppige lei op figuur 9.7. De ene keer lukte dat beter dan de 

andere. Daarnaast viel op dat op diverse dakleien de spijkergaatjes herhaaldelijk niet helemaal door 

de lei waren geslagen. Was een leerling-dakdekker werkzaam op De Hildert, onder toeziend oog van 

een leraar? 

 

 

9.3.2  Mergel 

Mergel is een gesteente dat niet van nature in Noord-Limburg voorkomt. Daarom, en vanwege het 

gebruik als bouwmateriaal, is alle mergel ter plekke bewerkt. Mergel is gebruikt voor de fundering van 

het centrale bouwdeel, de waterput in het oostelijke bouwdeel en de brug over de sloot. De mergel 

wordt per structuur beschreven. 

 

Centrale bouwdeel 

De fundamenten van het centrale bouwdeel bestaan uit mergel, waarvan nog twee lagen aanwezig 

waren. De mergel is met een beitel bewerkt tot rechthoekige blokken van 12-15 cm dik. Het formaat 

liep uiteen van 15x15 cm tot 38x22 cm. Ondanks dit ogenschijnlijk grote verschil lijkt er wel degelijk 

gebruik te zijn gemaakt van een standaardmaat mergelstenen. Van de 24 mergelstenen die in de 

fundering aanwezig waren, is 2/3 deel tussen 27x21 en 38x22 cm groot. 

 

 
Grafiek 9.1. Verdeling van de mergelsteenformaten uit de fundering van het centrale bouwdeel ( lengte en breedte, 

in cm).  

 

De vrij uniforme maat van de mergelblokken wijst erop dat het materiaal niet van een gesloopt 

bouwwerk is, dat is hergebruikt voor de fundering van Huys de Hildert. Het mergel is dus gewonnen in 

mergelgroeves, speciaal voor de fundering. Mergel werd in het verleden tot ver buiten Zuid-Limburg 

gebruikt als ondergronds bouwmateriaal, zoals funderingen. Redenen hiervoor zijn de 

vochtbestendigheid van mergel, de makkelijke hanteerwijze, bruikbaarheid en manier waarop het in de 

bouw kan worden verwerkt.   
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Figuur 9.10. Compleet mergelblok uit de fundering van het centrale bouwdeel. Op de z ijkant zijn kapsporen van 

een beitel z ichtbaar. 

 

 

Waterput in het oostelijke bouwdeel 

De waterputconstructie van het oostelijke bouwdeel bestaat uit ringen van opgestapelde 

mergelblokken. Die zijn bewaard vanaf 1,2 m –vlak 2 en zijn nog 4 lagen dik. De mergelblokken 

hebben nog een ronde binnen- en buitenkant, overeenkomstig met de vorm van de put. Ze zijn fors 

verweerd in de bodem: de buitenkanten zijn sterk afgerond en er zijn aanzienlijke stukken in de vorm 

van slingerende banen opgelost door de stroming van het relatief zure grondwater.  

Door de natuurlijke verwering zijn alle bewerkingssporen van de mergel eveneens verdwenen. De 

mergelblokken zijn vrij fors van formaat. Er konden vrij weinig blokken ongeschonden worden 

onderzocht, maar toch lijkt gebruik te zijn gemaakt van blokken met een standaardmaat. De 

onderzochte mergelstenen uit de putwand zijn tussen 31,5 tot 35,0 cm lang en 20,0 cm breed. De dikte 

varieert tussen 14,5 en 16 cm. 

 

 
Figuur 9.11. Deel van de mergelstenen r ing van de waterput. 
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Grafiek 9.2. Verdeling van de mergelsteenformaten van de waterput (lengte en breedte, in cm).  

 

 

Brug over de sloot 

De aanzetten van de brug zijn van mergelblokken en bakstenen gemaakt. De blokken zijn van een vrij 

vast formaat die met een beitel zijn bewerkt tot rechthoekige blokken. Het formaat liep uiteen van 

31x23 tot 38x26 cm, maar het gros van de mergelblokken is 32-28 cm lang en 20-24 cm breed (grafiek 

9.3). De dikte ligt meestal rond 15 cm, maar varieert van 14,5 tot 16,5 cm.  

Een enkel blok van laag 4 (de op één na bovenste laag) op of bij de hoeken, is gebroken. De plekken 

van de gebroken blokken in de brug doen vermoeden dat de breuken zijn ontstaan door het gewicht 

van de brugconstructie. Gebroken blokken ontbreken in de hartlijn van de brugaanzet.  

 

 

 
Grafiek 9.3. Verdeling van de formaten van het mergelsteen van de brug ( lengte en breedte, in cm). 

  

 

De mergelblokken zijn gemetseld met grove witte kalkmortel. De hechting van de mortel aan de mergel 

was erg goed, en na meer dan 500 jaar waren de mergelblokken nog steeds muurvast gemetseld. 

Diverse pogingen om mergelblokken te bemonsteren, mislukten daardoor jammerlijk. Zelfs met een 

zware hamer konden alleen kleine brokken van de fundering worden afgeslagen. 
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Figuur 9.12. Brokken mergel met voeg van kalkmortel. 

 

 

9.3.3  Kalkstenen kogel 

De kogel is gemaakt van Devonische kalksteen, die wordt gerekend tot het Belgische hardsteen. Deze 

bevat calcietkristallen, die zichtbaar zijn als kleine glimmende kristallen. Ook tekenen zich enkele 

dunne kalkadertjes en fossiele stengels van zeelelies (Crinoidea) in de steen af.175 De kogel heeft een 

ruw uiterlijk en enkele uitsteeksels, zoals het fossiel van een schelp. Het oppervlak van de hardsteen 

is plaatselijk verweerd door de zure bodem. Dit is met name het geval rond de plekken waar vrij weinig 

calcietkristallen voorkomen en die dus gevoeliger is voor verwering en erosie. Erosie is ook goed 

zichtbaar bij de mergelblokken van de waterput, waar de buitenkanten zijn afgerond en aanzienlijke 

stukken zijn opgelost door het zure grondwater, zie § 9.3.2. Er kan zelfs bijna 1,0 cm van de 

buitenkant zijn opgelost door verwering, waardoor de diameter oorspronkelijk ruim 20,0 cm was en 

meer dan 12 kg zwaar is geweest.  

 

Het bepalen van het exacte type geschut was een zeer lastige klus. Stenen kogels voor bijvoorbeeld 

blijdes en vroege vuurwapens zullen namelijk hetzelfde zijn geweest. Hooguit zou gezegd kunnen 

worden dat het voor de kogels van vuurwapens belangrijker is dat ze rond zijn en dat de vorm 

zwaarder meeweegt dan voor een stuk werpmunitie. Eventuele sporen van buskruit zullen in de loop 

der eeuwen in de bodem zijn verdwenen zodat dit niet meer te controleren is.176 

 

 
Figuur 9.13. Kogel van grijze kalksteen. 
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Bij belegeringen waren vooral lange afstandswapens van belang, zoals blijdes, kanonnen en mortieren. 

De blijde is een middeleeuwse vinding en werkte middels een contra-gewicht.177 Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen lepelblijdes en slingerblijdes. Lepelblijde waren belegeringswapens die het best 

vergelijkbaar zijn met een grote lepel op een verrijdbare stellage. Ze hadden een werparm die via 

torsiekracht een projectiel konden lanceren. Het gaat dan alleen om relatief lichte voorwerpen, zoals 

brandende tonnen eventueel gevuld met een explosief mengsel of rottende kadavers, bedoeld om dood 

en verderf te zaaien. De lepelblijde kon zo'n 75 tot 100 meter ver werpen. De slingerblijde is de 

opvolger van de lepelblijde, en diende ervoor om kogels tegen vestingmuren te werpen of karkassen 

over de muren van de vijand te slingeren. Het zicht van een dergelijk werktuig voor een burcht werkte 

als psychologische dreiging, waarvan de vijand niet zelden zo onder de indruk was dat die spontaan de 

witte vlag hees. De eerste slingerblijdes werkten op mankracht. Door aan touwen te trekken maakt de 

arm een halve aswenteling. Met een relatief lichte blijde, de bricole, kon een steen van 4,5 kg door vier 

touwtrekkers 32 meter ver weg worden geworpen. Andere slingerblijdes, zoals de pierière, konden 

voorwerpen van 5 tot 10 kilo wegwerpen met een dracht van 30 tot 60 meter.  

 

 

 
Figuur 9.14. Slingerblijde (Bron:http:// images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8p2_6_tSMX4AKhCJzbkF). 

 

In de Late Middeleeuwen werden de bricole en de pierière geleidelijk vervangen door de trebuchet. Bij 

dit nieuwe werktuig is mankracht vervangen door zwaartekracht, waardoor het veel krachtiger, 

effectiever en preciezer was dan de eerdere blijdes. Het was, in tegenstelling tot de eerdere blijdes, 

goed in staat om de muren van verdedigingswerken te beschadigen: stenen van 60 kg konden over 

een afstand van 200 meter geworpen worden. Van Hoof (ongedateerd) stelt evenwel dat een blijde van 

middelbare omvang stenen van 100 kilo kon wegslingeren over een afstand van 450 meter. Trebuchets 

werden gebouwd door een oorlogsingenieur, die de bouwgeheimen goed bewaarde. Alleen de rijksten 

konden een trebuchet betalen zoals steden of machtige instellingen.  
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Ten tijde van oorlog werden deze werptuigen verhuurd. De prestaties van deze machines gingen ver 

uit boven die van het oude spangeschut, dat bovendien nog als nadeel had dat de strengen vanwege 

het snelle verlies aan elasticiteit regelmatig vervangen moesten worden. Zelfs na de opkomst van het 

vuurgeschut in de 14
e
 eeuw bleef de blijde als belegeringswerktuig nog lang gehandhaafd. 

 

Een complete kogel van De Hildert heeft zo’n 24 pond gewogen. Dit is een gewichtsmaat kogels die 

werden afgevuurd door, mortieren en behoren tot het zware geschut. In de 16e eeuw werden met 

mortieren ook nog hardstenen kogels afgevuurd. Die werden met een boog door de lucht geworpen en 

konden doelen bereiken op ongeveer 500 m afstand. De 24-ponder mortier was een belegeringsstuk 

en maakte geen deel uit van de veldartillerie.178 De artillerie werd in zijn algemeenheid sowieso bijna 

uitsluitend ingezet bij belegeringen. Het krombaangeschut, waaronder de mortier, had een korte loop 

en vuurde grotere kogels in een kromme baan over hoge belemmeringen zoals vestingmuren. De 

mortier zelf was doorgaans bevestigd op een niet verrijdbaar onderstel, zodanig dat de loop een hoek 

van 45 graden met de grond maakte. Het vlakbaangeschut is geschikt voor kleinere kalibers, dat 

kogels in een min of meer rechte baan afvuurt. Voor dit geschut werden de zogenaamde halve 

kartouwen gebruikt. Dit waren halfzware kanonnen (24-ponders) met een eigen gewicht van meer dan 

2.200 kg. Om één enkel halfzwaar kanon te verplaatsen waren 18 paarden nodig.  

 

De aantallen manschappen en paarden die moesten worden ingezet om de vuurmonden met 

bijbehorend materieel te vervoeren, waren enorm. Het vervoer van geschut vormde in de zestiende 

eeuw dan ook een groot probleem. Bij de verplaatsing van zes halve kartouwen, 24-ponders, bijna 300 

man personeel betrokken. Voor het transport van de stukken zelf waren 90, voor dat van kruit, kogels, 

gereedschap en reserve-onderdelen 132 paarden nodig. Veel kanonnen konden dikwijls per schip 

worden vervoerd. De artillerie van het Staatse leger, de krijgsmacht van de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden, kreeg door toedoen van prins Maurits na 1590 een belangrijke impuls. Het 

zware geschut werd in deze periode gestandaardiseerd, vooral op zijn initiatief.179 Dergelijke 

hardstenen kogels zijn in de regio wel meer gevonden, zoals op de Prinsenhof in Venlo. De kogels die 

in een kelder van de hertogelijke residentie lagen, zijn vermoedelijk in 1511 afgeschoten tijdens een 

belegering door Bourgondische troepen van Margaretha van Oostenrijk.180 

 

 
Figuur 9.15. Mortier (bron: http://www.collectie.legermuseum.nl/str.hoefer/strategion/i007593.html).  
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9.3.4  Overige steensoorten 

De overige bewerkte steensoorten bestaan uit enkele stukken kwarts, kwartsiet en ondetermineerbare 

steensoorten.  

 

Het bewerkte kwarts bestaat uit een kooksteen. De kooksteen is gevonden tijdens de aanleg van put 5. 

Twee stukken bewerkte kwartsiet bestaan uit twee kookstenen, gevonden tijdens de aanleg van putten 

1 en 5. 

 

Het bewerkte stuk kwartsiet is gevonden in de waterput (figuur 9.4). Het is een steen met een 

afgeronde kubusvorm met gefacetteerde of afgeronde ribben en het oppervlak van de bolle zijden is 

gepolijst. De steen is 4,5x4,5x4,5 cm groot (187 gram). De vondstlocatie en typische vorm wijst op een 

specifiek gebruik, maar de precieze functie is onbekend. Mogelijk is het een toetssteen, waarop de 

samenstelling van metalen werd getoetst. Het kan ook een klopsteen zijn. Klopstenen waren 

vergelijkbaar met de tegenwoordige hamers en konden voor diverse doeleinden worden gebruiken, 

zoals het kraken van noten, het opruwen van het oppervlak van maalstenen en het bewerken van 

andere steensoorten. Hoewel men ook kan denken aan een functie van kussensteen, is dit niet 

aannemelijk. Kussenstenen zijn stenen die werden gebruikt voor het toetsen van de samenstelling van 

metalen, vergelijkbaar met huidige toetsstenen. Kussenstenen zijn vaak van kwarts of kwartsiet, die 

zijn bewerkt en vertonen klopsporen, afsplinteringen en ze hebben meestal gefacetteerde of afgeronde 

hoeken en een oppervlak dat op de hoogste delen gepolijst is. Kussenstenen werden al in de 

Prehistorie gebruikt.181 Meest aannemelijk is dat het een vijzel betreft, die werd gebruikt om te 

vermengen of te vermalen, onder meer bij de voedselbereiding. 

 

Het fylliet vertoont aan één zijde en de aangrenzende vlakke zijden sporen van sterke verbranding. Het 

oppervlak is sterk zwart geblakerd waardoor de steen zwart is verkleurd. Beide stukken zijn gevonden 

binnen het gebouw, hetzij als aanlegvondst binnen het centrale bouwdeel (V 26), hetzij als afval in de 

waterput van het oostelijke bouwdeel (V 41). Het zijn vrijwel de enige vondsten uit de hele opgraving 

die sporen van verbranding vertonen, met uitzondering van drie licht geblakerde dakleien uit de 

uitbraaksleuf van de beerput. Wellicht is het fylliet verwerkt in de haardvloer of haardbekleding. 

 

 

9.4  Herkomstgebieden van het natuursteen 

Natuursteen komt als gevolg van de ligging in het Maasdal niet in de directe omgeving van Well aan of 

nabij het oppervlak voor, behalve in de vorm van grind. Dat betekent dat alle natuursteen is 

aangevoerd van elders. Uitzondering hierop vormt het ijzeroer dat kan voorkomen in de kwelrijke, 

lagere terreindelen van het Maasterrassenlandschap. In de directe nabijheid van De Hildert heeft 

winning van ijzeroer voor ijzerproductie al in de Vroege Middeleeuwen plaatsgevonden, zoals in § 6.6 

is gebleken. Dit materiaal is ook gebruikt op De Hildert. De kans op het ontstaan van oerbanken neemt 

toe naarmate waterstromen groter zijn en diepere dalen hebben gevormd, waar meer kwelwaterrijke 

delen voorkomen, zoals de terrasranden in het Maasdal. Fylliet heeft van oorsprong een herkomst 

buiten Nederland. Brongebieden zijn bekend in Scandinavië, maar het is niet duidelijk of de gevonden 

stukken daar ook vandaan komen.  
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Het is bekend dat zowel in de Eifel als de Ardennen al vanaf de Romeinse tijd daklei werd gewonnen. 

De herkomst van het leisteen van De Hildert moet vooral in het Maasgebied in België en Noord-

Frankrijk worden gezocht. Het brongebied is enigszins nader te bepalen aan de hand van de kleur. In 

het Noord-Franse Fumay is groengrijze en paarse leisteen gewonnen.182 De leisteenfragmenten van De 

Hildert zijn daarvan afkomstig. Hier lag een belangrijke groeve, de Fosse Martin.183 Een ander deel is 

gewonnen in het Rijnland, zoals in Mayen in de Eifel. Hier gaat het om de (blauw-) grijze leisteen 

waarvan de breuklijnen geen vaste oriëntatie hebben. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat er 

ook leisteen uit de Ardennen op De Hildert is gebruikt. De steenkool en kalksteen komen waarschijnlijk 

dichterbij uit de grond. Beide steensoorten komen voor en zijn gewonnen in het huidige Zuid-Limburg. 

De herkomst van de mergel kan zeer specifiek worden bepaald, op basis van de kleur, textuur, 

structuur en aanwezige fossielen in het gesteente. De mergel die is verwerkt in het gebouw is 

gewonnen in de St. Pietersberg bij Maastricht.184 De hardstenen kogel voor een mortier of blijde is 

gemaakt van Devonische kalksteen, die wordt gerekend tot het Belgische hardsteen. De Ardennen 

vormen het brongebied van dergelijke kogels. 

 

Van de overige natuursteen is de herkomst niet eenduidig, omdat de meeste steensoorten op 

meerdere plaatsen in noordwest Europa aan het oppervlak voorkomen. Het gaat hierbij zowel om 

riviergrind van de Maas en Rijn in Nederland, als om morene materiaal dat met de gletsjers uit 

Scandinavië is meegekomen. Middels aansnijding van de Scandinavische gletsjers in Duitsland door 

de Rijn kan het in het oerstroomdal van Maas en Rijn zijn beland. Van het kwartsiet en kwarts is het 

echter het meest waarschijnlijk dat zij afkomstig zijn uit de Vulkaan Eifel in Duitsland. Echter, ook ten 

oosten van Liessel of in de Kempen tot bij de Achelse kluis komen grote brokken van deze 

gesteentesoorten vlak onder het oppervlak voor. Dit geldt niet alleen voor kleine, handzame stukken, 

maar ook voor grote exemplaren. Zowel kwarts als kwartsiet zijn typische riviergrinden. Die zijn te 

verzamelen op plaatsen waar allerlei oude terrasafzettingen aan het oppervlak liggen en grindrijke 

afzettingen zijn ontsloten, zoals langs de Maas in Limburg. Het is echter niet uitgesloten dat het 

grindmateriaal van verder komt en dat het samen met geïmporteerde leisteen het Limburgse Maasdal 

heeft bereikt en van daaruit naar De Hildert is gebracht. Dit transport van het natuursteen vond 

meestal plaats over water.185  
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10   Keramisch bouwmateriaal 

10.1  Inleiding 

Tijdens de opgraving is een diversiteit aan keramisch bouwmateriaal gevonden (bijlage 5). Het 

keramisch bouwmateriaal bestaat uit grofkeramiek en fijner keramisch bouwmateriaal. Met 

grofkeramiek worden dakpannen, metselstenen, straatstenen en buizen bedoeld. Het wordt 

onderscheiden van fijner keramisch bouwmateriaal, zoals tegels en aardewerk. Daarmee wordt niet 

alleen een verschil in productgroep, maar ook in productiemethode weergegeven. In dit hoofdstuk 

worden grofkeramiek en tegels behandeld. De conclusies van het onderzoek zijn sterk bepaald door de 

wijze van verzamelen. Het keramisch materiaal is tijdens de opgraving systematisch verzameld en 

daarbij zijn in totaal 305 stukken bouwkeramiek geborgen (W=117,2 kg). Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek is keramisch bouwmateriaal gevonden. Bij de oppervlaktekarteringen is van 

het keramisch bouwmateriaal alleen vloertegels, dakpannen en kacheltegels systematisch opgeraapt.  

 

  opgraving proefsleuven oppervlakte totaal  

baksteen 118   118 

vloertegels 177 3 136 316 

dakpannen 
(nokvorsten) 10   10 

kacheltegels  1 1 2 

totaal 305 4 137 446 

Tabel 10.1. Verdeling van de bouwkeramiek naar onderzoek.  

 

 

Veruit de grootste component van het keramisch bouwmateriaal uit de opgraving wordt gevormd door 

vloertegels (58,0%), maar het grootste deel van het gewicht wordt gevormd door baksteenfragmenten 

(72,4 %). Dakpannen en vloertegels vormen een duidelijke minderheid, zowel in aantal als gewicht.  

 

  aantal gewicht (kg) 

baksteen 118 84,8 

vloertegels 177 35,1 

dakpannen 
(nokvorsten) 10 2,3 

totaal 305 122,2 

Tabel 10.2. Verdeling van de bouwkeramiek uit de opgraving.  

 

 

  spoorvondsten niet-spoorvondsten totaal 

baksteen 112 6 118 

vloertegels 170 7 177 

dakpannen 
(nokvorsten) 9 1 10 

totaal 291 15 305 

Tabel 10.3. Verdeling van de bouwkeramiek uit de opgraving naar context. 
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Het grootste deel van het bouwmateriaal van de opgraving en het proefsleuvenonderzoek kan aan 

structuren worden toegewezen (95%). Dat geldt zowel voor de bakstenen, de vloertegels als de 

kacheltegels. Het overige deel bestaat uit aanleg- en stortvondsten.  

 

Het materiaal is behoorlijk gefragmenteerd, maar toch zijn enkele exemplaren compleet. Dit geldt 

vooral voor de vloertegels, waarvan er maar liefst meer dan 30 compleet zijn. Slechts vijf bakstenen 

zijn compleet in sporen bewaard: 2 kleine bakstenen uit de beerput en 3 bakstenen uit de waterput. Er 

zijn weliswaar vele tientallen stenen compleet bewaard, maar die waren onderdeel van bewaarde 

funderingen, zoals die van de brug, de stiep van het oostelijke bouwdeel en het stuk muurwerk uit de 

waterput. Alleen van de brug zijn twee complete exemplaren verzameld. Er zijn maten genomen van de 

bakstenen van de stiep, en het stuk muurwerk uit de waterput is compleet geborgen. De stiep en het 

stuk muur worden apart beschreven. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is ook keramisch bouwmateriaal gevonden. Het betreft 1 

kacheltegel en ongeveer 4 bakstenen. Deze stukken zijn veelal sterk gefragmenteerd, maar van één 

baksteen kon de dikte worden gemeten en bedroeg 60 mm. Dit fragment is toen in de Late 

Middeleeuwen geplaatst, maar een jongere datering is ook goed mogelijk.186 Tijdens de verschillende 

malen dat het oppervlak is afgespeurd op vondsten, zijn 136 stukken van vloertegels en 1 kacheltegel 

gevonden. Dit materiaal wordt ook beschreven, maar niet in de analyse opgenomen omdat de context 

veelal niet bekend is. 

 
 

10.2  Baksteen 

Omdat natuursteen van nature niet voorkomt in Noord-Limburg was het gebruik van baksteen een zeer 

goed alternatief, mits de gebruiker het kon betalen. Dat laatste was blijkbaar voor de bewoners van De 

Hildert geen probleem. Voordelen van bakstenen zijn brandbestendigheid, de hoge duurzaamheid en 

het grote draagvermogen. Vanwege het formaat zijn bakstenen bovendien relatief eenvoudig te 

vermetselen.187  

 

10.2.1  Algemene maatvoering en datering 

Al in de Romeinse tijd werd de baksteentechniek in Nederland toegepast. Met het vertrek van de 

Romeinen verdween ook deze techniek eeuwen lang uit onze streken. Pas halverwege de 12e eeuw 

verschijnen de oudst bekende gebouwen van baksteen in Noord-Europa. Het is niet precies bekend 

hoe de terugkeer van de baksteen in zijn werk is gegaan. Algemeen wordt aangenomen dat kloosters 

hoogstwaarschijnlijk een grote rol in deze ontwikkeling speelden, vanwege hun contacten met landen 

waar baksteen nog volop als bouwmateriaal werd gebruikt. Het gebruik van baksteen in gebouwen in 

Nederland is begonnen in Friesland en Groningen in de loop van de 12e eeuw, hoewel tegenwoordig 

een vroegste datering in het eerste kwart van de13e eeuw meer aannemelijk lijkt.188 De oudste 

bakstenen werden, naast militaire gebouwen als kastelen, vaak gebruikt in kloosters en kerkelijke 

gebouwen en worden daarom ook wel kloostermoppen genoemd. Ze waren grofweg 32-38 cm lang en 

8-11 cm dik. In de 13e eeuw werd baksteen al in het de meeste delen van het land toegepast. Hout 

bleef echter nog lang als bouwmateriaal in gebruik. De ‘verstening’ van een stad als Eindhoven 

bijvoorbeeld heeft vermoedelijk pas in de 17e eeuw plaatsgevonden.189  
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Tot die tijd waren de meeste gebouwen overwegend van hout met wanden van gevlochten twijgen die 

met leem zijn dichtgesmeerd. Alleen schoorstenen werden vaak al eerder van baksteen gemaakt. 

Vanaf de 14e eeuw ontstond de niet-kerkelijke baksteenbouw en kon het beroep van steenbakker 

verschijnen. Steden- en vestingbouw deden de vraag naar baksteen stijgen. Transport was van 

oudsher een economisch probleem, waardoor baksteen meestal direct bij de bouwplaats werd 

geproduceerd in veldovens. Rond steden ontstonden meer permanente steenbakkerijen en deed de 

permanente oven zijn intrede. Toen de bouw van woonhuizen in het brandgevaarlijk hout gingen 

verbieden, nam de bouw in baksteen een vlucht.190  

 

Het formaat van bakstenen wordt regelmatig gebruikt om gebouwen te dateren. Daarbij is een 

algemene vuistregel dat het formaat van de bakstenen sinds de herintroductie in Nederland afneemt.191 

Deze ontwikkeling werd door twee factoren ingegeven. Ten eerste waren kleinere bakstenen beter 

hanteerbaar en maakten het werk lichter. Verder konden kleinere bakstenen tijdens het bakken 

gelijkmatiger worden verhit, waardoor de kwaliteit toenam. Echter, de overheid stelde in de loop der 

tijd regels op om het steeds kleiner wordende formaat van de baksteen een halt toe te roepen. De 

reden was dat bij een kleiner formaat meer bakstenen nodig zijn om een kubieke meter metselwerk te 

maken en de arbeidskosten sterk toenamen. Een probleem bij de datering van middeleeuwse 

gebouwen is dat baksteenformaten in binnen hetzelfde tijdvak kunnen variëren, zoals is aangetoond in 

oostelijk Noord-Brabant. Zelfs voor een relatieve datering moet de herkomst bekend zijn. Bovendien is 

hergebruik een probleem dat steeds weer de kop opsteekt. 

 

Onderzoek naar baksteen staat in Limburg nog in de kinderschoenen en overzichtsstudies ontbreken 

tot dusver. In het oosten van Noord-Brabant is de baksteenontwikkeling wel onderzocht. Daar komen 

vanaf omstreeks 1350 in bakstenen langer zijn dan 25 cm niet meer voor.192 De algemeen voorkomende 

tendens om geleidelijk kleinere stenen te bakken is over het hele gebied waar te nemen, maar niet 

overal in gelijke mate. In de jaren 1400-1450 werden zelfs stenen met een lengte van 23,5 tot 24,5 cm 

uitzonderlijk in dit gebied. Volgens een contract van 1484 uit Lage Mierde schreef de priorij van Postel 

baksteenformaten van minstens 21,0 x 10,0 x 5,0 cm voor: de zogenaamde Postelse forme. Dat men 

de in de regio gebruikte minimumafmetingen over nam, had vermoedelijk twee redenen. Enerzijds zal 

het bedoeld zijn geweest om het aantal stenen in een kubieke meter metselwerk binnen gangbare, 

maar redelijke grenzen te houden. Anderzijds zal men beoogd hebben een betere kwaliteit metselwerk 

te bereiken door de stenen niet al te groot te maken. Vanaf omstreeks 1500 hebben de Postelse forme 

geen belangrijke rol meer gespeeld in het oosten van Noord-Brabant. In de jaren 1500-1550 werden 

daar bakstenen gebruikt die doorgaans 23 tot 24 cm lang waren. Over het algemeen bleef men de 

grotere maten bakstenen gebruiken. Problematisch is dat in (het noorden van) Limburg nauwelijks 

onderzoek naar de baksteenontwikkeling heeft plaatsgevonden. 

 

 

10.2.2  Baksteenmaten van De Hildert 

De maatvoering van de bakstenen op De Hildert kon vaak niet worden vastgesteld. Wanneer dit al 

mogelijk bleek, betrof het vaak slechts de dikte en breedte; in 30% van de bakstenen kon de breedte 

en dikte worden bepaald. De lengte kon slechts zeven maal worden bepaald (6%; tabel 10.3). In de 

tabel 10.4 zijn bakstenen van twee maten verwerkt. Eén deel bestaat uit bakstenen van 24,5 tot 25,0 

cm lang en ongeveer 12,5 cm breed, met een enkele uitschieter van 31,0 cm lang.  
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Aan de tegenovergelegen zijde, zijn aan de binnenkant van de steen duidelijk de afdrukken van twee 

andere bakstenen zichtbaar. Het is vermoedelijk een mondsteen, ratel of een stuk van een ovenwand. 

Mondstenen zijn bakstenen die in de oven vlakbij de vuurhaard lagen waardoor ze deels wat krommer 

en gesinterd waren. Het zijn dus eigenlijk misbaksels maar werden toch gebruikt bij niet te grote 

afwijkingen in de vorm, zoals in funderingen. Een ratel is een baksteen met scheuren, al dan niet 

ontstaan tijdens het bakproces. Mondstenen en ratels zijn door hun directe contact met de warmtebron 

vaak te sterk verhit geweest, waardoor ze vervormd, verglaasd of donker verkleurd zijn. Een ander 

deel van de baksels bestaat uit aanmerkelijk kleinere bakstenen van 14,2 tot 15,0 cm lang en 7,5 tot 

8,5 cm dik. Veelal liggen de breedtes en diktes van de bakstenen echter dicht bij elkaar.  

 

 
Tabel 10.4. Lengte- en breedtematen van het baksteen in centimeters (N=7). 

 
 

 
Tabel 10.5. Breedte- en dikte maten van het baksteen in centimeters (N=35). 

 

 

Tijdens het couperen van de waterput werd juist onder het opgravingsvlak een groot stuk muurwerk 

gevonden. Het stuk muurwerk is 85x40 cm lang en 26 cm dik, bestaande uit drie metsellagen van 

bakstenen. Die zijn circa 24,0x12,0 cm groot en zijn 5,3 tot 6,0 cm dik. De voegen tussen de 

bakstenen in één laag zijn 1,3 tot 2,0 cm breed, en de voegen tussen de afzonderlijke bouwlagen zijn 

2-3 cm dik. Deze forse variatie is het gevolg van de diversiteit in diktes van de bakstenen. Het stuk 

muurwerk heeft op de onderkant een laag mortel van 2-3 cm dik, met een aanhechting van een dun 

laagje (1 mm) kleiïg zand.  
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Blijkbaar is de muur rechtstreeks op de bodem van de funderingssleuf geplaatst. Er wordt van 

uitgegaan dat dit een stuk opgaand muurwerk is van het oostelijke bouwdeel van Huys de Hildert, dat 

tijdens de afbraak in de waterput is gedumpt. Die muur is zo’n 40 cm dik geweest. Wat betreft het 

metselwerkverband is het vrijwel zeker dat dit in kruisverband was gemetseld.193  

 

  
Figuur 10.1 ( links). Stuk muurwerk van het oostelijke bouwdeel, gedumpt in de waterput. 

Figuur 10.2 (rechts). Schematische weergave van lagen van het muurfragment uit de waterput. 

 
 
 

  
Figuur 10.3. Kopergravure uit 1694 van een metselaar aan het werk (uit: Van den Brand & Manders, 2002, p. 130). 
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Van het oostelijke bouwdeel zijn tevens funderingsresten aangetroffen (spoor 32). Op het westelijke 

uiteinde van de grote uitbraaksleuf is een bakstenen stiep (spoor 38) gevonden, die zich nog op de 

originele plek in de bodem bevond. De stiep was 50x55 cm groot. Er zijn rode bakstenen van 24x12x6 

cm gebruikt, die gemetseld zijn met kalkmortel die is gemengd met leembrokken. In de stiep zijn vier 

lagen baksteen verwerkt, waardoor die ongeveer 30 cm hoog was. Niet alle lagen zijn compleet 

bewaard, maar de metselwijze is wel duidelijk.  

 

 
Figuur 10.4. Foto van de stiep en schematische weergave van lagen 1 t/m 4. 

 

De bovenste laag van de stiep (laag 1) bestaat uit twee rijen van vier complete bakstenen, die met de 

kopse kanten tegen elkaar zijn gemetseld. De onderliggende laag (laag 2) zijn anders gemetseld, maar 

van een duidelijk verband is geen sprake. De rand van laag 2 bestaat uit vier complete en één halve 

bakstenen die parallel aan de langste rand zijn geplaatst. Het tussenliggende deel is opgevuld met vier 

bakstenen. De hier onderliggende laag (laag 3) is op dezelfde manier gemetseld als laag 1 en bestaat 

uit even zoveel bakstenen. De onderste laag van de stiep (laag 4) bestaat uit acht halve en complete 

bakstenen, die op een vergelijkbare manier als laag 2 zijn verwerkt en precies onder het midden van 

de stiep zijn geplaatst. Wanneer de stiep tot aan het huidige maaiveld heeft doorgelopen, is die 

ongeveer 65 cm hoog geweest en heeft vermoedelijk uit 8 of 9 lagen bestaan. 

 
 
10.2.3  Bakseltypen  

Bij de macroscopische analyse van baksteen, en tegels, maar ook dakpannen, moet rekening worden 

gehouden met het feit dat het zeer moeilijk is om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire 

kenmerken. Primaire kenmerken zijn ingegeven door samenstelling van de grondstof, zoals de 

kleisoort en magering. Zij bepalen voor een deel kenmerken als kleur, porositeit en de mate van het 

voorkomen van insluitsels. Secundaire kenmerken ontstaan tengevolge van factoren bij het 

productieproces, zoals de mate van zuurstof in de oven en de baktemperatuur, en bepalen andere 

kenmerken van de baksels, zoals de hardheid en mede kleur. Kleur en porositeit worden dan ook 

bepaald door zowel de kenmerken van de grondstof, maar ook de bakwijze. Het baksteen bestaat uit 

een heterogene groep.  
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Het baksteenmateriaal loopt uiteen van enkele sporen met drie of minder stukken tot twee sporen met 

vele tientallen stukken met een totaalgewicht van bijna 50 kilo. Bij de analyse is onderscheid gemaakt 

in kleur en porositeit, primaire kenmerken als insluitsels van zand, grind, kleibrokken en mangaan, en 

secundaire kenmerken zoals holtes, versintering en uiterlijk.  

 

De kleur van de bakstenen loopt sterk uiteen. Er komen zowel rode, paarse, oranje als paarsgrijze 

baksels voor. Rode en roodpaarse baksels komen vaak voor (ruim 63 %). Oranje baksels zijn ook goed 

vertegenwoordigd (ruim 19 %), maar paarse, paarsgrijze en grijze baksels vormen echter een 

duidelijke minderheid (totaal 17 %). De kleur is vaak gekoppeld aan de porositeit en baktemperatuur: 

paarse en grijspaarse baksels zijn in de regel hardgebakken, terwijl oranje baksels zachtgebakken en 

poreus zijn. De rode baksels zijn op een gemiddelde temperatuur gebakken en hebben een ‘normale’ 

hardheid en porositeit. Een deel van de baksels die op een relatief lage temperatuur zijn gebakken, 

heeft een duidelijk zandige textuur. Mogelijk is hier zandige leem voor gebruikt. Het wordt opgemerkt 

dat bij de stenen die op een hoge temperatuur zijn gebakken, dergelijke primaire kenmerken niet meer 

te onderscheiden zijn. Het voordeel van relatief zachtgebakken stenen is dat er minder hout voor de 

oven nodig is en dat de bakstenen het vocht uit de specie vrij snel absorberen. Daardoor kan er snel 

mee gewerkt worden. Een nadeel is dat ze tijdens transport gemakkelijk kunnen breken. Ongeveer 10 

% van het baksteen is op een dermate hoge oventemperatuur gebakken, dat versintering is opgetreden 

en geen duidelijke uitspraken meer te doen zijn over de magering. Soms komt een kleine bijmenging 

van kwarts voor. Meestal gaat het om fijne stukken, maar ook grover materiaal met een diameter groter 

dan 1 cm komt voor. Af en toe komen ook kleine holtes, kleibrokjes of insluitsels van mangaan en/of 

ijzer in het baksteen voor. Holtes kunnen zowel primaire als secundaire factoren zijn. Mogelijk zijn die 

ontstaan door organisch materiaal in de verwerkte klei, maar zij kunnen ook zijn ontstaan door het 

slordig vullen van de houten vormramen die voor de baksteenproductie werden gebruikt. Eén fragment 

heeft vingerstrepen op één van de lange zijden.  

 

De grootste baksteen meet 31,0x12,0x7,8 cm; de baksteen heeft een grote ronde kromming over één 

lange zijde. Het is vermoedelijk een mondsteen, ratel of een stuk van een ovenwand. Zes bakstenen 

uit de beerput en van de brug wijken qua vorm af van de rest. Van twee bakstenen is de helft van één 

van de lange zijden schuin bijgewerkt alvorens het bakproces. Dergelijke bakstenen werden meestal 

gebruikt voor vensterbanken. Daar had de muur aan de binnenzijde van het pand vaak een schuine 

zijde om de lichtinval te maximaliseren.  

 

 
Figuur 10.5.Veertiende eeuwse muren met schuine hoek bij vensterbank in kasteel De Keverberg in Kessel,  

deels gerestaureerd. 
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Uit twee bakstenen is een rechthoek van 4,3x3,0 cm verwijderd voorafgaand aan het bakken. 

Vermoedelijk is dit een baksteen die was geplaatst aan de rand van een deur, raam, of andere 

opening. Het houten raamwerk kon worden geplaatst in de uitsparing van de baksteen. Twee 

bakstenen hebben een ronde hoek die is gemaakt voorafgaand aan het bakken, en één exemplaar is 

gebroken. Het is niet echt duidelijk waarom dergelijke stukken zijn gemaakt. Wellicht moesten zij 

worden verwerkt in zuilen, bijvoorbeeld van een zuilengalerij zoals in de 14-17
e
 eeuwse fase van 

kasteel Waardenburg in Gelderland.194 In dat geval zijn het restanten van een partij bakstenen die niet 

speciaal voor De Hildert is gebakken.  

 

 
Figuur 10.6 ( links). Diverse bakstenen en -fragmenten uit de beerput. Linksboven: baksteen met verwijderd stuk 

op de hoek; rechtsboven: twee exemplaren met schuine hoek; rechtsonder: baksteen met ronde hoek; linksonder: 

twee kleine bakstenen. 

Figuur 10.7 (rechts). Diverse bakstenen en -fragmenten van de brug. Rechtsboven: baksteen met verwijderd stuk 

op de hoek; linksonder: baksteen met ronde hoek; linksboven: grote baksteen met grote ronde kromming. 

 

 

Hoewel er dus de nodige variatie in de baksels bestaat, lijkt de matrix op macroscopisch niveau 

redelijk homogeen, met veelal een oranje tot paarse kleur en veelal zand als insluitsel binnen de 

rommelige structuur. De bakstenen van de brug zijn uiteenlopend van kleur en baksel, maar het 

formaat is redelijk stabiel. De meeste bakstenen zijn 24,0 tot 25,0 cm lang. De breedte loopt uiteen 

van 7,5 tot 14,5 cm, maar schommelt meestal tussen 10,5 tot 12,5 cm. De dikte varieert tussen 4,5 en 

6,5 cm, maar loopt uiteen van 5,5 tot 6,0 cm. Dit geldt ook voor de bakstenen die zijn verwerkt in de 

brug, de stiep en het muurstuk uit de waterput. De kleur van de bakstenen van de brug loopt uiteen 

van oranje bij zachte baksels, rood bij “normale” baksels tot (grijs-) paars bij klinkend harde baksels. 

Zoals al gemeld bevinden zich binnen de grijze stukken dikke, bolvormige exemplaren die mogelijk van 

een ovenwand of een mondsteen zijn. De bakstenen van de brug, de stiep en het muurstuk uit de 

waterput zijn gemetseld met kalkmortel, die met redelijk wat leem verschraald is. Uit de kenmerken van 

het baksteen blijkt dat er geen al te hoge eisen aan werden gesteld. Kars (2007) stelt dat dit op 

zichzelf niet vreemd is voor eenvoudige hoeven in het buitengebied en dat dit voor veel middeleeuws 

keramisch bouwmateriaal geldt. Blijkbaar was het belangrijkste dat het materiaal bruikbaar was voor 

het opgaande metselwerk. 
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Dit doet vermoeden dat het hier gaat om bakstenen waarvan de fabricage zowel wat tijd als plaats 

betreft, dicht bij elkaar lag. Mondstenen en ratel vormden per gebakken partij steeds maar een klein 

deel van de productie. Hardgebakken bakstenen werden vooral gebruikt in situaties waar optrekkend 

vocht geweerd moest worden, zoals in fundamenten, keldermuren en poeren. Het ligt daarom voor de 

hand dat de bakstenen van De Hildert ook een dergelijke toepassing hebben gekend. Mogelijk waren 

dergelijke harde bakstenen vooral gebruikt direct boven het maaiveld, op de mergelstenen fundering. 

In elk geval zijn de bakstenen van de stiep hard gebakken en daardoor goed vochtwerend. De 

bakstenen van het muurstuk uit de waterput waren niet hard gebakken, maar roodbakkend en vrij bros. 

Het is niet bekend van welk deel van het gebouw dit afkomstig is, hoewel het hoogstwaarschijnlijk deel 

uitmaakte van het oostelijke bouwdeel.  

 
 

 
Figuur 10.8. Een metselaar en voeger gelijktijdig aan het werk, zoals in vroeger t ijden gewoon was (uit: Stenvert 

e.a., 2007, p. 99). 

 

 

10.3  Vloertegels 

Op De Hildert zijn 316 fragmenten vloertegels gevonden tijdens diverse onderzoeksfasen: 

-177 fragmenten tijdens de opgraving; 

-3 fragmenten tijdens het proefsleuvenonderzoek; en 

-136 fragmenten tijdens oppervlaktekarteringen, zowel tijdens de onderzoeken door RAAP als 

gedurende en na afloop van de opgraving (4,58 kg).  

 

Een geglazuurde vloertegel worden ook wel een estrik genoemd, afkomstig van het middeleeuws 

Latijnse astricus of astracus (plaveisel). Een andere benaming is plavuis.195 Vloertegels werden als 

eerste gebruikt rond de haard vanwege brandgevaar. Vanaf de Late Middeleeuwen liepen de maten 

van vloertegels zeer uiteen en varieerden van 5,5x5,5 tot 30,0x30,0 cm. Naar vloertegels of plavuizen 

is weinig onderzoek gedaan en ze zijn dan ook alleen zeer algemeen te dateren. Bekend is dat 

vloertegels al voorkomen vanaf circa 1400.196 Er kunnen twee formaten vloertegels worden 

onderscheiden. De vloertegels zijn 1,7 tot maximaal 2,0 cm dik, ongeacht de grootte. Door ze te 

glazuren werden ze slijtvaster gemaakt, en konden ze ook in motieven worden gelegd.  

                                            
195

 Stenvert e.a,. 2007 
196

 Janssen, e.a., 2004 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [206]  

 
Figuur 10.9 ( links). Diverse vloertegels uit de beerput. 

Figuur 10.10 (rechts). Boven: onderkant van een vloertegels met mortel. Een takje is met de rode pij l aangegeven. 

Onder: detail van enkele v loertegels uit de beerput. 

 

 

De vloertegels van het proefsleuvenonderzoek zijn niet nader beschreven.197 Wel is duidelijk dat alle 

fragmenten dezelfde glazuurlaag in een bruine kleur hebben. Ze zijn uit twee sporen afkomstig, 

waarvan er één achteraf de waterput bleek te zijn. De vloertegels die aan het oppervlak zijn gevonden, 

worden wel beschreven, maar het formaat is zelden bekend vanwege de sterke fragmentatie. Wanneer 

het voorkomen van de glazuurkleuren uit de opgravingen worden vergeleken met de 

oppervlaktevondsten, blijkt dat tegels met bruine glazuur in beide gevallen enigszins vergelijkbare 

percentages vormen maar dat de percentages van tegels met groen en gele glazuur sterk afwijken. 

 

  % bruin % geel % groen % onbekend % totaal Totaal aantal 

gravend onderzoek 54,4 15,6 28,3 1,7 100,0 180 

oppervlaktekartering 44,0 33,8 2,2 5,1 100,0 136 

Tabel 10.6. De kleur glazuur van de vloertegels, afgezet naar onderzoekstype. 

 

 

Beschrijving van formaten 1 en 2 

Formaat 1 bestaat uit vloertegels van 10,5x10,5 cm. Dit formaat wordt tot de oudste gerekend, wat 9x9 

cm is.198 Er zijn 93 vloertegels van dit formaat of fragmenten verzameld uit zes sporen: de waterput, de 

beerput, de uitbraaksleuf van het oostelijke bouwdeel, de sloot, een kalkkuil en een (paal-) kuil. Het 

grootste deel is afkomstig uit de beerput (69,9%), op ruime afstand gevolgd door de waterput (20,4%). 

In de andere sporen zijn slechts enkele stukken aanwezig. Van de 93 stukken is bijna de helft 

donkerbruin geglazuurd. Anderskleurige glazuur is ook gebruikt, maar vormt steevast een minderheid; 

groene en gele glazuur komt voor, maar vormt maximaal 18% per glazuurkleur. Lichtbruine glazuur 

komt nauwelijks voor (1,1 %).  

 

Formaat 2 bestaat uit vloertegels van 7,5x7,5 cm. Het gaat om 27 vloertegels of fragmenten. Ze 

bevonden zich in vijf sporen: de waterput, de beerput, de uitbraaksleuf van het oostelijke bouwdeel, de 

sloot en de kalkkuil. Het grootste deel is ook nu afkomstig uit de beerput (44,4%), op afstand gevolgd 

door de uitbraaksleuf van het oostelijke bouwdeel en de waterput (respectievelijk 22,2 en 18,5%).  
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In de andere sporen zijn slechts enkele stukken aangetroffen. De meeste stukken zijn donkerbruin 

geglazuurd (63,0 %). Lichtbruine en groene glazuur komt ook voor, maar minder. Donkergroen 

geglazuurde tegels komen nog vrij veel voor (22,2%), maar lichtbruin en lichtgroen geglazuurde tegels 

zijn schaars (7,4 %). Vloertegels van dit formaat met gele glazuur ontbreken.  

 

Verder zijn er 60 stukken gevonden waarvan geen complete tegelmaat kon worden bepaald en tot 

beide formaten kunnen behoren. Die zijn afkomstig uit de waterput, de beerput, de uitbraaksleuven van 

de oostelijke en westelijke bouwdelen, de sloot en enkele los verspreide sporen. Ook hier zijn de 

meeste fragmenten gevonden in de beerput. Deze fragmenten zijn in alle kleuren geglazuurd. Ook nu 

is het grootste deel donkerbruin geglazuurd (57,9%), op ruime afstand gevolgd door gele geglazuurd 

(26,3%). Slechts enkele tegelstukken hebben andere kleuren. 

 

Aan het oppervlak zijn 136 fragmenten van vloertegels gevonden. Per zoektocht zijn meestal tussen 30 

en 40 exemplaren aan het oppervlak verzameld. De meeste zijn dermate gefragmenteerd, dat 

onbekend is van welk formaat tegel zij zijn. Slechts twee fragmenten zijn groter dan 7,5 cm, zodat die 

van formaat 1 zijn. De fragmenten hebben, net als de fragmenten uit de opgraving, glazuur in drie 

kleuren: geel, (licht- en donker-) bruin en groen. Er zijn een handvol fragmenten waarvan het glazuur 

geheel is weggesleten, zodat de kleur dan ook niet meer te bepalen is (tabel 10.6 en 10.7). Vanaf 

ongeveer 1500 ontstaat een grotere variëteit in kleuren van het glazuur op vloertegels en verschijnen 

zwart, rood, bruin, groen en blauw geglazuurde exemplaren.199 Op basis van hun afmetingen en kleur 

kunnen de vloertegels van De Hildert in de 16e eeuw worden gedateerd.  

 

 formaat 10,5x10,5 cm 7,5x7,5 cm onbekend totaal 

beerput 65 12 32 109 

waterput 19 5 2 26 

oostelijke uitbraaksleuf 3 3 6 12 

westelijke uitbraaksleuf     3 3 

sloot 4 6 3 13 

kalkkuil 1 1 1 3 

kuil     1 1 

paalkuil 1   1 2 

opgravingsput 1     7 7 

opgravingsput 3     1 1 

 proefsleuvenonderzoek   3 3 

oppervlaktevondsten 2  134 136 

totaal 95 27 194 316 

Tabel 10.7. Verdeling van de aantallen vloertegels per type naar sporen. 

 

 

De vloer 

Er bevindt zich mortel op een klein deel van de vloertegels (17,5%). Er zijn grote verschillen in sporen 

wat vloertegels met mortel betreft, maar dit lijkt eerder een gevolg van de vondstaantallen en 

statistische relevantie. De laag mortel is maximaal 1,2 cm dik. Enkele tegels hebben 10-30 cm² mortel. 

Hier heeft de mortel een plat oppervlak, maar mogelijk is die verweerd na de sloop van het gebouw.  
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Bij één vloertegel is een klein takje in de mortel bewaard; dat is 2-3 mm dik en 2,0 cm lang (figuur 

10.8). Een deel van de tegels is in een laagje mortel gelegd, en bij een aantal vloertegels is ook mortel 

op de zijkanten aanwezig. Hierbij gaat het steeds om tegels van 10,5x10,5 cm groot. Het is niet 

aannemelijk dat die op een plankenvloer of houten ondergrond zijn gelegd in verband met werking van 

het hout als reactie op verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid. In plaats daarvan zullen zij in 

een lemen ondervloer zijn gelegd. De tegels met mortel zouden in theorie tegen de wand kunnen zijn 

geplaatst, bijvoorbeeld als plinttegels. Echter, de slijtagesporen op diverse van deze tegels pleiten hier 

tegen. Op een klein deel van de vloertegels, zowel de kleine als de grote, is de slijtage duidelijk 

zichtbaar (12,5%). Regelmatig ligt de sliblaag onder het glazuur bloot, en soms is de slijtage zo sterk 

dat zelfs de sliblaag plaatselijk is doorgesleten en verdwenen. Vloertegels met een grote diversiteit in 

kleur ((donker-)bruin, (donker-) groen en geel) hebben mortel op de onderkant. Hoewel niet alle 

kleuren er in hoeven te zijn verwerkt, is het wel best mogelijk dat tegels met één bepaalde kleur zijn 

gebruikt als plint. 

 

De oppervlakte van de vloertegels is minder dan 1 m². Dit betekent dat minder dan 1 % daarvan is 

teruggevonden, zelfs wanneer alleen het centrale en het oostelijke bouwdeel een tegelvloer hadden. 

 

Bak- en maakwijze 

De vloertegels zijn overwegend gemaakt van rode keramiek. Slechts een enkel fragment is grijs 

gebakken, al dan niet alleen aan de onderkant, maar het gaat hier om een kleine minderheid (2,3%). 

Sporen van verschraling zijn meestal niet aanwezig, maar in een enkel geval zijn kleine brokken klei of 

aardewerk slecht in de klei vermengd, en zijn ze zichtbaar op de vlakke zijden.  

Ze zijn vorm gegeven in een houten raamwerk. Voorafgaand aan het bakken zijn alle vloertegels 

geglazuurd. De glazuur is op een witte sliblaag aangebracht die voor hechting moest zorgen, maar die 

ontbreekt echter geregeld. Meestal is de glazuur en de sliblaag beperkt tot alleen de bovenkant van de 

tegels, maar af en toe is die ook onbedoeld op de zijkanten aangebracht. Op een enkele vloertegel zijn 

ook spatten lichtbruine glazuur op de onderkant aanwezig. 

 

Tabel 10.8. Weergave van de hoofdkleuren glazuur op de v loertegels naar sporen. GE=geel; LB=lichtbruin; 

DB=donkerbruin; LG=lichtgroen; G=groen; DG=donkergroen. 

  10,5x10,5 cm 7,5x7,5 cm onbekend   totaal 

  GE LB DB LG G DG LB DB LG DG GE LB DB LG DG ?   

beerput 6   29 6 8 16   12     6   21 1 4   109 

waterput 1 1 13 1 2 1       5   1     1   26 

oostelijke uitbraaksleuf 1   1 1         2 1     6       12 

westelijke uitbraaksleuf                         3       3 

sloot 4           1 5     3           13 

kalkkuil 1           1           1       3 

kuil                     1           1 

paalkuil     1               1           2 

put 1                     3   2 2     7 

put 3                     1           1 

proefsleuvenonderzoek                       3         3 

oppervlaktevondsten 1 1 1               45 21 57   3 7 136 

totaal 14 2 45 8 10 17 2 17 2 6 60 25 90 3 8 7 316 
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Wanneer het voorkomen van de glazuurkleuren per spoor worden vergeleken, dan vallen enkele zaken 

op; rekening houdende met statistisch relevante vondstaantallen zijn de waterput, de beerput en de 

oostelijke uitbraaksleuf tegen elkaar afgezet. Zo vormen bruin geglazuurde tegels steevast de 

meerderheid (ca. 57%). De groen of geel geglazuurde vloertegels vormen een minderheid, 

respectievelijk uiteenlopend van 32-38% en 4-11%. Hoewel de vondstaantallen dus sterk uiteenlopen, 

zijn de verhoudingen van de glazuurkleuren veelal overeenkomstig. Ook wanneer de sporen van het 

centrale bouwdeel, de oostelijke en westelijke bouwdelen met elkaar worden vergeleken, dan blijft dit 

beeld overeind (tabellen 10.8 en 10.9). De sterke afwijking tussen de resultaten van het centrale 

bouwdeel en het oostelijke bouwdeel enerzijds en het westelijke bouwdeel anderzijds, zijn vertekend 

door de vondstaantallen van de laatste groep. Er van uitgaande dat in alle drie de gebouwdelen 

vloertegels lagen, ontbreken aanwijzingen dat de kleuren van de vloeren per gebouwdeel sterk afweek. 

 

In de oven zijn de tegels op de hoeken met haakjes of iets dergelijks bevestigd. In bijna de helft van 

alle vloertegels zijn dan ook kleine, stip-vormige indrukken op de hoeken aanwezig. Die komen op alle 

formaten en kleuren vloertegels voor. Op een enkel exemplaar zijn aankoeksels ontstaan tijdens het 

bakken. Uit de sloot is een aparte vloertegel geborgen. Het gaat om een fragment met een witte 

sliblaag en gele glazuur, met een kaarsrechte ingekraste lijn diagonaal door de tegel die geleidelijk 

aan in de richting van de hoek steeds dieper wordt en waarin intentioneel ook bruine glazuur is 

aangebracht. Mogelijk dient deze lijn voor de afvoer van water of andere vloeistof die op de vloer 

belandde, maar wellicht betreft het een versiering of iets dergelijks.  

 

 

  geel bruin groen onbekend totaal % aantal 

centrale bouwdeel 12,4 56,6 31 0 100,0 113 

oostelijke bouwdeel 11,1 53,3 35,6 0 100,0 45 

westelijke bouwdeel 0 100 0 0 100,0 3 

overig 32,5 57,5 2,5 7,5 100,0 161 

Tabel 10.9. Verdeling van de kleur glazuur van de vloertegels uit de opgraving in % naar gebouwdeel. 

 

 

10.4  Kacheltegels 

Op De Hildert zijn fragmenten van twee kacheltegels gevonden. Het gaat om één oppervlaktevondst en 

één fragment dat is verzameld tijdens de aanleg van het vlak gedurende het onderzoek in 2004. 

Kacheltegels zijn kubusvormige, gebakken keramische tegels die rond de haard of kachel werden 

geplaatst. Ze waren op de zijmuren van de schouw gemetseld en dienden tevens ter decoratie. Het 

gebruik van kacheltegels is te relateren aan de bouwtechnische ontwikkelingen van gebouwen die zich 

in de loop van de Middeleeuwen voordoet. Uit het oogpunt van brandpreventie werd de stookplaats 

vanaf de 12
e
 eeuw tegen een stenen achterwand geplaatst met het open vuur op een stenen vloer. De 

rook werd opgevangen in een schuin gemetselde rookvang. In gebouwen met dikke muren konden de 

schouw en rookvang in de muren worden uitgespaard, zoals in het 14
e
 eeuwse kasteel Ammersoyen.200 

Bij dunnere muren werd een stuk van de wand boven het vuur uitgebouwd als rookvang; dit geheel 

vormde de schouw. Die kreeg zijn voortzetting in de schoorsteen of het schoorsteenkanaal op de 

bovengelegen verdiepingen en mondde bovendaks uit. De hitte van het vuur concentreerde zich op de 

vloer en de achterwand.  
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De eerste kacheltegels werden in de 15
e
 eeuw in het Midden-Rijngebied gemaakt. Onbekend is of in 

de Hildert één of meerdere haarden waren; er was naar alle waarschijnlijkheid een fraaie haard in het 

centrale bouwdeel, maar in de andere bouwdelen kan ook een haard zijn geweest. De kacheltegels 

vormden al tijdens het proefsleuvenonderzoek de belangrijkste aanwijzing voor de interpretatie van de 

vindplaats als een (adellijke) woning van voorname lieden, en daarmee het lang gezochte Huys de 

Hildert. Kacheltegels vormen namelijk een vondstcategorie die vrijwel uitsluitend wordt aangetroffen bij 

kastelen, kloosters en woningen van rijke stedelingen. In boerderijen, ook waarvan de eigenaren erg 

kapitaalkrachtig zijn, komen kacheltegels nauwelijks voor. Ze zijn in het gebied van de Nederrijn vooral 

in burchten gebruikt.201 

 

 

 
Figuur 10.11. De fragmenten van kacheltegels van De Hildert. 

 
 

De kacheltegels zijn gemaakt in een houten raamwerk of mal. Ze bestaan uit roodbakkende keramiek, 

waarbij de groene tot donkergroene glazuur rechtstreeks op het aardewerk is aangebracht, zonder een 

hechtende sliblaag. Op De Hildert zijn twee kleine fragmenten van ongeveer 10x4 cm gevonden, zodat 

de vorm van een complete tegel niet te bepalen is. Complete tegels zijn echter meestal rechthoekig of 

vierkant van vorm. Beide tegelstukken zijn hoekfragmenten. Van een kacheltegel is de afgeronde hoek 

aan de binnenzijde geheel zwart geblakerd, ontstaan door het gebruik van de kachel. Het heeft één 

rechte zijde en een naar buiten springende rand met een pilaarvorm met een verbreding aan de voet. 

Op één zijkant van de tegel is een kunstige reliëfversiering aangebracht, maar het stuk is te 

gefragmenteerd om de voorstelling te bepalen. Meestal zijn kacheltegels versierd met een geometrisch 

motief, maar ook allegorische, religieuze voorstellingen of een andere vorm van decoratie met een 

bepaalde betekenis komen vaak voor. Kacheltegels met exact dezelfde motieven, of fragmenten 

daarvan, zijn gevonden op Kasteel Aldegonde (West-Souburg, Vlissingen).  
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Figuur 10.12. Voorbeelden van kacheltegels uit Kasteel Aldegonde  

(bron: http://www.scez.nl/beeldbankarcheologie/zoeken?diw-id=scez_archeologie_1123).  

 

 

De Zeeuwse exemplaren zijn beschreven als “fragment tegel met banderol en eikenboom (type II), en 

complete kacheltegel met wapenschild (type III), beide uit de Late Middeleeuwen B (1250 - 1500 na 

Chr.)”. Ze hebben een wapenschild in het centrum, dat is geflankeerd door pilaren. Deze pilaren 

dragen een klein dak, dat het wapenschild afdekt en als aanvullend tegeloppervlak fungeert. In het dak 

zijn gleuven aangebracht, waardoor hitte kan ontsnappen en zo de betreffende ruimte beter kan 

verwarmen. Op de delen van de tegels daarbuiten, naar de randen toe, zijn druivenranken afgebeeld. 

Met deze tegels als voorbeeld, zijn op de fragmenten van de kacheltegels van De Hildert ook delen 

van trossen en bladeren van druivenstruiken herkenbaar. 

 

 

10.5  Dakpannen 

Daktegels zijn de middeleeuwse variant van moderne dakpannen en werden in het Middelnederlands 

ook wel tegel of tichel genoemd. De oudste middeleeuwse dakpannen in Nederland komen voor in de 

vorm van platte tegels (daktegels) enerzijds en holle en bolle pannen, ook wel Nonnen en Monniken of 

Onder- en Bovenpannen genoemd, anderzijds. Al in de 14
e
 eeuw werden vooral in Vlaanderen en 

Brabant platte, rechthoekige tegels als dekbedekking gebruikt. Daken van pannen gingen vaak lang 

mee: 200-300 jaar is geen uitzondering.202 Op de nok van een pannendak werden zogenaamde vorsten 

(nokvorstpannen) gelegd. Ook kende men hoectegelen om op de schuine hoekkepers te leggen.  
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Om de oudste platte tegelpannen te kunnen bevestigen op de steile dakhellingen werden ze voorzien 

van spijkergaten, omgeslagen bovenranden of andere zaken. In de 14
e
 eeuw werden ook daktegels, in 

elk geval vorsten, geproduceerd zonder spijkergaten. Er wordt van uit gegaan dat vanaf deze periode 

nokpannen werden vastgemetseld met kalkmortel. Het exacte formaat van daktegels varieerde door de 

tijd heen, en in de 15
e
 eeuw waren zij ongeveer 24x24 cm groot en 1,5 cm dik. Daktegels werden na 

verloop van tijd verdrongen door golfpannen. Het is niet bekend wanneer deze ontwikkeling zich in 

Noord-Limburg voordeed, maar in Den Bosch kwam de productie van daktegels ergens in de 16
e
 eeuw 

tot een eind. Daktegels en nokvorsten komen zelden voor in rekeningen van Zuid-Nederlandse steden 

en ook bij archeologisch onderzoek worden ze maar in lage aantallen gevonden.203 

 

Op De Hildert zijn negen nokvorsten verzameld tijdens de opgraving. De meeste zijn erg eenvoudig, en 

hebben platte, niet gedecoreerde wanden. Ze zijn gemaakt in een houten raamwerk of mal. Alle 

stukken bestaan uit roodbakkende keramiek. De glazuur is rechtstreeks op het aardewerk 

aangebracht. De glazuur is meestal lichtbruin, maar op één exemplaar is de glazuur zwart 

(mangaanglazuur). Het zwart geglazuurde stuk is het grootste, en de lichtbruin geglazuurde nokvorsten 

zijn iets kleiner (10,0 tot 10,5 cm). Ze zijn niet compleet bewaard, maar waren vermoedelijk 25 tot 30 

cm lang. De breedte bedraagt 10,0 tot 11,7 cm. Nokvorsten zijn vrij zwaar door hun grote formaat, en 

forse dikte van meestal 1,7 tot 2,0 cm. Een compleet exemplaar weegt ruim 1,1 kg. De hoek van beide 

delen was net niet haaks, maar ongeveer 83°. Bij enkele exemplaren is het binnenste uiteinde van één 

korte zijde iets bijgesneden en afgeschuind. Deze afschuining bevat soms glazuurspetters of is mee-

geglazuurd met de buitenkant. Beide stukken zijn van lichtbruin geglazuurde nokpannen.  

 

 
Figuur 10.13. Diverse fragmenten van nokvorstpannen en de profielen van twee fragmenten.  

 

 

De nokvorsten zijn afkomstig uit drie sporen: de waterput, de sloot en een kalkkuil. Het gaat steeds om 

enkele vondsten: 2 tot 5 stukken. De sporen maken deel uit van het centrale bouwdeel (kalkkuil) en het 

oostelijke bouwdeel (waterput). Vijf stukken zijn afkomstig uit de sloot naast de onverharde 

Kemppestraat. Vanwege het lage aantal is het niet waarschijnlijk dat het complete gebouw een dak van 

keramiektegels had. 
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10.6  Verspreiding 

Het bouwkeramisch materiaal is geborgen uit 10 van de 80 archeologische sporen. Wanneer de 

verspreiding er van wordt vergeleken, dan vallen enkele zaken op. Zo is het materiaal in alle 

gebouwdelen aangetroffen. Het aandeel in het centrale bouwdeel is hoog, terwijl dat van het westelijke 

bouwdeel erg laag is. Daarbinnen doet zich een vergelijkbaar beeld voor: zowel de bakstenen als de 

vloertegels en nokvorsten zijn voornamelijk afkomstig uit grote, diepe sporen, met name de waterput 

en de beerput. Uit deze twee sporen is ruim 75% van alle bouwkeramisch materiaal geborgen. Het 

gaat om 81% van het baksteen, 76% van de vloertegels en 22% van de dakpannen. Dat deze 

materiaalgroepen in forse aantallen in de waterput en de beerput zijn gevonden, betekent dat die 

hebben open gelegen ten tijde van de sloop of afbraak van De Hildert. Gezien het geringe aantal 

keramisch bouwmateriaal in de opkweekplek voor vis, alsook andere vondstgroepen, kan worden 

betwijfeld of die toen open lag.  

 

 

 
Figuur 10.14. Verspreiding van het grof-keramisch materiaal. 
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  baksteen vloertegel dakpan kacheltegel totaal 

beerput 47 109   156 

kalkkuil 3 3 2  8 

uitbraaksleuf oostelijke bouwdeel   12    12 

waterput 45  26  2  73 

uitbraaksleuf westelijke bouwdeel   3    3 

U-greppel 3      3 

opkweekplek voor vis 1     110 

sloot 13 13 5  31 

ingangsgreppel   1    1 

overig/overige sporen   1   1 2 

stort/vlak opgravingsput 1 6 9  1 16 

totaal 118 177 9 2 306 

Tabel 10.9. Verspreiding van het bouwkeramisch materiaal. Rood=sporen van het centrale bouwdeel; 

groen=sporen van het oostelijke bouwdeel; blauw=sporen van het westelijke bouwdeel. Zwart=niet aan een 

bouwdeel toe te wijzen. 

  

 

10.7  Herkomst van het keramisch bouwmateriaal 

Het leem of de klei die is gebruikt om het keramisch bouwmateriaal van te maken is vermoedelijk uit de 

omgeving van De Hildert afkomstig. Dit geldt in elk geval voor het baksteen; de vloertegels en de 

dakpannen zijn lokaal of regionaal vervaardigd. Zowel de nokvorst als de kachel zijn in de archeologie 

van het platteland sterk onderbelicht gebleven.204 De precieze productiecentra voor nokvorstpannen 

voor daken en kacheltegels zijn niet bekend, maar moet vermoedelijk worden gezocht in het gebied 

van de Nederrijn, waar tientallen pottenbakkerscentra bekend zijn. Gennep is een bekend voorbeeld, 

maar tussen Krefeld en Kleef zijn nog veel meer andere centra bekend. Hoewel Gennep vooral bekend 

is van onderzoek naar 18
e
 eeuwse aardewerkindustrie, werden er ook rijk gedecoreerde kacheltegels 

geproduceerd en gaat deze nijverheidstak als geheel hier in elk geval terug tot de grote stadsbrand 

van 1597.205 Het moet dan ook geenszins worden uitgesloten dat een deel van de vloer-, dak- en 

kacheltegels van De Hildert in Gennep zijn geproduceerd. ze kunnen ook van lokale makelij zijn, maar 

meestal zijn die van mindere kwaliteit. 

 

Gezien de geringe variatie in primaire kenmerken gaat het om niet veel plekken waar de klei voor de 

bakstenen is gewonnen. Precieze locatie waar die klei is gewonnen, is niet aan te geven. Er is echter 

maar één locatie die voor de hand ligt als winlocatie: de oude Maasgeul, die op enkele meters van De 

Hildert een dik pakket fijne klei heeft afgezet. De herkomst van de klei die is gebruikt voor de 

bakstenen kan op hoofdlijnen op macroscopisch niveau uit de kleur van het materiaal worden afgeleid. 

Oranje, rode en paarse baksels komen vaak voor. Een rood/bruine tot grijze kleur duidt volgens op klei 

met een hoog ijzergehalte als grondstof, zoals doorgaans het geval is voor klei uit de rivierengebieden. 

Vermoedelijk is dit materiaal uit klei uit de geul bij De Hildert gebakken, waar inspoeling van 

ijzermineralen één van de meest bepalende bodemprocessen is.  
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De bakstenen werden uit lokaal voorkomende klei gebakken. Vermoedelijk gebeurde dit in tijdelijke 

steenbakkerijen: veldbrandovens. Die moeten niet worden verward met echte steenbakkerijen, zoals 

die sinds de Late Middeleeuwen ook voorkwamen. Tijdelijke veldbrandovens zijn waren alleen 

gedurende de zomermaanden in gebruik en werden gebouwd vlak bij de plek waar de klei werd 

gewonnen. De vormstenen werden in de open lucht gedroogd, al dan niet op houten droogrekken.  

De gedroogde stenen werden opgestapeld tot een grote tas met stookkanalen. De buitenkant werd 

daarna afgesmeerd met klei, waarin aan de bovenkant trekgaten waren uitgespaard. Door de ongelijke 

verhitting in de veldbrandoven waren de bakstenen dichtbij de vuurhaard niet zelden kromgetrokken en 

gesinterd. Als brandstof werd hout en turf uit de directe omgeving gebruikt.206 Informatie van een lokale 

grondeigenaar, dhr. Haumann, wees aanvankelijk op een veldbrandoven enkele honderden meters 

noordelijk van De Hildert. Het betreffende perceel is ongeveer 45 jaar agrarisch bewerkt door hem. Het 

gaat om een ronde plek van 15 tot 20 m doorsnee. Hier lagen aan elkaar geklonterde brokstukken, 

zwart als gesmolten ijzerslakken. Dit blijken geen baksteenbrokken of bouwpuin te zijn, maar slakken 

van ijzerproductie. De grondeigenaar stelde resoluut dat resten van bakstenen ontbreken. Met het 

rooien van suikerbieten zijn de grootste brokken afgevoerd. Het verhaal dat naar verluidt iemand uit 

Venlo de stenen heeft gebruikt om een schouw mee te bouwen, is dan ook onjuist.207 De eerdere 

beschrijving als een veldbrandoven voor baksteenproductie, is dan ook onjuist.208  

 

Waar kunnen de veldbrandovens hebben gelegen waarin de bakstenen voor De Hildert zijn 

geproduceerd? Om deze vraag te beantwoorden, zijn in de beschikbare landschappelijke en 

archeologische gegevens bestudeerd. Bij de systematische veldverkenningen in vrijwel het gehele 

gebied tussen Elsteren en Aijen, zijn geen enkele veldbrandovens gelokaliseerd. Wel zijn er minstens 

acht ovens voor de productie van ijzer uit ijzeroer ontdekt.209 Deze ovens werden gebouwd in of vlak bij 

de zone waar de grondstof voorkomt. Hetzelfde principe geldt voor baksteenovens. In de omgeving 

van De Hildert komen de oude Maasgeulen en de oever van de huidige Maas hiervoor in aanmerking. 

Het grootste voorkomen van klei van de beste kwaliteit is de diepe oude Maasgeul op een tiental 

meters westelijk van De Hildert. Hier is een dik pakket klei aanwezig dat geschikt is voor de productie 

van bakstenen. Men mag er van uitgaan dat in deze oude geul de klei voor de bakstenen van De 

Hildert is gewonnen. De bijbehorende veldbrandoven heeft dan ook vermoedelijk in of vlak bij deze 

geul gelegen. Juist hier zijn op het AHN, ter hoogte van de Aijerbandstraat, enkele percelen zichtbaar 

die afgegraven zijn (figuur 7.23). De toponiemen daarvan zijn op figuur 6.17 aangegeven: den beetel 

en kolckweijde. Aanwijzingen van een veldbrandoven zijn hier echter niet bekend. Hoewel er ook 

oostelijk, noordelijk en zuidelijk van De Hildert klei voorkomt in oude Maasgeulen, moet de oven hier 

vermoedelijk niet worden gezocht. De reden hiervoor is dat deze geulen veel smaller en ondieper zijn, 

zodat klei hier in veel minder grote hoeveelheden voorkomt. Bovendien is deze klei van mindere 

kwaliteit. Vooralsnog is onduidelijk waarom de veldbrandoven van De Hildert nog niet is opgespoord. 

Wellicht zijn die verdwenen tijdens de werkzaamheden van de ruilverkaveling Bergen van 1967. In de 

winter van 2012-2013 werd de aanwezigheid van veldbrandovens langs de Maas tussen Well en Aijen 

bevestigd.210 Toen is enkele honderden meters zuidelijk van Aijen een baksteenoven ontdekt.  
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Vondsten ontbraken echter in de oven, en vooralsnog is die dan ook niet nader gedateerd dan 14-19
e
 

eeuw. De oven ligt 1,5 km noordelijk van de Hildert. Gezien deze afstand is het niet aannemelijk dat 

hier bakstenen zijn gebakken voor het adellijk huis. Zij zullen eerder zijn gebruikt voor woningen in 

Aijen.  

 

Vloertegels zijn vooral in de beerput aanwezig en in veel lagere aantallen in de sporen van de andere 

gebouwdelen van De Hildert. Dit zou erop kunnen wijzen dat alleen in het centrale bouwdeel de vloer 

betegeld was. Echter, de verhoudingen in kleuren van de vloertegels in het centrale bouwdeel en het 

oostelijke bouwdeel is vrijwel identiek, zodat wellicht in beide gebouwdelen een vloer met tegels lag. In 

de sporen van het westelijke bouwdeel zijn te weinig vloertegels gevonden om zinvolle uitspraken over 

de vloer te kunnen doen. Het voorkomen van enkele bakstenenstukken en dak- en 

vloertegelfragmenten in de kalkkuil zou erop kunnen wijzen dat die ook open lag tijdens de sloop of 

afbraak van De Hildert. Het kan echter ook afvalmateriaal van de bouw zijn, hoewel dat in het geval 

van de dakpannen en kacheltegels niet aannemelijk is. 
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11   Metaal  

11.1  Inleiding 

Er zijn 129 metalen voorwerpen gevonden op De Hildert, waarvan 114 tijdens de opgraving, 4 tijdens 

het proefsleuvenonderzoek en 11 aan het oppervlak (bijlage 6). Het metaal loopt uiteen van munten en 

spijkers tot religieuze hangers en keurloodjes. Om een analyse overzichtelijk te maken, is het metaal 

gegroepeerd in 9 hoofdcategorieën. Meer dan de helft bestaat uit spijkers, op ruime afstand gevolgd 

door voorwerpen gerelateerd aan andere bouwmaterialen, gereedschappen, kledij, en wapentuig, etc.  

 

groep aantal % 

ambacht 3 2,3 

bouwmateriaal 78 60,5 

economie 5 3,9 

gereedschap 3 2,3 

huishoudelijk 16 12,4 

kledij 4 3,1 

militaria 7 5,4 

onbekend 8 6,2 

religie 5 3,9 

totaal 129 100 

Tabel 11.1. Verdeling van de verschillende metaalcategorieën. 

 

 

 
Figuur 11.1. Verspreiding van het metaal. 
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Van drie metaalstukken uit het proefsleuvenonderzoek is de herkomst bekend. Van de metaalvondsten 

uit de opgraving zijn 10 exemplaren afkomstig van het stort en 8 stukken zijn vlakvondsten; de overige 

94 vondsten (ruim 80 %) zijn in sporen aangetroffen. Op één na kunnen alle metaalvondsten uit sporen 

worden toegewezen aan De Hildert. Het is opmerkelijk dat slechts in acht sporen van het pand bijna 

75,0 % van alle metaal is gevonden: de waterput, de beerput, de opkweekplek voor vis en enkele 

greppels en kuilen. Vooral in de beerput, gelegen binnen het centrale bouwdeel, is veel metaal 

gevonden. De andere vondsten zijn afkomstig van het stort en oppervlakte en gevonden tijdens de 

aanleg van het vlak, en kunnen zelden direct worden gedateerd op basis van hun type. Het gaat dan 

ook om smeedijzeren spijkers, ijzeren strips, loden kogels en dergelijke. Zulke vondsten dateren uit de 

Late Middeleeuwen of de Nieuwe tijd en kunnen niet direct in verband met De Hildert worden gebracht. 

 

  
gereed-
schap 

bouw-
materiaal ambacht 

huis-
houdelijk handel kledij religie militaria onbekend totaal 

funderings-
greppel   1               1 

beerput 1 51   5 1     2   60 

waterput 1 7  1 5         1 15 

opkweekplek 
voor vis   8               8 

ingangs-
greppel       1           1 

kuil   1               1 

sloot     2   3 1 4   1 11 

stort   2     1   1   6 10 

aanleg vlak   5   1       2   8 

oppervlak 1 2   5   3   3   14 

totaal 3 77 3 17 5 4 5 7 8 129 

Tabel 11.2. Verspreiding van de metaalvondsten op De Hildert. Rood=sporen van het centrale bouwdeel; 

groen=sporen van het oostelijke bouwdeel; blauw=sporen van het westelijke bouwdeel. 

 

 

metaalsoort aantal % 

brons 2 1,6 

koper 1 0,8 

koper/brons 4 3,1 

lood 9 7,0 

tin 1 0,8 

loodtin 4 3,1 

ijzer 102 79,1 

zilver 1 0,8 

onbekend 5 3,9 

totaal 129 99,9 

Tabel 11.3. Verdeling van de metaalvondsten naar metaalsoort. 

 

De metaalvondsten bestaan uit verschillende soorten. Er zijn voornamelijk ijzeren voorwerpen 

gevonden (bijna 80%), maar ook vondsten van zilver, lood, tin, koper en brons komen voor, zij het in 

kleinere hoeveelheden. Van vier voorwerpen kon de exacte samenstelling niet worden bepaald (tabel 

11.3). In paragraaf 11.2 worden de metaalvondsten naar hoofdgroep behandeld. Daarbij wordt een 

ruimtelijke analyse uitgevoerd waarbij ze worden gekoppeld aan de structuren van De Hildert. De 

meeste voorwerpen geven een beeld van het dagelijks leven en de activiteiten die er werden 

uitgevoerd. 
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11.2    Beschrijving  

11.2.1  Gereedschap  

Op De Hildert zijn veel gereedschappen gevonden. Het gereedschap bestaat uit twee schoppen. Een 

ijzeren koppelschakelaar is een oppervlaktevondst en dateert waarschijnlijk van na de 

bewoningsperiode van het pand. 

 

De schoppen zijn afkomstig uit de waterput en de beerput (spoor 4/61 en 7). Beide zijn van ijzer en 

lijken erg veel op elkaar. De schop uit de beerput is 28,5 cm lang en 18,5 cm breed met een licht 

trapezoïdaalvormig blad, dat aan de snede ongeveer 12 cm breed is. Precies in het midden heeft het 

blad een verdikking van 7 mm op voorkant, in het verlengde van de steelaanzet. De rand van de 

steelaanzet is verdikt en die bevindt zich in het midden van het blad. Het valt op dat de bovenkant van 

het blad aan weerszijden van de steelaanzet niet recht is; de ene helft is ongeveer 1 cm hoger dan de 

andere.  

 

De schop uit de waterput is van vergelijkbaar formaat (28,5x18 cm). Het blad is aan een zijkant 

gebroken, maar het is 19 cm lang en 18 cm breed. Precies in het midden heeft het blad een verdikking 

van 7 mm op achterkant, in het verlengde van de steelaanzet. De steelaanzet is 9,5 cm lang en 

geschikt voor steel van 4,0 cm dik. De rand van de steelaanzet is verdikt. Het gebruikte materiaal en 

de robuuste vorm van de schoppen wijzen erop dat die in de vaste, natuurlijke grond konden worden 

gebruikt en dat dit zich niet alleen beperkte tot los sediment of materiaal. Er kon goed mee worden 

gewerkt in de kleiïge bodem rond De Hildert, maar ook in zand- of grindbodems. 

 

 
 

Figuur 11.2. Voor- en achterzijde van schop uit de beerput ( links en midden) en een schop uit de waterput 

(rechts). 

 

 

11.2.2  Bouwmaterialen  

Het bouwmateriaal bestaat uit verschillende voorwerpen, zoals gehengen/scharnieren van deuren of 

luiken, spijkers, krammen, muurhaken en stukken van daklood en loden strips van glas-in-lood ramen.  

 

Spijkers 

Er zijn in totaal 72 spijkers verzameld, afkomstig uit de waterput, de beerput, de ton van de 

opkweekplek voor vis, een funderingsgreppel van het centrale bouwdeel (spoor 50) en een losse kuil 

(spoor 63). De meeste spijkers komen uit de waterput, de beerput en de opkweekplek voor vis 

(respectievelijk 47, 7 en 8 exemplaren). In de funderingsgreppel en de kuil zijn één spijker gevonden. 

De andere spijkers zijn stort- en oppervlaktevondsten.  
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Figuur 11.3. Selectie van spijkers uit de beerput. 

 
 

 
Grafiek 11.1. Verdeling van de spijkers naar lengte (cm). 

 

De spijkers zijn alle van gesmeed ijzer en van diverse lengtes. De maten lopen uiteen van 4,4 tot 11,4 

cm. Veel spijkers zijn nog bruikbaar; slechts 15 zijn gebogen en daardoor niet meer bruikbaar. Er is 

1/3 deel van de spijkers gebroken (N=24).  

0

2

4

6

8

10

12

14

2
, 1

-2
,5

2
,6

-3
,0

3
,1

-3
,5

3
,6

-4
,0

4
,1

-4
,5

4
,6

-5
,0

5
,1

-5
,5

5
,6

-6
,0

6
,1

-6
,5

6
,6

-7
,0

7
,1

-7
,5

7
,6

-8
,0

8
,1

-8
,5

8
,6

-9
,0

9
,1

-9
,5

9
,5

-1
0

,0

1
0

,1
-1

0
,5

1
0

,6
-1

1
,0

1
1

,1
-1

1
,5

1
1

,6
-1

2
,0

compleet

gebroken



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [221]  

Overige bouwmaterialen 

De overige bouwmaterialen bestaan uit krammen, afval, muurhaken en een stuk van een H-vormige 

houder van een glas-in-lood raam. De krammen, afval en een stuk van het raam zijn afkomstig uit de 

beerput (spoor 46/61). De muurhaken zijn oppervlaktevondsten. 

 

De twee krammen zijn beide van ijzer. De ene kram is erg breed (7 cm) en heeft korte, omgebogen 

zijkanten die spits toelopen. De andere kram is verbogen en heeft meer weg van een moderne, U-

vormige kram. Het afval is van lood. Het gaat om een plat stuk dat geknipt en gevouwen is. Het was 

oorspronkelijk 5,0 cm lang met uiteinden die aan één kant bol zijn afgerond. Wellicht is het afval van 

daklood. De H-vormige houder van een glas-in-lood raam is verfrommeld, maar was oorspronkelijk 14 

cm lang. Door de vervorming kan de grootte van de afzonderlijke ruitjes niet worden bepaald, maar 

duidelijk is dat die vierkant van vorm waren. De breedte voor de ruit-uitsparing is 1,5 tot 2 mm. Dit wijst 

op dun ruitglas en derhalve op een relatief jonge datering van ongeveer na 1500. Er zijn geen 

aanwijzingen voor de maakwijze, zoals gesoldeerd of productie in een handmolen. Het kan niet worden 

uitgesloten dat ijzeren muurhaken haken voor paardentuig /kar of haam zijn geweest. Het zijn echter 

oppervlaktevondsten, zodat het onduidelijk is of die daadwerkelijk verband houden met De Hildert. 

 

 
Figuur 11.4 Kram en daklood uit de beerput. 

 

 

11.2.3  Ambachten  

Drie metaalvondsten zijn gebruikt bij het uitvoeren van ambachten of het keuren van waren en 

goederen. Beide vondsten zijn afkomstig uit de sloot langs de onverharde Kemppestraat (spoor 70-72). 

De eerste is een loden spinsteentje (een spinlood). Het heeft een doorsnede van 18 mm en is 7 mm 

dik. Het dateert uit de 16
e
 /17

e
 eeuw. Het is een duidelijke aanwijzing voor wolverwerking en -

productie, en indirect op het houden van schapen. Dit blijkt overigens geheel niet uit de botresten. 

 

Het keurlood is niet compleet, maar toch is duidelijk dat geen merktekens zijn aangebracht. Keurloden 

hebben onder andere een functie als zegellood. Het is een kwaliteitswaarborg, een soort keurmerk dat 

aan goederen werd bevestigd om aan te tonen dat het voldeed aan de door het gilde gestelde 

kwaliteitseisen. Ook gaf het keurlood het soort goed aan en waar dat gemaakt was. Het zegel bestond 

uit twee losse delen die door middel van een zegeltang of pers op elkaar geperst werden. In de 

zegeltang of pers zat een matrijs met hierin de nodige informatie, die door het persen op het lood werd 

overgebracht. Lakenloodjes bijvoorbeeld bestonden uit twee platte schijven met een verbindingsstrip 

ertussen. In de ene schijf zat een gat en in de andere een pin.  
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Figuur 11.5. Keurlood (links) en spinlood (rechts). 

 

Deze keurloodjes werden gebruikt in de lakenindustrie. Die industrie begon in de 12e en 13e eeuw in 

Vlaanderen. De Noordelijke Nederlanden volgden aan het eind van de 13e en 14e eeuw. De 

lakennijverheid had de neiging zich in bepaalde gebieden te concentreren, zoals Noord-Frankrijk, 

Vlaanderen en Holland. Dit waren overigens zeker niet de enige productiecentra. Laken was min of 

meer een luxeproduct vanwege het nogal gecompliceerde productieproces. Dit had tot gevolg dat de 

lakennijverheid al vrij spoedig een zaak van gespecialiseerde ambachtslieden werd, terwijl een groot 

deel van de plattelandsbevolking zich nog kleedde in huisgesponnen en thuisgeweven stoffen. Naast 

de grote, bekende productiecentra van laken, zoals de Vlaamse steden Mechelen en Antwerpen, was 

er ook regionale (laken-) nijverheid. Tijdens de opgraving zijn alleen duidelijke aanwijzingen voor 

nijverheid in de wol-sector gevonden in de vorm van het spinloodje, maar mogelijk vonden er ook 

activiteiten of ambachten plaats in het kader van de lakenproductie. 

 

Het derde stuk metaal dat met ambachten in verband kan worden gebracht, is een ijzerslak. Het gaat 

om een vloeislak die tijdens het proefsleuvenonderzoek is gevonden in de waterput.211 Dergelijk 

materiaal wijst op een primaire ijzerproductie uit moerasijzererts. Echter, aangezien het slechts één 

enkele vondst betreft die in de top van een waterput is beland, betreft het vermoedelijk materiaal dat 

elders is opgeraapt en in de waterput is gegooid. 

 

 

11.2.4  Huishoudelijke voorwerpen 

De huishoudelijke metaalvoorwerpen bestaan uit voorwerpen of fragmenten daarvan die in en om het 

huis werden gebruikt, zoals strips, sluitingen, gehengen/scharnieren van ruiten, kasten en deuren en 

dergelijke. Ze zijn overwegend (60%) gevonden in de waterput, de beerput en een greppel bij de 

ingang naar De Hildert, maar het gaat ook om oppervlaktemateriaal. Alle stukken zijn van ijzer. 

 

De strips bestaan uit plaatvormige stukken gevonden in de waterput (spoor 7) en aan het oppervlak. 

Ze zijn van platen of beslag. Meestal gaat het om vrij grote stukken (8x2 tot 24x5 cm) met 

klinknagelgaten op de uiteinden of op andere plekken. Het is onduidelijk waarvoor ze precies zijn 

gebruikt. In de waterput is een sluiting van één of ander gevonden. 

 

Er zijn 7 stukken van gehengen of scharnieren gevonden op de opgraving. Ze zijn afkomstig van de 

beerput (3 stukken; spoor 46/61), de ingangsgreppel (1 stuk; spoor 73) en het oppervlak (3 stukken). 

Het grootste geheng is afkomstig uit de waterput en is 10,5 cm lang. Van een compleet geheng zijn 

beide delen aanwezig en is 16,5 cm lang.  
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In beide helften zijn vier gaten aangebracht waarin klinknagels nog aanwezig zijn. Beide helften 

worden naar de uiteinden fors breder. De oppervlaktevondsten zijn van vergelijkbaar formaat, maar 

sterk geroest.  

 
Figuur 11.6. Compleet geheng uit de beerput. 

 

 

In de waterput is tevens een fraaie vondst gedaan. Het betreft een ijzeren draaisleutel die met een 

koperlaagje is versierd. De ring (greep) van de sleutel is licht ovaal en heeft een instekende punt van 

de steel. De sleutel heeft een holle steel en een boven- of onderreep, dat wil zeggen dat die één sleuf 

in de boven- en onderzijde van de baard heeft. Er zijn meerdere manieren om sloten inwendig te 

beveiligen, ook wel een bezetting genoemd. Boven- en onderrepen zijn één type bezetting van een 

sleutel. Sleutels met boven- en onderrepen behoorden tot de gangbare types in de Middeleeuwen. In 

de Late Middeleeuwen (Gotiek) werden steeds ingewikkelder sleutels gemaakt, en de sloten werden 

uitbundig gedecoreerd. Vooral de Duitse en Franse slotenmakers waren vermaard om hun precieze en 

prachtig uitgevoerde sluitwerk. De sleutel van De Hildert dateert uit deze periode, maar is vrij 

eenvoudig. De toenemende rijkdom en welvaart van de rijke burgers stimuleerden de kunstproductie 

en slotsmeedkunst. Er heerste een bloeiende burgerlijke bouwkunst, en de vrijmetselaars (metsers, 

bouwvakkers) trokken van stad naar stad, waardoor ook de kennis van sleutels en sloten werd 

overgedragen. Op het gebied van de inwendige techniek was er echter weinig vooruitgang.  

 

  
Figuur 11.7. Sleutel uit de beerput ( links) en een slot en sleutel van kasteel Bleyenbeek, 16e eeuws (bron: 

Hupperetz 1996a, p. 125). 
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Tevens zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek twee bijzondere vondsten gedaan: een ijzeren sleutel 

en een steel van een bronzen eetlepel.212 Beide zijn gevonden in de top van de waterput. De sleutel 

heeft een aangesmede baard, en beide delen zijn sterk gecorrodeerd. Helaas is deze sleutel destijds 

ongeconserveerd aangeleverd aan het Provinciaal Depot in Maastricht. Daardoor is die inmiddels 

totaal verroest en in tientallen stukken uit elkaar gevallen.213  Het lepelfragment is in betere conditie. 

Het uiteinde van de steel is versierd met een mannelijke figuur met in zijn linkerhand een manslange 

staf die op het uiteinde een verdikking heeft. Dit is een voorstelling van een apostel, vermoedelijk de 

apostel Sint Jacobus de Meerdere of de Oudere. Hij wordt meestal afgebeeld als een pelgrim met 

hoed, staf en veldfles. Soms heeft hij ook een knapzak bij zich. Verder is hij herkenbaar aan de 

Jacobsschelp op zijn hoed of mantel, het teken van de pelgrims die Santiago de Compostella hadden 

bezocht. Tenslotte kan ook het zwaard van Jacobus’ onthoofding als attribuut aanwezig zijn. Sint 

Jacobus de Meerdere werd op apostellepels meestal voorgesteld met een evangelieboek en zijn 

pelgrimsstaf met een bedelnap eraan, zoals ook op de lepel van De Hildert. In het algemeen zijn lepels 

moeilijk te dateren en te classificeren. Er wordt verondersteld dat ze in Duitsland zijn vervaardigd.214 

Vanaf de 14
e
 eeuw komen ze in grotere hoeveelheden dan voordien voor, vooral exemplaren van tin en 

diverse koperlegeringen.215 De diversiteit in lepels neemt in de 15
e
 eeuw toe. Apostellepels hebben een 

korte steel en verschillende vormen van steeluiteinden. Dit soort eetlepels komt voor in de 15
e
 en de 

eerste helft van de 16
e
 eeuw. Een vergelijkbaar exemplaar is in het eerste kwart van de 16e eeuw 

gedateerd.  

 

 
Figuur 11.9. Apostellepel van het proefsleuvenonderzoek (uit: Tichelman, 2005, p. 71). 
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Na de opgraving werd aan het oppervlak een handvat of sierknop (6,9 cm lang) gevonden. Het is 

vrijwel nauwelijks aangetast door roest of bronsrot. Het stuk heeft een hoge, bronzen knop met twee 

dikke, versierde ringen en een bol knopje op de bovenkant. De aansluiting met het houtwerk bestaat 

uit een glad, rond en onversierd vlak. Uit de knop steekt een 3,7 cm lange ijzeren pin, die voor een 

stevig houvast in het houtwerk diende. Het betreft vermoedelijk een handvat of sierknop van een kastje 

of kist. Gezien de geringe mate van verwering is het niet opgenomen in de bouwvoor en afkomstig uit 

archeologische context; derhalve kan worden verondersteld dat het afkomstig is van De Hildert.  

 

 
Figuur 11.10. Koperen of bronzen sierknop. 

 

 

11.2.5  Handel  

Er zijn 5 voorwerpen op het erf van De Hildert gevonden die op handel wijzen. Het gaat om 3 of 4 

munten en een vermoedelijke rekenpenning. Twee of drie munten zijn afkomstig uit de beerput (spoor 

46/61) en de sloot langs de onverharde Kemppestraat (spoor 70-72). Deze stukken zijn van koper of 

brons. Ze zijn sterk gesleten en aangetast, zodat ze niet goed te determineren zijn. Het gaat om een 

munt uit de 15-16
e
 eeuw en de16-17

e
 eeuw. De laatste munt is gevonden in het midden van het 

centrale bouwdeel aan de onderkant van de bouwvoor. Deze munt is van zilver en nauwelijks 

verweerd. Dit stuk was dan ook goed te determineren. Het is een grote, zilveren Tours van Philip IV 

van Frankrijk. Koning Philips IV, bijgenaamd Philips de Schone, was koning van Frankrijk van 1285 tot 

1314. Hij werd geboren in Fontainebleau in 1268 en stierf daar op 29 november 1314.  

 

 
Figuur 11.11. Koning Philips IV van Frankrijk, bijgenaamd Phil ips de Schone  

(bron: http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8o4p7ftSJl4Av3CJzbkF). 
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Op de voorzijde van de munt staat TVRONUS CIVIS (de stad Tours, de toenmalige hoofdstad van 

Frankrijk). Hier is een vuurslag afgebeeld met daarboven een kasteel en langs de rand staan 12 

Franse lelies. Op de keerzijde staat centraal een kruis met daaromheen 2 randen met tekst. In de 

binnenste legende staat PhILIPPVS REX (koning Philips). Op de buitenste legende staat de volgende 

tekst: BnDICTV.SIT.nOME.DnI.nRI.DEI.IHV.XRI. Dit is een afkorting van Benedictum sit nomen Domini 

nostri Dei Jesu Christi, wat betekent: Gezegend zij de naam onzes Heren Gods Jezus Christus. De 

munt is niet gesnoeid en heeft geen kloppen. Omdat zilver, naast goud, als edelmetaal door iedereen 

werd erkend, was het een uitstekend ruilmiddel. Het was daarnaast erg duurzaam en kon vanwege zijn 

geringe omvang gemakkelijk worden bewaard. Daardoor was het ook bruikbaar als spaarmiddel.216 

 

 
Figuur 11.12. Zilveren Tours. 

 
 

 
Figuur 11.13. Twee munten uit de 15-16e eeuw. 

 

De rekenpenning is gevonden op het stort van put 2/3. Afgebeeld is een staande mannelijke figuur, 

links van een gekroond wapenschild. Het gaat om een vierdelig wapen met hartschild. Waarschijnlijk 

dateert de rekenpenning uit de 16
e
 eeuw. Rekenpenningen werden gebruikt om met behulp van een 

rekenbord te rekenen en de boekhouding te verrichten. Het rekenbord werd al gebruikt door de 

Romeinen maar raakte in de Middeleeuwen buiten gebruik. Bij het rekenbord werden penningen op 

horizontale lijnen van verschillende waarde opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd etc. De waarde 

van de penning was afhankelijk van het vak van het rekenbord waarop die was geplaatst. De meeste 

rekenpenningen zijn van koper, messing of zilver en hebben dan ook het uiterlijk van munten.  

Omdat ze met de hand moeten worden gelegd op het bord of doek, zijn ze ongeveer een duim ofwel 25 

mm in doorsnee. De rekenpenning is van koper of brons en heeft een doorsnede van 27 mm. 
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Rekenpenningen werden van de 12e eeuw tot in de 16e eeuw gebruikt. De opbloeiende handel in Italië 

en Frankrijk zorgde voor hernieuwde introductie, maar het systeem raakte rond 1600 opnieuw in 

onbruik door de invoering van nieuwe rekenmethoden en pen en papier. Rekenpenningen waren 

meestal van decoratie voorzien, die in de tweede helft van de 16e eeuw van politieke aard werd. 

Uiteindelijk was dat politieke karakter zo belangrijk dat het één van de redenen was dat ze nog werden 

geïntroduceerd lang nadat niet meer met rekenborden werd gerekend. Vanaf het midden van de 17e 

eeuw begon de rekenpenning zich steeds meer als speelpenning te manifesteren, waarbij door de 

producenten vaak werd teruggegrepen naar historische rekenpenningen. De vroege rekenpenningen 

werden in grote aantallen en verscheidenheid geslagen. Vermoedelijk werd er weinig mee gerekend en 

dienden voor vorsten als beloning voor graag geziene hovelingen en priesters. Ook werd een 

belangrijk deel van de vroege rekenpenningen als betaalmiddel in circulatie gebracht. Dit geldt ook 

voor de latere rekenpenningen van klerken die overtollig waren geworden, maar zilveren exemplaren 

werden aangeboden voor verwerking door zilversmeden of het munthuis. Er is weinig bekend over het 

gebruik van rekenpenningen in het zakelijk verkeer, zoals bij de boekhouding van kooplui of als 

hulpmiddel voor geldwisselaars. Daar zal een penning langer in gebruik zijn gebleven. Speelpenningen 

werden ook al vroeg gebruikt bij kaart- of bordspelen. Bij het spel in herbergen en dergelijke 

gelegenheden zal het toch meestal om geldelijk gewin zijn gegaan en waarschijnlijk hebben oudere 

rekenpenningen daarbij ook een rol gespeeld, wat evenwel geen afbreuk doet aan hun monetaire rol. 

 

 
Figuur 11.14. Rekenpenning. 

 

 

 

11.2.6  Kledingornamenten 

De kledingornamenten bestaan uit drie gespen en een knoop. Eén gesp is een schoengesp van tin met 

een koperen angelplaat, met daarin een rechthoekig merkje met de letter F. Deze schoengesp is 

afkomstig uit de sloot langs de onverharde Kemppestraat (spoor 70-72) en dateert circa 1700. De gesp 

is dus na de afbraak van De Hildert in de sloot beland. 

 

De twee andere gespen zijn van ijzer. De ene is vierkant (23 mm) en heeft geen angel, terwijl de 

tweede rond is (diam. 4 cm) en een platte, dunne angel heeft. Beide zijn oppervlaktevondsten.  

 

De knoop is een platte knoop met het opschrift Warrantied Richt Silverplate op de voorzijde. Op de 

keerzijde is enkel een oogje aangebracht, dat is afgebroken. De knoop is een oppervlaktevondst en 

dateert vermoedelijk uit de 20
e
 eeuw.   
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Figuur 11.15. Tinnen schoengesp. 

 

 

11.2.7  Religieuze objecten? 

Er zijn vijf religieuze objecten gevonden. De Apostellepel heeft weliswaar een religieuze betekenis, 

maar vanwege zijn primaire gebruiksfunctie is die beschreven onder de huishoudelijke voorwerpen. 

 

Het gaat om vier gelijkvormige hangertjes uit de sloot langs de onverharde Kemppestraat (spoor 70-

72), waarvan drie licht beschadigd. Het vijfde exemplaar is na de opgraving op het oppervlak 

gevonden, en is zwaar beschadigd. De stukken zijn gemaakt van een lood/tin-legering. Het zijn kleine 

insignes (2,5 cm lang) met een oogje aan de bovenkant om aan een riem of iets dergelijks te hangen 

en een rond bolletje aan de onderkant ter versiering. Ze zijn in de vorm van een buidelbeurs of een 

zeszijdig klokje. Vier exemplaren zijn hol van binnen, maar het vijfde exemplaar is massief. Indien het 

een beursvorm betreft dateren ze in de periode 1325-1375, maar wanneer ze in de vorm van een 

klokje zijn kunnen ze ook uit de 16
e
 eeuw dateren. De hangertjes bleken erg lastig te duiden. Hoewel 

ze in talloze vormen voorkomen, leverde en uitgebreide zoektocht in de literatuur en bij vakspecialisten 

geen goede parallellen op. Het kan gaan om luidklokjes, maar dan zijn het eenvoudige, profane en 

speelse sieraden zonder devotionele betekenis. In de Engelse literatuur worden alle miniatuurklokjes 

doorgaans beschouwd als souvenirs uit Canterbury, als belletjes van de heilige Thomas. Ze kunnen 

echter ook op andere plaatsen zijn verkocht, vooral plaatsen waar pelgrimstekens vandaan komen die 

nadrukkelijk een luidklok tonen als attribuut van bijvoorbeeld een heilige.217 In ons geval wijzen de 

context en het aantal hier echter niet op.  

 

 

 
Figuur 11.16. Pelgrimsins ignes. 
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Vermoedelijk zijn het insignes die pelgrims meenamen als souvenir van bedevaartsoorden, of gaat het 

om versierselen van bandeliersluitingen of gordelsluitingen. Bandeliersluitingen zijn onderdeel van 

smalle gordels op het wambuis (gewatteerd vest). Een complete sluiting bestaat uit twee 

beslagplaatjes die aan de uiteinden van de gordel werden bevestigd. Aan deze plaatjes werden, vooral 

door de 16
e
 eeuwse adel, versierselen bevestigd. Vaak is de vorm veel ronder dan de insignes van De 

Hildert, en vooral het bolletje aan de onderkant ontbreekt vaak op versierselen van bandeliersluitingen. 

 
 
11.2.8  Militaria 

Enkele metaalvondsten wijzen op oorlogshandelingen of jacht. De belangrijkste vondsten zijn vijf 

kogels en een punt van een kruisboog-pijl. De kogels zijn alle ronde, loden kogels met een doorsnede 

van 11, 13, 15, 16 en 18 mm, waarbij opgemerkt wordt dat de grootste gedeeltelijk is geplet en 

mogelijk oorspronkelijk kleiner was. Ze zijn gevonden in de beerput (spoor 46/61; 2 exemplaren), 

tijdens de aanleg van het vlak van put 2 en oppervlaktevondsten (2 exemplaren). 

 

Over oorlogsvoering op De Hildert zelf is niets bekend. Zwervende milities vormden regelmatig een 

belasting voor de bevolking in de grote omgeving. Dit geldt in elk geval voor de 15
e
 en 16e eeuw, toen 

ze werd afgekocht vanwege brandschattingen en vrijgeleides. Ronde, loden kogels van een arquebus 

of pistolet kunnen hiermee in verband worden gebracht. Ze hebben diameters van 11 tot 15 mm. De 

eerste kogels waren de cylindrische loodbus-kogels, gevolgd door de ronde kogel van de pistolet 

(geweertype; 9-11 mm), arquebus (13-15 mm) en de musket (tot 20 mm). Kleine, ronde loden kogel 

voor handwapens werden gebruikt van circa 1500 tot circa 1860.  

 

 
Figuur 11.17. Loden kogels (bovenste rij: de beerput; onderste rij: put 2 en opperv laktevondsten). 

 
 

De pijlpunt is ongeveer 20 m westelijk van Huys de Hildert gevonden tijdens het 

proefsleuvenonderzoek.218 Het stuk is dermate gecorrodeerd dat die alleen middels röntgen te 

herkennen was. Het heeft een holle schacht en een vrij korte punt, en is onderdeel van een pijl van 

een kruisboog. De pijlpunt is destijds ongeconserveerd aangeleverd aan het Provinciaal Depot in 

Maastricht, waardoor die door het proces van doorgaande roestvorming is gecorrodeerd en totaal 

verkruimeld. De resten zijn ondetermineerbaar en het nemen van een foto is niet zinvol.219 Nadere 

kenmerken kunnen dus niet worden beschreven. De bloeiperiode van de kruisbogen was van de 12
e
 

eeuw tot eind 15
e
 eeuw. Pijlen afgevuurd met een kruisboog konden een harnas doorboren en waren 

een geducht wapen.  

                                            
218

 Nooijen & Kars, 2005 
219

 mededeling S. Boemaars, medewerker Provinciaal Depot, Maastricht 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [230]  

In tegenstelling tot een gewone boog kon vrijwel iedereen een kruisboog bedienen, maar het laden 

duurde relatief lang en moest op de grond gebeuren. Daarom waren kruisbogen eerder een 

verdedigings- dan een aanvalswapen. Vanaf de 16
e
 eeuw verloor de kruisboog snel terrein door 

vuurwapens, maar in schuttersstukken komen ze tot 1580 voor.220  Ze zijn ook gebruikt tijdens de jacht, 

en wijzen dus niet per se op oorlogshandelingen. 

 

 

 
Figuur 11.18. Voorbeeld van een radslotpistool (bron: Van den Brand, 2006, p. 177). 

 

 

Verder is er een ijzeren beugel voor een patroonband uit de Tweede Wereldoorlog gevonden aan het 

oppervlak. Tevens zijn er tien fragmenten van bom of granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. 

 

 

11.2.9  Onbekend 

Van acht metaalvondsten is de functie onbekend. Het gaat om vondsten uit de waterput (spoor 7), een 

losliggende kuil (spoor 20), de sloot langs de onverharde Kemppestraat (spoor 70-72) en zes 

stortvondsten.  

 

In de waterput is een bronzen knopje gevonden, van 8 mm lang met een platte kop (ovaal, max 1 cm 

diameter). Het is klinknagelvormig onderdeel of fragment van een onbekend object. In de losliggende 

kuil is wat ijzergruis gevonden, waar geen voorwerp of deel daarvan is op te maken. In de slootvulling 

is een taartpuntvormig metalen plaatje gevonden van ca. 2,5 cm lang. Het heeft een gepolijste 

bovenkant en een ruwe onderkant. Het is gemaakt van een onbekend metaal. Ook hier is de functie 

niet bekend. Tenslotte zijn op het stort van de opgravingsputten zes voorwerpen gevonden waarvan de 

functie niet duidelijk is. Het gaat om twee gesmolten metalen bolletjes (3 en 5 gram) die kleiner zijn 

dan 1 cm²; één exemplaar is vrij plat. Verder zijn er vier massieve brokjes ijzer gevonden. 
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12  Bot                

12.1    Inleiding 

Tijdens de opgraving is uit zes sporen en één vlak botmateriaal verzameld. In totaal zijn 53 fragmenten 

botmateriaal verzameld en geanalyseerd (bijlage 7).  

 
spoornummer  vondstnummer datering aard aantal  

S 7 V 39 Late Middeleeuwen beerput 34 

S 39 V 68 Late Middeleeuwen Uitbraaksleuf oostelijke bouwdeel 2 

S 29 V 64 Late Middeleeuwen Uitbraaksleuf westelijke bouwdeel 3 

S 20 V 50 IJzertijd? kuil 2 

S 54 V 84 Late Middeleeuwen greppel 5 

S 63 V 85 Late Middeleeuwen kuil 1 

n.v.t. V 115 Late Middeleeuwen Aanleg vlak 1 6 

Totaal       53 

Tabel 12.1. Overzicht van grondsporen met bot. Rood=sporen van centrale bouwdeel; groen=sporen van oostelijke 

bouwdeel; blauw=sporen van westelijke bouwdeel. 

 

 

 
Figuur 11.1. Verspreiding van het bot. 
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Het overgrote deel van het botmateriaal is afkomstig uit sporen van De Hildert. Eén van de sporen 

dateert mogelijk in de IJzertijd (S 29). Binnen De Hildert is het meeste bot afkomstig uit de beerput, 

behorende tot het centrale bouwdeel (64,2%). Binnen de oostelijke en westelijke bouwdelen zijn 

aanzienlijk minder botten aangetroffen. 

 
 

12.2  Determinatie en conservering 

Vanwege de fragmentatie van het botmateriaal konden niet alle fragmenten op diersoort en/of 

skeletelement worden gedetermineerd. Soms was het nog wel mogelijk een fragment tot de grootte-

klasse middelgroot/groot zoogdier of groot zoogdier toe te kennen. De gedetermineerde fragmenten 

behoren allemaal tot het rund. Jonger dan 2 jaar op, evenals andere herkende zoogdieren. Vooral 

schaap/geit zijn diersoorten die wel mogen worden verwacht gezien hun leveranties van vlees en melk; 

in het geval van het schaap en de opkomende schapenteelt in de 15-16e eeuw zou het voorkomen van 

dit dier geen verbazing wekken. Het is dan ook opvallend dat geen resten van andere zoogdieren zijn 

gevonden, evenals botten van jongere runderen. De vondstaantallen zijn echter te weinig laag om te 

bepalen wat de reden daarvan is, bijv. sociaal, economisch of archeologisch (conservering). Het is in 

ieder geval geen normaal gegeven, omdat de conservering van bot van andere grote zoogdieren, jonge 

en volwassen runderen in principe gelijkaardig zou moeten zijn.  

 

De conservering van het botmateriaal is uit te drukken in de broosheid en de verwering. De broosheid 

van bot valt mee en is weliswaar breekbaar maar complete bot of botfragmenten zijn aanwezig (vooral 

klasse 2).
221

 Het meeste materiaal is sterk gefragmenteerd (< 25% of 25-50% van het botelement is 

aanwezig). Het bot vertoont barsten, die parallel lopen met de vezelstructuur of een mozaïekpatroon 

vormen op gewrichtsoppervlakten (stadium 1), maar diverse stukken verkeren in het beginstadium van 

het afbladderen van de buitenste concentrische botlagen (stadium 2). De conservering van het 

botmateriaal is dan ook matig tot goed.  

 

 
Figuur 12.2. Geblakerd bot en bot met snij- of s lachtsporen. 
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12.3  Beschrijving  

De waterput heeft de meeste botresten opgeleverd. Hierin zijn een snijtand (incisiva) en delen van een 

dijbeen (femur), een middenhandsbeen (metacarpus) en een schouderblad (scapula) van een rund 

gevonden. Alleen op basis van het deel van het dijbeen kan een duidelijke leeftijdsbepaling worden 

gedaan. Dit botelement behoort tot een individu ouder dan 3,5 tot 4 jaar, omdat de distale epifyse 

vergegroeid is. De rest behoort op basis van hun grootte waarschijnlijk tot een volwassen individu.  

Of de resten afkomstig zijn van één of meer individuen is niet met zekerheid te bepalen omdat geen 

dubbele botelementen voorkomen en ook de leeftijdsbepaling niet op meerdere individuen wijst. Er is 

sprake van resten van ten minste één individu (MNI 1). Een aantal fragmenten uit de waterput, 

waaronder een lendenwervel (vertebra lumbale), kon alleen tot grootte-klasse middelgroot/groot 

zoogdier worden gedetermineerd. Op het schouderblad en op de wervel zijn snijsporen zichtbaar. Op 

het distale eind van het middenhandsbeen zijn mogelijk knaagsporen van een hond te zien. De 

snijsporen duiden er op dat in ieder geval een deel van het botmateriaal uit de waterput consumptie-

/slachtafval betreft. 

 

In de mogelijke IJzertijd-kuil (S 20), zijn twee runderkiezen (zonder wortel) gevonden. Het betreft een 

blijvende premolaar 1 (P1) en een blijvende molaar 1 of 2 (M1 of M2). 

 

In de funderingsgreppel (S 39) bevond zich een deel van een middenvoetsbeen (metatarsus) en een 

deel van een kootje (phalanx 1) van een rund. Beide zijn afkomstig van een individu dat ouder is dan 

20 maanden tot 2,5 jaar. Ook hier is sprake van minimaal één dier. Het middenvoetsbeen vertoont 

duidelijke kapsporen, wat duidt op slacht. Blijkbaar was ook het beenmerg De Hildert geliefd en werd 

gegeten.  

 

Op het vlak in opgravingsput 1 zijn botfragmenten van een dijbeen en opperarmbeen (humerus) van 

een rund gevonden. Tevens bevonden zich hier twee fragmenten die toegekend kunnen worden aan 

een groot zoogdier. Eén van de dijbeenfragmenten wijst op een leeftijd van het rund van 3,5 jaar. De 

andere fragmenten zouden van hetzelfde individu afkomstig kunnen zijn. Het MNI is 1. Op twee van de 

fragmenten zijn snij- of kapsporen zichtbaar. Waarschijnlijk is ook hier sprake van consumptie-

/slachtafval.  

 

In de mogelijke afvallaag (S 29), de greppel (S 54) en een kuil (S 64) zijn slechts enkele kleine 

botfragmenten aanwezig. Een aantal kon niet tot op diersoort of skeletelement worden gedetermineerd, 

een aantal behoort tot een middelgroot/groot zoogdier en één fragment is afkomstig van een 

scheenbeen (tibia) van een rund.  

 

Dit laatste fragment en ook één van de botfragmenten uit de waterput is verbrand. De rest van het 

botmateriaal is onverbrand. Het verbrande materiaal is wit van kleur en krijtachtig ofwel gecalcineerd. 

Dat betekent dat de betreffende botten bij een temperatuur van 700ºC of hoger moeten zijn verbrand. 

Dat gebeurt gewoonlijk niet bij afvalverbranding. Meestal bevindt gecalcineerd bot zich in crematies, of 

zijn het restjes afval in de hete kern van een haard.
222

 

 
 
 

                                            
222 W ahl, 1982 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [234]  

12.4  Vergelijkend onderzoek 

Om te bepalen of het beeld van De Hildert past in het beeld van de regio is het zinvol om een 

vergelijking te maken met gelijktijdige vindplaatsen. Voor Noord- en Midden-Limburg zijn nauwelijks 

vindplaatsen beschikbaar die archeozoölogisch zijn onderzocht. Op de Maasboulevard te Venlo en aan 

de Elsenewal in Nieuwstadt is dierlijk bot onder meer afkomstig uit laat-middeleeuwse sporen. In Venlo 

gaat het om de prestedelijke havenkade, een kelder, een waterput en een beerput.
223

 In Nieuwstadt 

gaat het om enkele gebouwen en stadsgrachten en andere greppels, ook daterend uit de 13-14e 

eeuw.
224

 Uit de verhouding tussen de drie belangrijkste vleesleveranciers blijkt dat in Nieuwstadt en 

Venlo rund op de eerste plaats komt, gevolgd door varken en daarna schaap/geit. Het aandeel rund is 

op De Hildert procentueel hoger dan in Venlo en Nieuwstadt. Of dit te maken heeft met een voorkeur 

van de bewoners of dat er een andere reden aan ten grondslag ligt is niet duidelijk. 

 

 
Tabel 12.2. Vergelijk ing tussen de vleesleveranciers in Nieuwstadt-Elsenewal en Venlo-Maasboulevard. 

 

In Venlo en Nieuwstadt zijn de resten van rund vooral afkomstig van wat oudere dieren met een leeftijd 

boven de 4 jaar. De kaken geven aan dat er ook nog een redelijk aantal runderen een leeftijd van 3-4 

jaar hebben gehad. Naast vleesrunderen van 3-4 jaar zijn daarom ook runderen ouder dan 4 jaar 

aanwezig die eerst zijn ingezet voor het leveren van melk, nageslacht en wellicht trekkracht. Dit beeld 

komt op hoofdlijnen overeen met De Hildert. Ook hier zijn enkele botten van runderen ouder dan 3,5 

jaar. 

 

Door het geringe aantal leeftijds- en soortbepalingen bij De Hildert is het niet mogelijk een goede 

vergelijking te maken van het gebruik van deze dieren. Wel is duidelijk dat in Venlo en Nieuwstadt ook 

dieren als varkens, schapen en/of geiten aanwezig zijn. Te Venlo zijn naast een lammetje ook oudere 

schapen of geiten aanwezig. De oudere schapen zijn waarschijnlijk eerst voor de wol gebruikt voordat 

ze zijn geslacht voor het vlees. De varkens in Venlo bereikten eveneens geen hoge leeftijden, een 

enkel fokdier buiten beschouwing gelaten. Het enige paardenbot uit Venlo is bewerkt tot prikslee.  

In Nieuwstadt zijn vooral rund, schaap/geit en varken gegeten. Hier zijn echter ook aanwijzingen voor 

ambachtelijke werkzaamheden,wat aansluit op archivale gegevens. Er zijn veel hoornpitten gevonden, 
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wat kan wijzen op de aanwezigheid van een hoornbewerker of een leerlooier. Behalve voedselresten 

en mogelijk leer- of hoornbewerkersafval zijn ook resten van paard en hond gevonden. Deze dieren 

horen in de Late Middeleeuwen niet tot de vleesleveranciers. De hond is wellicht na zijn dood in de 

stadsgracht gedumpt en misschien zijn de paarden bij de vilder terecht gekomen na hun dood. 

Haksporen duiden in ieder geval op onthuiden, maar voor zover bekend werd paardenleer in de 

Middeleeuwen niet gebruikt voor het vervaardigen van schoeisel en/of andere voorwerpen.
225

 

 

 

12.5  Conclusies 

Het botmateriaal is afkomstig uit zes verschillende sporen en één vlak. Het grootste deel van het 

botmateriaal kan worden gedateerd in de Late Middeleeuwen. Eén van de sporen met botmateriaal 

dateert mogelijk in de IJzertijd. Het meeste botmateriaal is onverbrand, er zijn slechts twee 

gecalcineerde botfragmenten gevonden. De fragmentatiegraad van het botmateriaal is hoog. Veel van 

het materiaal valt in de klassen kleiner dan 25% en 25-50%. Ondanks de sterke fragmentatie is de 

conservering van het botmateriaal matig tot goed. Een deel van het materiaal kon vanwege de hoge 

fragmentatie niet op diersoort worden gedetermineerd. De rest van het materiaal is allemaal afkomstig 

van runderen. Per afzonderlijk spoor is telkens sprake van een minimum aantal individuen van één. 

Mogelijk is het botmateriaal per spoor echter afkomstig van meerdere individuen. Dat is op basis van 

het gefragmenteerde materiaal niet vast te stellen. Het ontbreken van aangetoonde schaap- of 

geitresten op De Hildert mag opvallend worden genoemd. Dit lijkt erop te wijzen dat de algemeen 

veronderstelde toename van schapenteelt in de loop van de Late Middeleeuwen geen archeologische 

sporen heeft nagelaten. De Jong heeft een vergelijkbare constatering in Eindhoven gedaan. Daar 

leidde de 15-16
e
 eeuwse opkomst van de schapenteelt niet tot een toename in de hoeveelheid resten 

van schaap.
226

 

 

De fragmentatie van de resten, de aanwezigheid van hak- en snijsporen op een aantal 

skeletelementen zijn indicaties dat bot grotendeels van consumptie-/slachtafval is. De resten geven 

aan dat het rundvlees is gegeten. Dit is vooral afkomstig van vleesrunderen (2,5 -4 jaar), maar ook van 

oudere runderen die wellicht ook zijn gebruikt voor andere doeleinden zoals melkproductie. Verder is 

het ontbreken van jonge individuen rund opvallend, evenals andere diersoorten. De schofthoogtes van 

de runderen zijn niet berekend, omdat volledige lange beenderen in het materiaal ontbreken en dus 

geen lengtematen kunnen worden opgemeten.  

 

De veronderstelling dat De Hildert vooral edellieden of geestelijken heeft gehuisvest betekent niet dat 

er geen vee is gehouden. Mogelijk hielden deze lieden toch op kleine schaal vee voor eigen gebruik. 

Dit is echter moeilijk te zeggen aan de hand van het botmateriaal. Er zijn geen resten van foetale of 

hele jonge dieren gevonden die wijzen op het ter plekke houden van dieren. In ieder geval was het aan 

het einde van de Late Middeleeuwen burgers alleen toegestaan om dieren in de slachttijd te slachten 

en de rest van het jaar werd het overgelaten aan de vleeshouwers. De verkoop van vlees vond plaats 

via de vleesbanken.227 Ook vanuit het palynologisch onderzoek zijn er aanwijzingen dat vee ter plekke 

is gehouden. Er is stuifmeel van graslandplanten aangetroffen en er zijn diverse schimmelsporen die 

indicatief zijn voor de aanwezigheid van dierlijke mest aanwezig. Dit betekent dat er gras- en/of 

hooiland in de directe nabijheid van De Hildert was. De runderbotten kunnen tenslotte ook afkomstig 

zijn van ossen, die de ploeg trokken maar dat botten van oude runderen ontbreken. 
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13  Schelp    

Tijdens de opgraving is één schelp gevonden. Het stuk is afkomstig uit de uitbraaksleuf van het 

oostelijke bouwdeel.  

 

 

13.1  Beschrijving 

De mossel van De Hildert behoort tot de zoutwatermossel. Dit is niet wat men zou verwachten gezien 

de nabijheid van de Maas, waarin volop zoetwatermosselen voorkomen. Het gaat om de  'gewone' of 

'eetbare mossel' (Mytilus edulis). Het is één van de algemeenste diersoorten aan de Nederlandse en 

Belgische kust. De mossel is een in zee levend tweekleppig weekdier. Dit betekent dat de schelp 

waarin de mossel leeft uit twee scharnierende kleppen bestaat. Die kleppen zijn asymmetrisch 

langwerpig, van een soort driehoekvorm en bestaan uit dun maar stevig schelpmateriaal. De 

buitenkant van de schelp heeft meestal een paarsblauwe kleur. De binnenzijde van de schelp is vanaf 

de bovenzijde tot aan de mantellijn bekleed met parelmoer.  

 

 

  
Figuur 13.1 De zoutwatermossel van De Hildert. 

 

 

Verspreidingsgebied 

De mossel leeft op een vast substraat. Dat kan bestaan uit een stenen ondergrond, maar oude 

veenbanken en verharde kleibodems op de zeebodem voldoen ook. Daarnaast wordt gebruikgemaakt 

van andere organismen met een hard skelet, zoals grote schelpen. Door zijn stevige verankering zijn 

mosselen in staat zich in zeer onrustig water te handhaven. De gestroomlijnde schelp helpt daarbij 

omdat het water er gemakkelijk langs stroomt en dus weinig grip op de schelp kan krijgen. Toch komt 

de mossel ook in zeer rustig water voor. Dergelijke biotopen moeten dan wel een heel geringe of liefst 

geheel afwezige sedimentatie hebben. Een optimaal habitat vormt de getijdenzone. De soort is in grote 

hoeveelheden, vaak dicht op elkaar, te vinden op rotskusten. Ook kunstmatige rotskusten, zoals 

dijken, vormen een goede habitat. Mosselen komen in Nederland op grote schaal in twee gebieden 

voor. Dit zijn de Oosterschelde en de Waddenzee. Deze gebieden zijn ideale kweekplaatsen voor 

mosselen. Tegenwoordig zijn de meeste mosselen afkomstig uit de Waddenzee.  
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13.2  Middeleeuwse mosselvisserij en -handel 

Voor informatie over de middeleeuwse mosselvisserij vormt Walraversijde een exemplarisch 

uitgangspunt, hoewel ook in Bruinisse en Zierikzee mosselen en oesters werden gekweekt.228 Dit 

plaatsje was een middeleeuws vissersdorp langs de Vlaamse kust, bij Oostende. Het vormde een 

gemeenschap van vissers en handelaren. Het hoogtepunt van Walraversijde lag rond 1465, tevens de 

bloeitijd van Vlaanderen en de Vlaamse schilderkunst, de zogenaamde ‘Gouden 15de Eeuw’.  

Dit gold ook voor de vissers, die meestal zelf een zeilboot en vistuig bezaten. Die visten voornamelijk 

op haring op de Noordzee. Soms voeren tot Schotland om op kabeljauw te vissen. De vissers voerden 

een levendige handel in kaakharing, vooral vanaf de vroege 15e eeuw. Kaakharing werd in tonnen 

geschikt en gepekeld. Door het kaken van haring kon haring veel langer bewaard worden en dus ook in 

het binnenland verhandeld worden. Dit gaf aanleiding tot een levendige handel. Vis werd ook gerookt, 

waardoor niet alleen de smaak verbeterde, maar ook deze vis langer kon bewaard worden. Langs de 

waterlijn zochten vrouwen naar mosselen en krabben. Veel zeeproducten werden op de markt 

gebracht, maar –in elk geval in Walraversijde- vis werd ook verhandeld door tussenpersonen. 

Sommige schippers gaven het vissen op en werden zelf tussenhandelaar.229 Vermoedelijk werden 

mosselen eerst gekookt alvorens te worden verhandeld. Daarvoor zijn aanwijzingen gedaan tijdens 

opgravingen bij onder meer Serooskerke. Het onderzoek daar heeft duidelijk gemaakt dat op een terp 

in de Romeinse tijd op grote schaal mosselen zijn verwerkt. De vondst van een haardplaats doet 

vermoeden dat de mosselen zijn gekookt. Hierna zullen zij voor transport zijn klaar gemaakt.230 Het 

transport naar De Hildert zal enkele dagen in beslag hebben genomen. Dit is op zichzelf geen 

probleem omdat de dieren in hun schelp enkele dagen lang kunnen worden bewaard zonder dat zij 

bederven. De bewaarperiode is afhankelijk van de temperatuur en is in de winter dan ook langer dan in 

de zomer.  

 

Consumptie 

De mossel is een bekende zeevrucht die veel eiwitten, mineralen, vitaminen en dergelijke bevat. Het 

mosselseizoen loopt tegenwoordig van half juli tot half april, maar vroeger werd beweerd dat dit liep 

tijdens maanden met de letter r. Vis en visproducten speelden in de Middeleeuwen een belangrijke rol 

in de voeding. Bovendien waren vlees en zuivelproducten op veel dagen verboden door de Kerk, zoals 

vrijdagen, de vastenperiode, en nog andere vastendagen of ‘visdagen’. Blijkbaar aten de bewoners van 

De Hildert ook mosselen, maar het is onbekend op welke schaal dit gebeurde. Waarschijnlijk werden 

de dieren in de herfst, winter of het vroege voorjaar genuttigd. Mosselen werden alleen gegeten op 

dagen dat ook visgerechten mochten worden geconsumeerd. Mogelijk hebben de bewoners van De 

Hildert hun tanden ook gezet in andere producten uit de zee (en de Maas), zoals vis, oesters en 

kokkels. De mossel was een product dat van ver kwam en dus duur was. Het is verleidelijk om op basis 

van het voorkomen van één fragment van een mossel uitspraken te doen over de sociale status van de 

bewoners van De Hildert. Het vondstaantal is echter te laag om dit toe te laten. Bovendien blijkt het 

voorkomen van mosselen als afval op en erf niet altijd op een hoge sociale status te wijzen, zoals in 

Venlo.231 
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13.3  Een vergelijking met Venlo 

Ook in (post-) middeleeuws Venlo bijvoorbeeld zijn schelpdieren gegeten. Ondanks de 

grootschaligheid en nauwgezetheid van het onderzoek zijn hier niet meer dan 40 fragmenten van 

mosselen in drie beerputten en één waterput gevonden daterend uit de 15-18
e
 eeuw (1400-1475, 

1625-1675, 1650-1750 en 1700-1800). Geen enkele daarvan is helaas gelijktijdig met De Hildert. Hoe 

dan ook, het vondstenspectrum uit deze vondstcomplexen wijst niet op eenzelfde mate van welstand: 

die is bescheiden of niet al te hoog (1625-1675 en 1650-1750), gemiddeld (1400-1475) of hoog (1700-

1800). Duidelijk is dat het voorkomen van mosselen daar geen rol in speelt, hoewel het toch een 

product was dat van ver kwam en dus duur was. Het is nog opmerkelijker dat zoetwatervissen 

nauwelijks zijn vertegenwoordigd, terwijl de stad wel aan een grote rivier ligt en uit historische bronnen 

blijkt dat de visserij op de Maas in deze periode intensief was -ook er hoogte van Venlo.232 Dit wil 

echter niet zeggen dat die ook daadwerkelijk in Venlo is gegeten. 
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14  Glas       

Tijdens de opgraving zijn negen stukken glas gevonden. Drie zijn van gebruiksvoorwerpen (beker, 

flessen) afkomstig en vier scherven zijn van ruitglas. Het glas is afkomstig van sporen uit het centrale 

bouwdeel, het oostelijke bouwdeel, en de sloot langs de onverharde Kemppestraat. Het gaat om zulke 

lage aantallen, dat die statistisch niet bruikbaar zijn. 

 

vondstnr spoor context aantal type 

40 7 waterput 2 ruitglas 

56 32 
uitbraaksleuf oostelijke 
bouwdeel 1 beker 

125 61 beerput 3 
Ruitglas, en 2 recente 
flessenscherven 

98 
70, 71, 
72 sloot 3 ruitglas 

Tabel 14.1. Overzicht van het glas. Rood=sporen van het centrale bouwdeel; groen=sporen van het oostelijke 

bouwdeel. 

 

 

14.1  Beschrijving 

Beker 

In de diepe uitbraaksleuf van het oostelijke bouwdeel is een glasfragment gevonden (spoor 32). Het 

gaat om een bodemfragment van een zogenaamd Berkemeier glas of noppenbeker. De bodem heeft 

een doorsnee van 5,1 cm, maar is nog maar slechts 8 mm hoog. Het glas is sterk aangetast, heeft een 

zware aanslag (geïriseerd) en is afgebladderd, maar de groene kleur is nog steeds herkenbaar. De 

beker heeft een getande standring met 26 doornnoppen. Het glas is van de voet van een beker met 

een opgestoken en geribde voetring. Omdat de rand van de voet voor een aanzienlijk deel ook plat is, 

betreft het vermoedelijk een beker met een versiering van een knobbelpatroon (type-code gl-bek-12a). 

Dergelijke bekers zijn geproduceerd van geelgroen glas in de periode 1525-1550, net zoals de 

bekervoet uit de uitbraaksleuf.  

 

 
 

Figuur 14.1. Bodem van een noppenbeker (links) en een voorbeeld van een compleet exemplaar (rechts;  

uit: Bartels, 1999, p. 949). 
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Fles 

In de sloot naast de onverharde Kemppestraat zijn drie glasstukken gevonden. Twee daarvan zijn van 

één fles van doorzichtig glas met een licht blauwgroene kleur. Gezien de dikte van het glas en de 

samenstelling is de fles vermoedelijk machinaal gemaakt in een glaspers.  

 

Sinds de 17
e
 eeuw nam de variatie in huishoudelijk glas toe, maar in de 19e eeuw nam het 

Nederlandse huishoudglaswerk in aantal en in variatie van gebruik een grote vlucht door 

ontwikkelingen in glasvervaardiging door halfautomatische machines, betere afsluitingen en 

verbeteringen in conserveringsmogelijkheden van voedsel. Glas werd vanaf dan ook gebruikt als 

inhoudscontainers voor bijvoorbeeld machineolie, medicijnen, parfumflessen en potten voor cosmetica, 

inmaakpotten, inktflessen, vazen, kandelaars en olielampen. Maar ook het gebruik van serviesgoed in 

glas nam toe, vooral op tafelsierstukken als karaffen, suikerpotten, botervloten olie- en azijnstellen, 

zoutvaten etc. Veel hiervan is vervaardigd in persglas waarin een snelle en relatief goedkope productie 

mogelijk was. Machinaal persen van glas is tussen 1820 en 1825 voor het eerst in Amerika 

toegepast.233 Vermoedelijk dateert de fles uit de sloot ook uit die periode, dat wil zeggen na circa 1820. 

 

Ruitglazen 

In drie sporen zijn in totaal vier fragmenten ruitglazen gevonden. Twee zijn afkomstig uit de top van de 

waterput (spoor 7). Het gaat om scherven van één rechthoekig ruitje uit lichtgeelgroen glas van 1,0 

mm dik. De rand van één fragment is zeer nauwkeurig en precies bijgewerkt (geretoucheerd) tot een 

kartelrand. Van deze ruit is een hoekstuk gevonden, waarbij opvalt dat de hoek net niet haaks is (85°). 

Beide scherven zijn enigszins aangetast en geïriseerd. De twee andere scherven scherven zijn wat 

kleiner en 2-7 cm² groot. Eén is afkomstig uit de sloot langs de onverharde Kemppestraat. Dit fragment 

is ook van een ruitje uit lichtgroen glas van 1,5 mm dik en ca. 3x3 cm groot, maar de rand van het 

ruitje ontbreekt. Het glas is nauwelijks aangetast. Het vierde fragment ruitglas is geborgen uit de 

beerput. Het is (donker) groen van kleur, niet aangetast en 3,0 mm dik. Het ruitje is compleet en 

rechthoekig van vorm, 5,5x2,0 cm groot. Drie randen zijn nauwgezet bijgewerkt tot een rechte lijn, 

maar de vierde (één van de lange zijden) is niet bijgewerkt en heeft de vorm van de originele 

glasplaat. De afmetingen van dit ruitglas wijst erop dat de originele ruitjes in de vensters vermoedelijk 

vierkant van vorm en 5,5x5,5 cm groot waren. Langs de randen van de ruiten zijn wellicht smallere 

ruitjes gebruikt. De eerste drie ruitstukken lijken wat dikte, kleur en bewerking erg veel op elkaar en 

lijken deel uit te maken van eenzelfde partij glas. Het vierde wijkt echter af, omdat het tweemaal zo dik 

en aanmerkelijk donkerder van kleur is.  

 

 
Figuur 14.2. Ruitglas en -fragment van De Hildert.  
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Vensterruiten komen in Zuid-Nederland, na de Romeinse tijd, weer voor vanaf de Late Middeleeuwen. 

Ze bleven lange tijd in gebruik, maar bij een kleine sociale bevolkingsgroep. Pas in de 16
e
 eeuw 

konden, naast ronde, ook rechthoekige ruitjes worden geproduceerd.234 Vervuiling in de vorm van 

ijzeroxide van de grondstoffen veroorzaakt een lichtgroene verkleuring van het glas. Na circa 1800 

kwamen kleurloze vensterruiten algemeen in zwang en werden groene ruitjes alleen bij ‘geringe 

burgerhuizen’ nog toegepast.235  

 

Er zijn op De Hildert ook indirecte aanwijzingen gedaan voor ruiten en ramen, zoals de loden 

ruithouder van glas-in-lood ramen uit de beerput. 

 

 

14.2  Herkomst/productieplaatsen 

Tot aan de 14e eeuw kwam glas slechts sporadisch voor in Zuid-Nederland. Vanaf de 14e eeuw werd 

glas massaler geproduceerd en daardoor betaalbaar voor een grotere groep van de bevolking. 

Tafelgerei van aardewerk, hout en tin bleef volop in gebruik. Ook voorwerpen zoals glazen drinkgerei 

kwamen vaker voor, maar wrijfglazen en glazen schenkgerei zoals flessen bleven zeldzaam. Venetië 

was het belangrijkste productiecentrum van glas in de Late Middeleeuwen. In de 14e eeuw ontstond 

een ander belangrijk glascentrum in Altare, nabij Genua. Hierbij werd de basis gelegd voor de verdere 

verspreiding van nieuwe stijlen en technieken, die vooral in de 16e eeuw plaatsvond. In ateliers ten 

noorden van de Alpen werd de Venetiaanse bereiding, vervaardigingstechnieken en vormgeving van 

glaswerk in de 16e eeuw nagevolgd. Het waren vooral de ambachtslieden uit Altare die deze nieuwe 

stijlen en technieken naar de rest van Europa brachten, met name Frankrijk en Duitsland. In Midden-

Europa werd na ongeveer 1000 na Chr. potas als vloeimiddel gebruikt voor de vervaardiging van 

zogenaamd woudglas en varenglas. Dit is vaak (geel- of blauw-) groen of blauw van kleur. In 

Nederlandse vondstcomplexen komen glazen voorwerpen pas na 1375 vaker voor. Het gaat dan vooral 

om vormgeblazen drinkglazen van woudglas.  

 

Producten van woudglazen komen in Nederland vooral voor bij het gebruiksglas uit de eerste 75 jaar 

van de 16e eeuw. Veel glas dat in Nederland wordt gevonden is geproduceerd in kleine glasfabriekjes, 

glashutten, in bosrijke gebieden in Duitsland. Deze gebieden waren voor de glasproductie geschikt 

vanwege de hoeveelheid hout die als brandstof voor de ovens nodig was, maar ook omdat verbrande 

eiken- en beukenbomen een belangrijke grondstof (kaliumcarbonaat) voor het glas zelf leverden. 

Waarschijnlijk hebben Duitse glasateliers het grootste aandeel van het Nederlandse glas geleverd, 

hoewel ateliers uit het Belgische Maasdal ook produceerden, zoals die in Dion-le-Val en Nethen in 

Vlaams-Brabant. Na 1500 neemt de variatie in vormen en versieringen van het woudglas toe. Vaak zijn 

deze bekers versierd met één of meerdere rijen van horizontale noppen, waardoor die ook wel 

noppenbekers worden genoemd. De bodem is meestal opgestoken en rondom afgewerkt met 

glasdraad, dat geribd kan zijn.236 Dergelijke glasvondsten worden in het algemeen toegeschreven aan 

de hogere sociaal-economische milieu's, zoals kloosters en adellijke huizen. De bewoners daarvan 

waren meestal aanzienlijke families, edellieden, geleerden, belangrijke militairen, stadsbestuurders en 

hooggeplaatste geestelijken.237 
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Over middeleeuwse glasproductie in Nederland zelf is nog maar weinig bekend. Enkele jaren geleden 

werd een belangrijke ontdekking in Roermond gedaan. Toen werd bij een opgraving ruim 1.200 kg glas 

uit de Middeleeuwen en de Renaissance gevonden. Het betreft ongeveer anderhalf miljoen 

ruitglasfragmenten, waarvan ca. 8.400 fragmenten uit uiterst zeldzaam gebrandschilderd vensterglas. 

Het betreft het oudste gebrandschilderde glas tot dusver in Nederland. Het oudste gebrandschilderde 

glasplaatje stamt uit ongeveer 1280, en de jongste dateren rond 1600.  

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figuur 14.3. De belangrijkste productiecentra van glas gedurende de 13-17e eeuw in West- en Midden-Europa  

(uit: Bartels, 1999, p. 262). 4=Luik, 5=Nethen. 

 
 

Het glas lag in de kelder van een huis dat in 1665 bij een grote brand is verwoest. Waarschijnlijk 

bevond zich daar rond 1600 een glasbedrijf, en was de glasvoorraad bestemd voor hergebruik. 

Dergelijke vondsten wijzen op het gebruik van vensterglas, maar productiecentra van glazen drink- en 

schenkgerei zijn vrijwel onbekend. De productieplaats van de noppenbeker zoals die van De Hildert is 

niet duidelijk. Het herkomstgebied kan liggen in Vlaams-Brabant, maar ook in Duitsland.238  
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 Bartels, 1999 
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Echter, mogelijk is een deel van het glas van De Hildert veel dichter bij huis geproduceerd. In een –

weliswaar 17
e
 eeuwse- lijst van inwoners van Venray twee glasmakers voorkomen.239 Ook zou in de 17

e
 

en 18
e
 eeuw op de Boschhuizen in Venray gebrand glas zijn vervaardigd; in 1735 vervaardigden twee 

Venrayse glazenmakers glazen ruiten voor de Grote Kerk in Venray. Op het eind van de 17
e
/begin 18

e
 

eeuw was ook een glasmaker gevestigd op het Eind, in de buurt van het kasteel Makken.  

 

 

 
Figuur 14.4. Een glasmaker aan het werk (kopergravure uit 1694; uit: Van den Brand & Manders, 2002, p. 134). 
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 Kruysen, zonder jaartal 
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15  Hout     

15.1    Inleiding 

Tijdens de opgraving is in vier sporen hout gevonden (bijlage 8). Daarbij zijn 138 houtvondsten 

gedocumenteerd. Bij de beschrijving van het hout kan verschil worden gemaakt tussen natuurlijk 

onbewerkt hout dat is gebruikt enerzijds en bewerkt hout en houten voorwerpen anderzijds. Alle hout 

komt uit sporen van De Hildert. De spreiding van de houtvondsten heeft een één op één relatie met die 

van diepe sporen. Het hout is namelijk gevonden in de waterput, de beerput, de opkweekplek voor vis 

en de grote, U-vormige greppel. In § 15.2 wordt een algemene beschrijving van het hout gegeven en in 

§15.3 wordt het hout per spoor beschreven. 

 

 

15.2   Algemene beschrijving 

Het hout bestaat uit planken, balken, ton-delen, delen van karrewielen, latten, gebruiksvoorwerpen, 

afval en overig materiaal. Bouwmateriaal als planken, balken en latten vormen bijna de helft van het 

hout (38,4 %). Verder vormen ook houten duigen en banden van een ton, afval en onderdelen van 

karrewielen een aanzienlijk deel. De rest vormt een kleine minderheid.  

 

 

type aantal % 

plank 40 29,0 

balk 10 7,2 

onderdeel ton 14 10,1 

segment/pen karrewiel 23 16,7 

lat 3 2,2 

spie 8 5,8 

gebruiksvoorwerp (?) 4 2,9 

snoei- of afvalhout 31 22,5 

afval  4 2,9 

overig 1 0,7 

totaal 138 100,0 

Tabel 15.1. Verdeling van het hout naar type. 

 

De planken zijn 6 tot maximaal 104 cm lang. De meeste planken zijn 10-60 cm lang, 5-18 cm breed en 

1,5 tot 4 cm dik. Minstens tien planken bestaan uit eikenhout. Vrijwel alle planken zijn, voor zover 

zichtbaar, gezaagd. Tien planken zijn niet verder bewerkt. De andere zijn afgezaagd, er zijn spijkers in 

geslagen en/of gaten in geboord. De boorgaten lopen in grootte uiteen van 3 tot 8 mm. De meeste 

planken zijn tangeniaal bewerkt, wat betekent dat ze in de lengterichting uit de boom zijn gezaagd, 

maar niet door het hart (bijlage 9). Dergelijke planken zijn in de lengterichting uit een stam gehaald, 

waarbij het middelste deel van de stam niet is gebruikt. Dit hout ‘werkt’ relatief veel doordat de 

jaarringen diagonaal door de gehele lengte van het hout lopen. Het is dus niet de beste kwaliteit 

bouwhout. Wellicht is het beste bouwhout meegenomen en is het kwalitatief slechtere bouwhout ter 

plekke weggegooid. De latten zijn kort, smal en dun. Ze zijn gezaagd en voor zover bekend van 

eikenhout. 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [248]  

diameter boorgat aantal 

1 0 

2 0 

3 1 

4 2 

5 3 

6 2 

7 0 

8 4 

9 0 

10 0 

totaal 12 

Tabel 15.2. Overzicht van de groottes van de boorgaten in de planken. 

 

 

  
Grafiek 15.1. Verdeling van de lengtes en breedtes van de planken in cm.  

 

 

De balken zijn 13 tot 80 cm lang. De meeste balken zijn 20-55 cm lang, 8-12 cm breed en 16-9 cm dik. 

Vrijwel alle balken zijn gezaagd. In tegenstelling tot de planken, zijn de meeste balken niet zichtbaar 

verder bewerkt. Spijkers en/of boorgaten zijn niet vaak aanwezig. De enige balk die verder is bewerkt, 

heeft een boorgat van 2,5 cm groot. De meeste balken zijn afkomstig uit het hart van de stam en is 

goed bouwhout dat nauwelijks ‘werkt’. Een enkele balk is tangeniaal bewerkt en dus van mindere 

kwaliteit bouwmateriaal. Wellicht is ook hier het beste of beste bruikbare stukken bouwhout 

meegenomen en is het kwalitatief slechtere of kleinere bouwhout weggegooid. 

 

  
Grafiek 15.2. Verdeling van de lengtes en breedtes van alle balken in cm.  
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De delen van de karrewielen zijn op hoofdlijnen van vergelijkbaar formaat. Ze zijn 110-130 cm lang en 

0-22 cm breed. De dikte ligt tussen 3,5 en 5,2 cm, maar schommelt meestal rond 4,5 cm. ze zijn 

gemaakt uit eiken- en elzenhout. Het afval vormt een fors aandeel. Het bestaat overwegend uit 

snoeihout dat duidelijk als afval in de waterput en de beerput is beland.  

 

 
Grafiek 15.3. Verdeling van de lengtes en breedtes van de delen van de karrewielen in cm.  

 

 

15.3   Beschrijving per spoor 

 

15.3.1   Beerput 

In de beerput zijn 62 stukken hout gevonden. Het gaat om segmenten van karrewielen, planken, 

balken, pennen en gebruiksvoorwerpen. Het hout kon niet voorzichtig worden geborgen vanwege het 

snel opwellende grondwater. Daardoor is het hout gedeeltelijk beschadigd, en vooral groot materiaal is 

in stukken gebroken. Het daadwerkelijke aantal houten voorwerpen zal lager zijn geweest dan 62. 

Hieronder worden de verschillende vondstgroepen beschreven. 

 

Segmenten van karrewielen 

In de beerput zijn twee elementen van een elzenhouten wiel gevonden. Ze waren sterk beschadigd: 

van de ene ontbreekt het middendeel, de andere is in 9 stukken gefragmenteerd en een uiteinde 

ontbreekt. Toch kon hun lengte op meer dan 1,1 m worden bepaald. De wielsegmenten bestaan uit een 

zware houten velg van 20-25 cm dik en 4,5-5,0 cm breed. Ze zijn tangeniaal uit de stam gehaald. De 

dikte is in het middelste deel het dunst (20 cm). Op een exemplaar is zacht spinthout aanwezig. Alle 

wieldelen zijn gezaagd. 

 

Het lijkt erop dat de wielsegmenten halffabrikaten zijn, die nooit zijn afgemaakt en verwerkt in een 

karrewiel. De buitenkanten van de segmenten vertonen geen sporen van slijtage, en er staken ook 

geen spaken of spaakdelen uit de wieldelen. Verder zijn er evenmin spijkers in de segmenten 

geslagen. Het lijkt erop dat de segmenten dus niet tot een karrewiel zijn verwerkt. In plaats daarvan 

zijn ze vermoedelijk gebruikt om de constructie van de beerput te maken.  

De segmenten vertonen geen verkleuringen van bijvoorbeeld ander hout dat erop was bevestigd of 

mergelblokken van de putwand die erop waren geplaatst, en ze zijn evenmin op de uiteinden smaller 

gezaagd. De wieldelen zijn dus niet op elkaar vastgespijkerd. Waarschijnlijk zijn ze op de platte zijden 

gelegd en tegen elkaar gezet, op de bodem van de ingraving van de waterput. Daar konden de 

mergelblokken op worden gestapeld.  
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Figuur 15.1. Fragmenten van één van de wielsegmenten uit de beerput. 

 

 

Planken en latten 

In de beerput zijn 1 lat, 30 planken of stukken daarvan en 7 spieën gevonden. Alle planken zijn 

tangeniaal gemaakt. Tien planken zijn van eikenhout, maar er zijn ook acht stukken van vier planken 

uit zilverspar. Een minderheid is gemaakt van els, es of wilg. De lat is kort (11x2 cm) en afgebroken. 

Er zijn geen bewerkingssporen of iets dergelijks op zichtbaar. De planken lopen qua formaat sterk 

uiteen. De kleinste plankjes of delen daarvan zijn slecht 6x5 cm groot en de grootste meet 104x17 cm. 

Het gros van de planken is 12 tot 60 cm lang en 5 tot 17 cm breed. De diktes liggen er dicht bij elkaar 

(1-3 cm). De dikste planken zijn niet perse het grootste, iets wat vermoedelijk beïnvloed is door de 

kwaliteit van het hout en conservering. In tien planken zijn houtwormgaten aanwezig. Blijkbaar zijn die 

langere tijd boven de grond geweest, voordat ze in de waterput terecht zijn gekomen. 

 

Alle planken lijken te zijn gezaagd, en een groot deel van alle planken uit de waterput (N=26) is verder 

bewerkt. De bewerkingen bestaan uit zichtbaar afgezaagde delen, het aanbrengen van spijkers en 

boorgaten. Negen planken zijn aan een of beide uiteinden afgezaagd. In bijna de helft van de planken 

is dit haaks op de plank gebeurd, maar in de andere gevallen is dit schuin gezaagd. Combinaties van 

meerdere zaag- of bewerkingsmanieren op een voorwerp kunnen ook voorkomen. 
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Grafiek 15.4. Verdeling van de lengtes en breedtes van de planken uit de beerput in cm.  

 
 

In twaalf planken of stukken daarvan zijn een of meerdere spijkers geslagen, waarvan soms ook weer 

spijkers zijn verwijderd. Omdat het om fragmenten van planken gaat, is het onduidelijk waarvoor die 

zijn gebruikt. Deze spijkers zijn maximaal 3,5 cm lang. In sommige van deze planken zijn gaten 

geboord, waar in een enkel geval een houten pennetje is geslagen. Een andere plank vertoont diverse 

putjes op dezelfde zijde waarin een spijker is geslagen. Een enkel, onbewerkt plankje is een restant 

van een langere plank, die aan weerzijden is afgezaagd. Sommige planken zijn op de uiteinden 

plaatselijk verkleurd en afgeplat doordat er een andere plank op bevestigd was. Soms was de overlap 

goed te bepalen (maximaal 22 cm lang). Twee planken zijn geblakerd. Vier planken zijn mogelijk 

fragmenten van duigen, maar de stukken zijn te klein om dat met zekerheid te bepalen (max. 32 cm 

lang).  

 

Nummers 39 t/m 41 maken deel uit van hetzelfde voorwerp, mogelijk een plank, op basis van een 

typerende houtsoort (dikte, nerf), lichtbruine kleur en beschadigingen. Deze stukken bestaan uit 

essenhout en zijn op diverse manieren bewerkt. Sommige zijn alleen gezaagd, terwijl in andere 

spijkers zijn geslagen en/of gaten zijn geboord. In een van deze plankstukken zijn vier gaten in een van 

de kopse kanten geboord. Die hebben een diameter van 8 mm en zijn 5,5 cm diep. In deze boorgaten 

is een aangepunte eikenhouten pen geslagen, waar weer een spijker in is geslagen om de bevestiging 

nogmaals te verstevigen. Op de plank bevindt zich aan een zijde aanslag die de vorm van een gezicht 

lijkt te hebben (figuur 15.2).  

 

 
Figuur 15.2. Fragmenten van dezelfde plank (nummers 38 t/m 42). 
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Ook de zes fragmenten van vondstnummers 18 t/m 22 en 28 zijn deel van enkele planken van 

zilverspar, die vermoedelijk van eenzelfde voorwerp zijn geweest. Het gaat om gezaagde plankdelen 

van maximaal 43 cm lang en steeds 2,0 tot 2,5 cm dik. In twee plankstukken zijn spijkers geslagen. In 

een stuk is een gat van 6 mm groot geboord. Twee stukken hebben aan een zijde een rechtopstaande 

rand van ongeveer 1,0 cm hoog. Ook hier is onduidelijk van welk voorwerp de planken zijn. 

 
 

 
Figuur 15.3. Een deel van de overige planken uit de beerput. 

 

 

Balken 

Er zijn 10 balken of stukken daarvan gevonden in de waterput. Meestal zijn die als een vierzijdig 

bewerkte 'balk' uit een kwart van de stam gehaald, maar gekloven of tangeniaal bewerkte balken 

komen ook voor. De balken zijn erg variabel in grootte. De kleinste is slechts 13x7 cm groot en de 

grootste is langer dan 80 cm. Veel balken zijn 6-12 cm breed en 6-9 cm dik.  



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [253]  

De meeste zijn van eikenhout. Het hout van de meeste balken is meestal vrij zacht, maar bij enkele 

exemplaren was het nog opvallend hard. Vijftien kleine stukken van balken zijn geblakerd door 

vuurinwerking. Op slechts een balk zijn houtwormgaten aanwezig; die zijn dus langere tijd aan het 

oppervlak geweest (afval/bouwhout) voordat ze in de put zijn beland. 

 

De meeste balken zijn weliswaar bewerkt, maar spijkers zijn er zelden in geslagen. Alleen een balk 

heeft enkele kleine spijkergaten; de spijkers zelf zijn eruit gehaald. Het gaat om een vierkante balk 

(41x12x9 cm). Een fors deel van de balk is verdund (4,5 cm dik), versmald en/of heeft een kromming. 

Het uiteinde van dit deel van de balk heeft een hoekig afgerond uiteinde. Op 8,5 cm van het uiteinde is 

er een rond gat (diam. 2,5 cm) in geboord, schuin door het verdunde deel. Een andere lichte balk heeft 

een grote inkeping over de hele breedte met een geboord gat (19 mm diameter), waarin de houten pen 

van de pen-gat-verbinding nog aanwezig is. Mogelijk zijn dit onderdelen van het houten raamwerk van 

bijvoorbeeld het dak, de zolder of betreft het een deel van het interieur. 

 

Een ander, dun, driehoekig balkje heeft de afdruk van een ronde buis of ring. Dit is de enige balk die 

niet van eikenhout is, maar van essenhout. Een vrij lichte balk (56x5x9 cm) heeft aan 1 lange zijde een 

rechtopstaande rand van 2,2 cm hoog. Een laatste balk uit de waterput is ook noemenswaardig. Het 

gaat om een vierkante balk (>80x10x10 cm) die niet compleet is. In het midden van de balk is een 

grote, rechthoekige uitsparing (>55x5x4,5 cm) gemaakt. In de kopse zijde van de balk die bewaard is, 

heeft de uitsparing een schuin uiteinde. Deze balk is als het ware een smalle, ondiepe bak met lage, 

rechte zijkanten. De functie is onbekend. 

 

 

 
Figuur 15.4. Een deel van de balken uit de beerput. 
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Pennen 

De 17 houten pennen bestaan uit twee soorten: grote, dikke pennen die meestal naar het uiteinde iets 

smaller toelopen, en korte, dunne pennen. De 15 grote pennen zijn radiaal uit eikenhout gemaakt en 

met een fijne beitel of schaaf nauwkeurig tot een ronde vorm bewerkt. Ze zijn dan ook vrij uniform in 

maatvoering. De lengte loopt weliswaar uiteen van 9 tot 16 cm, maar de dikte beperkt zich meestal 

tussen 3,1 en 3,5 cm. Alle grote pennen hebben een recht uiteinde dat is afgezaagd. Naar die zijde 

loopt de dikte van de meeste pennen met 1-2 mm af. De andere zijde is langer geweest; die is 

afgebroken, al dan niet nadat gedeeltelijk te zijn ingezaagd. Afgaande op de slijtagesporen en 

verwering van twee exemplaren zijn die 7 en 10 cm diep in een ander voorwerp bevestigd geweest.  

 

 
Figuur 15.5. Houten pennen en borgpennen. 

 

 
Figuur 15.6. Voorbeeld van een 16e eeuws karrewiel met verbindingspennen en borgpennen (uit: Van Dijk, 2013). 
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De vorm van deze grote pennen doet sterk denken aan onderdelen van een karrewiel. Bij laat-

middeleeuwse wielen werden verbindingspennen gebruikt, waarmee de afzonderlijke segmenten van 

de wielen konden worden bevestigd. Soms waren zelfs deze verbindingsstukken op hun beurt met een 

houten pennetje geborgd, door het wiel op de plek van de verbindingspen te doorboren. Daarbij werd 

ook de verbindingspen doorboord. Drie verbindingspennen zijn op respectievelijk 2, 3 en 5 cm van het 

uiteinde doorboord. De boorgaten hebben een diameter van 1,2 tot 1,3 cm. Twee kleine borgpennetjes 

zijn ook verzameld. Ze zijn 7 cm lang en passen precies in de boorgaten van de grote 

verbindingsstukken. Ook deze kleine stukken zijn van eikenhout. 

 

Gebruiksvoorwerpen 

Uit de beerput zijn tien delen van gebruiksvoorwerpen geborgen. Het gaat om een stuk van een duig, 

acht spieën en een deksel van een ton of voorraadpot. 

 

De duig is tangeniaal gemaakt uit eikenhout, slechts 35 cm lang en afgezaagd. Op 4,2 cm van de 

onderkant is een groef voor de bodem aangebracht. Op 15 cm van de onderkant is een houten 

pennetje van 4 mm dik in een boorgat geslagen, dat niet uitsteekt. Uit de kenmerken van het hout blijkt 

dat dit geen duig is van de ton uit de opkweekplek voor vis. 

 

De acht spieën zijn gemaakt van eikenhout. Het gaat om één grote en zeven kleine exemplaren. De 

grote spie is 25x3 cm groot en 1,5 cm dik, maar de breedte en dikte worden minder naar het uiteinde 

van de spie toe. Het stuk draagt geen verdere sporen van bewerking. De zeven kleine spieën zijn veel 

kleiner en vierkant van vorm, die uiteenloopt van ongeveer 4x3 tot 6x5 cm. De grootste dikte meet 

ongeveer 1,5 cm. Vermoedelijk zijn de kleine spieën gebruikt bij het stellen van de mergelblokken op 

het houten karrewiel van de putconstructie.  

 

Het laatste stuk uit de beerput is een ronde plank die tangeniaal gemaakt is. Het stuk lijkt de helft van 

een groter stuk te zijn, dat is afgebroken, maar het is intentioneel zo gemaakt. In de kopse kant van de 

aansluiting met de andere helft zijn twee dunne houten pennetjes als verbinding aangebracht. Die zijn 

4 mm dik en bevinden zich 22 cm uit elkaar. De rand is aan beide zijden spitshoekig bijgewerkt. De 

rand is evenwel asymmetrisch. Vermoedelijk is het een helft van een deksel van een voorraadpot of 

ton; vanwege het ontbreken van snijsporen gaat het niet om een telloor of bord. 

 

 
Figuur 15.7. Spieën, het deksel- en het duigfragment uit de beerput. 
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15.3.2   Waterput 

In de waterput zijn 17 stukken hout gevonden. Het gaat om delen van karrewielen, planken, afval en 

mogelijk een gebruiksvoorwerp. Ook dit hout kon niet voorzichtig worden geborgen vanwege het snel 

opwellende grondwater. Daardoor zijn de karrewielen gedeeltelijk beschadigd, en vooral de palen en 

planken zijn in stukken gebroken. Het daadwerkelijke aantal houten voorwerpen zal iets lager zijn 

geweest dan 17. Hieronder worden de verschillende vondstgroepen beschreven. 

 

Segmenten van karrewielen 

De waterput was opgebouwd uit opgestapelde mergelblokken en gefundeerd op vier segmenten van 

een wagenwiel (figuur 15.1). De elementen van het wiel zijn gemaakt van eikenhout. Ze waren 

ongeveer 1,1 m lang. Ook hier staken geen spaken of spaakdelen uit de wieldelen. Het hout was in 

een kring met een doorsnede van ongeveer 1,15 m (buitenmaten) geplaatst. De wielsegmenten 

bestaan uit een zware houten velg van ongeveer 20 m dik en 4,5 cm breed. Ze zijn als een gerechte of 

vierzijdig bewerkte ‘balk’ door het hart of uit de halve stam gehaald (zie bijlage 9).  

 

In drie van de vier segmenten zijn spijkers aanwezig. Alleen op een segment dat voor de helft was 

bewaard, ontbreken spijkers. Er zijn meestal twee spijkers in de buitenkant van het wiel geslagen, die 

systematisch zijn geplaatst op 1/3 deel van het wiel (zie de rode pijlen op figuur 15.1). Hoewel de 

buitenkanten van alle segmenten sporen van slijtage vertoonden, heeft het wiel vermoedelijk toch een 

ijzeren velg gehad. Dit kan natuurlijk ook pas zijn aangebracht na verloop van tijd, of op een gegeven 

moment zijn verwijderd terwijl het wiel wel is blijven functioneren. 

 

 

 
Figuur 15.8. Wielsegmenten uit de waterput. De spijkers op de buitenkanten zijn met de rode pij len aangegeven. 
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Alle wieldelen zijn gezaagd, maar de uiteinden van elk segment lopen dun toe: de dikte loopt af van 

ongeveer 4,5 cm naar 2,0 cm. Hier zijn altijd spijkers in geslagen. Meestal gaat het om 2 of 3 spijkers 

van 3 tot 4 cm lengte. De dun toelopende uiteinden van de segmenten vertonen zwarte verkleuringen 

van de negatieven van ander hout dat erop is bevestigd. De segmenten zijn vermoedelijk speciaal voor 

de bouw van de waterput op de uiteinden smaller gezaagd. Zodoende konden ze makkelijker op elkaar 

worden gespijkerd waarbij het totale houten raamwerk toch een vlak en horizontaal oppervlak had. 

Daar konden de mergelblokken vervolgens direct op worden gestapeld. Naast de zwarte verkleuringen 

door het hout zijn er ook witte/gele plekken op het hout zichtbaar, ontstaan door de druk van de 

mergelblokken.  

 

Gebruiksvoorwerpen 

Het enige gebruiksvoorwerp uit de waterput heeft de vorm van een korte, dikke paal van essenhout die 

aan beide uiteinden is afgezaagd. Het stuk is 23 cm lang en heeft een rechthoekige vorm (16x11 cm). 

Het is tangeniaal uit de stam gehaald. Helaas is het stuk verweerd waardoor gebruikssporen 

verdwenen zijn. Het stuk is precies haaks op de lengterichting diagonaal doorboord (diam. 2,8 cm). De 

doorboring is geheel opgevuld met massief hout. Mogelijk is dit de kop van een houten hamer, 

waarvan de steel is afgebroken. 

 

 
Figuur 15.9. Kop van een houten hamer(?). De richting van de doorboring is met zwarte lijnen aangegeven. 

 

 

Planken 

Er zijn negen planken of stukken van planken in de waterput gevonden. Alle planken zijn tangeniaal 

gemaakt. De meeste planken zijn gemaakt van eikenhout, maar één plank is van gele kornoelje. 

 

Vier planken zijn slecht bewaard. Het oppervlak en de uiteinden van deze stukken zijn vermolmd en 

het hout is erg zacht. Daardoor zijn eventuele bewerkingssporen verdwenen, en kan ook meestal niet 

worden bepaald of het stuk gezaagd of gekapt is. De planken lopen in grootte uiteen van 25x7 tot 

60x15 cm; de dikte loopt uiteen van 2 tot 4,5 cm. In sommige stukken is een spijker geslagen en zijn 

gaten geboord. Van één stuk (gele kornoelje) is het uiteinde aan beide kanten spits gezaagd over een 

lengte van 16 cm. Mogelijk is dit het fragment van een stut of spie waarmee het houten fundament van 

de putconstructie kon worden gestabiliseerd. De functie van de andere drie stukken is onbekend. 

Vanwege de slechte conservering hebben deze drie stukken zich waarschijnlijk niet diep in het 

grondwater bevonden, zodat het geen deel van de eigenlijke putconstructie is. Vermoedelijk is het 

afvalhout, dat in de put is gegooid.  
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De andere planken en fragmenten zijn aanzienlijk beter bewaard. Een ander plankje (V 16) is 15x15 

cm en loopt naar een zijde spits toe. In het uiteinde zijn twee spijkers geslagen. Het is mogelijk op het 

wiel bevestigd en gebruikt als een houten spie ter stabilisatie van de waterput. Twee stukken van 

plankjes passen weliswaar niet aan elkaar, maar uit de houtstructuur, dikte van de jaarringen en 

afwerking blijkt dat ze tot eenzelfde voorwerp behoren (V 12 en 13). Mogelijk zijn ze van een 

kistdeksel, kast of iets dergelijks. Beide stukken zijn gezaagd, en een stuk heeft een iets schuine rand.  

 

 
Figuur 15.10. Houten planken en houten afval uit de waterput. 
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Er is een spijker dwars door de hoek van de plank geslagen, en vlakbij is ook een spijker schuin door 

de kopse kant geslagen. Beide stukken zijn fijn afgewerkt, maar vertonen wel fijne krassen op de 

onderkant, en op de bovenkant zijn nog zaagsporen zichtbaar. 

 

De meeste planken zijn gefragmenteerd, maar een stuk is compleet (V 14). Het gaat om een gezaagde 

plank van 32x11 cm en 2 cm dik. In het midden zijn 2 geboord (diam. 0,5 cm) en is een spijker 

geslagen.  

 

Afval 

Er zijn drie afvalstukken in de waterput gevonden. Alle zijn van onbewerkte takken (4-8 cm dik) van 

walnoot en kernachtige, waaronder waarschijnlijk zoete kers. Alle stukken zijn incompleet en verweerd; 

zo ontbreekt de bast steevast. De meeste stukken zijn gebroken en gefragmenteerd. De langste tak is 

bijna 60 cm lang. Van een exemplaar is de top met enkele bijlslagen afgekapt, ook een zijtak is 

ingekapt en daarna afgebroken. Hoogstwaarschijnlijk betreft het snoei- of afvalhout van fruit- en 

notenbomen die op het erf groeiden, dat in de waterput is gedumpt.  

 

 

15.3.3   Opkweekplek voor vis 

In de ton voor vis op te kweken zijn elf stukken hout gevonden. Het gaat om snoeihout, palen en een 

gebruiksvoorwerp. Echter ook de gehele putconstructie is in dit geval van hout gemaakt. Het gaat om 

een houten vat of ton. In het onderstaande wordt eerst de ton beschreven, waarna aandacht wordt 

besteed aan het hout uit de put. 

 

Houten ton: de constructie van de opkweekplek voor vis 

De ton was oorspronkelijk 1,6 m lang en had een diameter van 0,8 m. Voor de ton zijn 13 duigen van 

eikenhout gebruikt, die meestal 10,5 tot 16,0 cm breed zijn. Een enkele duig is iets breder (tot 17,3 

cm) of juist erg smal (6,0 cm). De breedte van vijf duigen varieert zeer weinig, maar de meeste duigen 

zijn op de uiteinden 1,5 cm smaller dan in het midden. Dit verschil in breedte is noodzakelijk om een 

lichte bolling in de ton te kunnen maken. Toch is de ton weinig buikig en behoorlijk cylindrisch van 

vorm. Zoals gezegd is alleen de onderste rand van de ton bewaard, en de bodemplaten waren 

verwijderd. Aan de rand van de duigen is systematisch een naar binnen gerichte schuine rand van 3-15 

cm lang aangebracht, de zogenaamde kim. De kim heeft een wand die meestal 0,5 cm dunner is dan 

de rest van de duigen (1,3 tegenover 1,5 tot 2,3 cm). Op 4 tot 7 cm (meestal ca. 6,5 cm) onder de rand 

is een U-vormige groef van 3 mm breed en diep aangebracht. Dit is de kroosgroef, waarin de 

bodemplaat werd gevat. De inhoud van de ton is ongeveer 665 liter.  

 

De duigen werden samengehouden door twee houten hoepels of wissen. Wissen zijn door overlangs 

gespleten dunne takken van hazelaar. De uiteinden zijn omwonden met kleine wilgentwijgjes. Dat dit 

goed gebeurde, blijkt uit de hoeveelheid windingen. Hoewel niet alle windingen intact zijn gebleven 

tijdens het lichten van de duigen, is wel duidelijk geworden dat de twijgjes minstens 20 maal om de 

wissen heen zijn gewonden over een lengte van 13 tot 15 cm, om die goed vast te zetten. De wissen 

zijn op een afstand van 55 cm uit de bovenkant en 35 cm uit de onderkant om de ton geplaatst. In 9 

duigen zijn in totaal zijn 17 kleine gaten (diameter 4-5 mm) geboord, waarin korte houten pennetjes 

zijn geslagen. De pennetjes steken aan de binnenkant van de ton regelmatig iets uit (maximaal 4 mm), 

maar aan de buitenkant is dit zelden het geval. Hierdoor, en door beschadiging is te herleiden dat de 

pennetjes vanaf de buitenkant in de duigen zijn geslagen. De meeste gaten (76 %) zijn net onder de 

kroosgroef geboord, maar ook in het inhoud-deel van de ton zijn vier gaten geboord. Soms zijn twee 

gaten onder de kroosgroef van dezelfde duig geboord, op een onderlinge afstand van 2,3 tot 6,0 cm.  
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In twee duigen zijn drie vergelijkbare ronde gaten geboord die met houten pennetjes zijn gedicht. Deze 

gaten zijn aangebracht in het inhoud-deel van de ton. In één van die duigen is overigens ook het bom- 

of spongat en het vulgat. Het is onduidelijk waarom deze kleine gaten zijn geboord. Indien ze zijn 

aangebracht om de dikte van de duigen te bepalen, is het aanbrengen van meerdere gaten in de 

duigen niet zinvol. Ook de breedte van de duigen is zodanig dat de dikte goed kan worden bepaald 

door de kuiper. Bovendien zijn slechts in negen van de 13 duigen dergelijke gaten geboord. 

 
 

 
Figuur 15.11. Wissen van hazelaar, vastgebonden met wilgentenen. 

 
 

 
Figuur 15.12. Een selectie van de houten duigen van de ton. De gaten zijn geel gemarkeerd. 
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Figuur 15.13. Krassen op de buitenkant van enkele duigen. 

 
 

In het midden van de ton, ca. 75 boven de bodem, is een rechthoekig gat van ongeveer 6,2x5,5 cm 

groot gemaakt. Enkele centimeters onder dit gat zijn op de buitenzijde van de duig zaagsporen van de 

aanzet van een ander rechthoekig gat, maar al na enkele halen van de zaag is dit gestaakt. Vlak naast 

het rechthoekig gat is een klein gat geboord, dat met een houten pennetje is gedicht. Het rechthoekige 

gat is het zogenaamde bom- of spongat, dat werd gebruikt om met een visierroede de hoeveelheid 

vloeistofinhoud van de tonnen te meten zonder dat die hoefden te worden geleegd. Met deze meting 

kon de ‘wynroeyer’ het volume bij benadering berekenen, met een marge van ongeveer 5%. Ook het 

bomgatplankje, dat voor de afdichting zorgde, bevond zich nog in het gat. Enkele centimeters boven 

het bomgat is een rond gat van 3,0 cm groot aangebracht. Dit is vermoedelijk het vulgat, dat men 

gebruikte om de ton te vullen. Het kon echter ook worden gebruikt om het laatste beetje inhoud eruit te 

laten. Rond dit vulgat is op de binnenkant van de duig een ronde vlek van 10x10 cm aanwezig, die een 

zwarte aanslag heeft achtergelaten. Dit zijn de opgedroogde restanten van de vloeistoffelijke inhoud. 

Het vulgat werd met een houten stop vanaf de buitenkant afgesloten. Ook deze stop bevond zich nog 

in het vulgat. Alle gaten zijn erg geclusterd op één duig aangebracht op een oppervlak van 16x9 cm. 

 
 

 
Figuur 15.14. Bomgat met bomgatplankje en het vulgat met de stop. De aanslag rond het vulgat is goed zichtbaar 

(rechts, boven). 
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Figuur 15.15. De ‘wynroeyer’ aan het werk (uit: Van den Brand, 2006, p. 243). 

 

 

Het hout uit de waterput 

Het grootste deel van het hout uit de opkweekplek voor vis bestaat uit snoeihout, dat als afval in de put 

is gegooid. Het gaat om ongeveer 30 stukken van takken van sporkenhout, Spaanse aak, haagbeuk, 

wilg en een appelachtige. De meeste zijn korter dan 26 cm en niet dikker dan 6 cm. regelmatig is de 

schors nog op de takken aanwezig. Een tak is langer dan 50 cm en heeft aan het uiteinde vijf 

kapsporen van een bijl. Een afgebroken stuk recht rondhout van wilg is meer dan 90 cm lang en 3-5 

cm dik, en aan de punt aan een of twee vlakken schuin afgezaagd. Ook is een tak afgezaagd. Hoewel 

die nog schors heeft en vermoedelijk snoeihout is, kan die ook zijn bijgewerkt en gebruikt als stut voor 

de ton. 

 

In de put zijn twee latten, een plank en stukken van een houten kom gevonden. De latten en planken 

zijn van eikenhout. De latten zijn lang, smal en dun: ongeveer 25x3x3 cm. beide zijn gezaagd, en de 

uiteinden zijn afgezaagd. De lat is eveneens smal, maar nog korter en dunner: 8x5x1 cm. Dit 

exemplaar is ook gezaagd. De kom is van hazelaarhout. Die is niet compleet, maar er konden negen 

stukken van worden verzameld. De bodem is 1,8 cm dik en staat op een standvoet van 0,9 cm dik. 

Naast de bodemvoet (diam. ca. 11,0 cm) zijn twee dunne, fijne groeven aangebracht. Die zijn 1 mm 

breed en diep en liggen 3 mm uit elkaar. De wand van de kom is slechts 0,9 cm dik. Naar de rand van 

de kom neemt de dikte weer toe naar 1,8 cm. Op 2,7 en 1,8 cm onder de rand zijn ook twee fijne 

groeven aangebracht, van 3 mm breed en 1 mm diep. De kom heeft een openstaande rand. De 

diameter is moeilijk te bepalen omdat de kom al tijdens gebruik iets is vervormd, maar ligt rond 25,0 

cm. De kenmerken van de kom, zoals de aanwezigheid van groeven en de ronde bodem, wijzen erop 

dat die op een draaibank is gemaakt. De kom is meerdere malen gebarsten en op minstens zes 

plaatsen gerepareerd. Dit is gedaan door op 1,1 cm aan weerszijden van de breuk kleine gaatjes (2 

mm) te maken en de helften met koper- of bronsdraad aan elkaar te maken. Nadat de draad er door 

was gestoken, is die aan de buitenkant als het ware "opgedraaid", zodat de helften bij elkaar werden 

gehouden. Waar de draad werd vastgehouden ontstond een klei “oogje”.  
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Figuur 15.16. Links: De fragmenten van de houten kom en de opgedraaide koperdraadjes. Rechts: tekening van 

de kom (grijs=gereconstrueerd). 

 

 

Houten kommen werden voor verschillende zaken in de keuken gebruikt, zoals het voorbereiden en 

consumeren van eten. Wellicht aten de bewoners van De Hildert boekweitpap uit kommen zoals deze. 

Reparatie van houten kommen en potten zijn overigens niet ongebruikelijk. In Sterksel is enkele jaren 

geleden een houten kommetje in een waterkuil uit de 14-18
e
 eeuw gevonden op een boerenerf.240 Dit 

kommetje was gemaakt van elzenhout, had een diamater van zo’n 18 cm en was 4 cm hoog. Drie 

breuken waren gerepareerd met ijzeren krammen.  

 

In Venray ligt de Burggraaf, een laat-middeleeuwse gracht om de bewoningskern. Hier werd de 

onderste helft van een bolle kruik van grijs, dunwandig steengoed gevonden die omstreeks 1500 is 

gemaakt. Op een gegeven moment is een groot deel van de onderkant en de helft van de bodem in 

enkele stukken gebroken. Opvallend is dat na deze breuk de pot niet is weggegooid, maar hersteld 

door de scherven terug te plaatsen en te omklemmen met een gesmede, ijzeren band. Tevens werd op 

één plaats een ijzeren pootje aangezet.241 Zuinigheid stond blijkbaar hoog in het vaandel. 

 

 

15.3.4   U-vormige greppel 

In de U-vormige greppel is een stuk hout gevonden. Het gaat om een deel van een dikke eikentak van 

83 cm lang en een doorsnee van 19 cm. De tak is aan een kant afgezaagd. Het stuk is rechtop in de U-

vormige greppel gevonden, op 10 m van het centrale bouwdeel. Mogelijk is het afval van een 

eikenhouten tak die als bouwhout is gebruikt, die in de greppel is gegooid. 

 

 

15.4     Houtgebruik 

Van het hout is een selectie van 36 stukken onderzocht op houtsoort, gebruik en uiterlijke kenmerken 

zoals kleur, nerfstructuur en schorstype. Er zijn dertien verschillende houtsoorten herkend. Om een 

vergelijking te geven: op twee compleet onderzochte boerderij-erven in Sterksel, die vanaf de Volle 

Middeleeuwen tot heden zijn bewoond, zijn maar liefst bijna 300 stukken hout onderzocht. Daarbij zijn 

eveneens dertien verschillende houtsoorten vertegenwoordigd.242 De houtsoorten zijn voor 

verschillende doelen gebruikt of wijzen op specifieke boomsoorten die op en bij De Hildert groeiden. 

Vanwege de diversiteit aan houtsoorten, worden die per gebruiksgroep besproken.  

                                            
240 Brinkkemper, Hänninen & Van Dijk, 2011 
241 Stoepker, 1986 
242 Brinkkemper, Hänninen & Van Dijk, 2011 
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Uit het zadenonderzoek blijkt dat er wellicht een enkele eik nabij of op het terrein stond en dat er ook 

één of meerdere haagbeuken, wilgen, hazelaars en meidoornen groeiden. Uit het pollenonderzoek is 

duidelijk geworden dat in de omgeving van De Hildert bomen en struiken van drogere gronden 

groeiden, zoals eiken, haagbeuken, hazelaar en meidoorn. Ook bomen die op nattere gronden 

voorkomen zijn vertegenwoordigd, zoals wilgen (hoofdstuk 16). Deze boomsoorten zijn alle gebruikt als 

bouwmateriaal, om gebruiksvoorwerpen van te maken of als (snoei-) afval weggegooid. 

 

Alle balken komen uit uit de beerput. De meeste zijn vermoedelijk bovengronds gebruikt en verwerkt in 

de constructie van De Hildert en bij de sloop of afbraak in de waterput beland. Van de planken zijn de 

meeste van eikenhout (n=14), afkomstig uit de waterput en de beerput. Daarnaast is ook een fors deel 

van de planken gemaakt van zilverspar, maar die zijn sterk gefragmenteerd. Het gaat om acht stukken 

uit de beerput, onderdeel van gezaagde planken van vermoedelijk hetzelfde voorwerp. Daarnaast zijn 

enkele planken van wilg (n=1), els (n=2), es (n=3) en gele kornoelje (n=1). De stukken van es en wilg 

zijn afkomstig uit de beerput, en het stuk van gele kornoelje is geborgen uit de waterput; in de waterput 

en de beerput is één plankstuk van elzenhout gevonden. De karrewielen zijn gemaakt van eiken- en 

elzenhout. Het wiel uit de beerput is gemaakt van els, terwijl het wiel uit de waterput is gemaakt van 

eik. Er zijn geen aanwijzingen dat de wielen veel van elkaar afwijken qua formaat en maakwijze.  

 

De gebruiksvoorwerpen bestaan uit een ton, een duigfragment, een spie, een deksel, een kom en 

mogelijk een hamer. De ton van de opkweekplek voor vis is gemaakt van eikenhouten duigen, net 

zoals het duigfragment uit de beerput. De duigen van de ton zijn met gehalveerde takken (wissen) van 

hazelaar vastgezet, en de wissen zijn op hun beurt met wilgentenen aan elkaar vastgebonden. De spie 

is van eikenhout, net als vermoedelijk de deksel. De kom is gemaakt van hazelaar. 

 

type es eik els 

gele 

kornoelje 

haag-

beuk hazelaar 

Spaanse 

aak 

sporken-

hout wilg 

zilver-

spar 

appel-

achtige 

kers-

achtige walnoot onbekend aantal 

plank 3 16 2 1         1 8       9 40 

balk 1 7                       2 10 

onderdeel 

ton   14       divers     divers           14 

onderdeel 

karrewiel   21 2                       23 

lat   2                       1 3 

spie   8                         8 
gebruiks-

voorwerp? 1 1       1               1 4 

snoei- of 

afvalhout         4   1 1 21   4 2 1 1 35 

overig   1                         1 

totaal 5 70 4 1 4 1 1 1 22 8 4 2 1 14 138 

Tabel 15.3. Verdeling van de houtsoorten naar functie. 

 

 

Het afval bestaat uit een grote diversiteit aan houtsoorten. Een deel daarvan is afkomstig van de 

bomen die op en bij De Hildert groeiden. Het gaat daarbij om “gewone” bomen zoals eik, wilg, 

haagbeuk, sporkenhout en Spaanse aak enerzijds en anderzijds ook om fruit- en notenbomen zoals 

walnoot, een appelachtige en een kersachtige.  
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15.5    Houtsoorten 

Vanwege de diversiteit aan houtsoorten, wordt bij de bespreking van de houtsoorten onderscheid 

gemaakt tussen bomen die wel en geen eetbare vruchten dragen.  

 

Bomen zonder eetbare vruchten  

Hout van bomen zonder eetbare vruchten is van eik, es, zilverspar, wilg, els, haagbeuk, Spaanse aak, 

sporkenhout en gele kornoelje. Eikels werden in het verleden wel gegeten, maar maakten geen 

standaard onderdeel uit van een menu en daarom is de eik in het rijtje van bomen zonder eetbare 

vruchten geschaard. Normaliter wordt bij bouwhout onderscheid gemaakt tussen loofhout en 

naaldhout; hier vertegenwoordigt alleen de zilverspar het naaldhout. Van oorsprong werd als 

timmerhout voornamelijk eikenhout gebruikt, afkomstig van eiken die op de hogere gronden groeiden. 

In de loop van de 16
e
 eeuw raakte het beschikbare hout op. Slechts op enkele plaatsen werd de eigen 

houtvoorziening gehandhaafd, zoals bij oprijlanen van landgoederen en brinken van dorpen. Daar kon 

de traditie voortbestaan om zelf een beperkte hoeveelheid inlands bouwhout te telen, bedoeld voor het 

landhuis of de omliggende boerderijen. In de loop van de Late Middeleeuwen werd ten behoeve van de 

stedelijke bouwactiviteiten steeds meer bouwhout geïmporteerd. In de 15
e
 en 16

e
 eeuw werd dit 

bijvoorbeeld aangevoerd vanuit de regio Luik.243 Andere soorten loofhout komen vrij zelden voor als 

bouwhout, omdat ze onvoldoende hard of duurzaam zijn. Essenhout werd wel verwerkt in 

vakwerkhuizen, maar dergelijke bouwwerken zijn zelden ouder dan 200 jaar omdat het bij uitwendig 

gebruik maximaal twee eeuwen goed blijft.244 Elzenhout is ook wel gebruikt, voor steigerwerk of op 

natte plekken. Hout van de zilverspar gebruikte men al in de 13
e
 eeuw in Midden-Nederland als 

bouwhout, maar in de 14
e
 eeuw nam het gebruik sterk af.   

 

Eikenhout (Quercus sp.) is van oudsher het belangrijkste constructiehout, zoals ook op De Hildert het 

geval was. Eikenhout is niet alleen sterk, maar ook duurzaam vanwege zijn hardheid en bestendigheid 

tegen vuur en vocht. Het is dan ook zeer geschikt als bouwhout en voor de afwerking.245 Het hout kan 

zijn aangevoerd, maar het kan ook van bomen zijn die lokaal groeiden. De meeste balken zijn van 

eiken (Quercus sp.), maar één balk is van essenhout (Fraxinus excelsior). Ook voor het maken van 

wagenwielen is het een veel gebruikte houtsoort.  

 

Els (Alnus sp.) levert geen goede kwaliteit bouwhout, al is het onder water relatief duurzaam.246 Het 

voldoet dan ook goed voor gebruik in de constructie van een waterput. De takken zijn relatief lang, 

recht en soepel, zeker als het hout wordt beheerd. Het kan dan ook goed worden gebruikt om mee te 

vlechten. Wilgen (Salix sp.) groeien op vochtige tot natte gronden. Het hout is zeer veerkrachtig. Door 

knotten kunnen lange, rechte takken worden verkregen, die afhankelijk van hun dikte voor vlechtwerk 

of als palen kunnen worden gebruikt.  

 

Gele kornoelje (Cornus mas) is een 2-6 m hoge boom, maar groeit meestal als meerstammige struik. 

Hij heeft opvallend lang toegespitste, iets glanzende bladeren en een ronde kroon. De bloemen 

verschijnen tijdens een zachte fase van de winter. De bladeren verschijnen na de bloei en kleuren in 

het najaar oranjerood. Ze worden meestal als vruchtboom aangeplant, hoewel de gele bloemen van 

zijn vroege bloei ook sierwaarde hebben. Gele kornoelje komt in een groot deel van Europa tot ver in 

Turkije van nature voor. De struiken groeien in en langs randen van bossen.  

                                            
243 Hupperetz, 1996a 
244 Stenvert e.a., 2007 
245 Stenvert e.a., 2007 
246 Taylor, 1981 
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Natuurlijke groeiplaatsen in Nederland komen voor in bosranden en op kalkhellingen bij Gulpen en 

Sint-Geertruid. Het is niet duidelijk of het om een inheemse struik gaat of als geïmporteerde sierstruik 

die in parken van landgoederen aangeplant werd en later verwilderde. De grote, kersachtige vruchten 

zijn eetbaar, zodat de plant ook wel eetbare kornoelje wordt genoemd. Vroeger werd gele kornoelje 

regelmatig aangeplant op erven en in boomgaarden omwille van de vruchten waar gelei van gemaakt 

werd. Het verwerken van de vruchten van de gele kornoelje is al lang bekend. Zo schreef de 

middeleeuwse abdis Hildegard van Bingen: 'De gele kornoelje reinigt en versterkt de zwakke en ook de 

gezonde maag en bevordert de gezondheid.’ Men gebruikte de bessen als geneesmiddel tegen 

ontstekingen, gastritis en spataderen. In de Middeleeuwen werd de gele kornoelje in kloostertuinen 

gecultiveerd en werd ook gebruikt om mooie kruislings gevlochten hagen mee aan te leggen. 

Tegenwoordig komt de gele kornoelje voor in heggen en tuinen van kastelen, pastorieën, kloosters en 

oude boerderijen. De zaden van de gele kornoelje worden ook in beerputten teruggevonden. De oudst 

bekende vondst in Nederland afkomstig uit Romeins Maastricht. Pas vanaf de 16e eeuw worden resten 

van deze plant meer gevonden, voornamelijk in elitaire context.247 

 

De hazelaar (Corylus avellana) groeit op de meeste gronden, maar verkiest een vochthoudende, 

luchtige, kalkhoudende (zand-) leembodem. De plant is in Nederland vrij algemeen en groeit 

voornamelijk langs bosranden en lichtrijke boswegen, maar ook in bredere houtkanten en dergelijke. 

De hazelaar produceert hazelnoten, waarvan de vrucht eetbaar is. De struik was al bij de Grieken en 

de Romeinen in cultuur. Het hout brandt goed en levert goede houtskool. De buigzame twijgen werden 

tot allerlei producten gevlochten, zoals hekwerken en manden. Hazelaars werden hiervoor om de 7 

jaar tot bij de grond afgekapt. Hazelaartakken werden ook gebruikt bij het bouwen van lemen hutten, 

waarbij de gevlochten takken tussen houten palen werden bevestigd en daarna bestreken met leem en 

stro. De tenen vlocht men vroeger tussen doornstruiken om de heggen extra stevigheid te geven. Het 

stuk dat mogelijk als hamer is gebruikt, is gemaakt van essenhout. Es groeit op natte tot tamelijk natte 

gronden, zoals in vochtige loofbossen. Het hout is sterk en duurzaam, maar kan vrij snel gaan rotten 

als het in contact komt met de grond. Vanwege zijn veerkracht is het in het verleden veel gebruikt voor 

stelen van gereedschap, hoepels van tonnen etc. 

 

De haagbeuk (Carpinus betulus ) komt in het wild voor in veel bosbestanden in West-Europa. Hij geeft 

de voorkeur voor vochtige, voedselrijke en vaak kalkrijke bodems. In Nederland is de haagbeuk 

plaatselijk algemeen, zoals in Limburg. Haagbeuk wordt vaak aangeplant als laanboom of als haag 

omdat hij goed kan verdragen te worden gesnoeid, maar ook vanwege zijn sterke vertakking en de 

verdorde bladeren die in de winter aan de boom blijven hangen is de soort uitermate geschikt voor 

hagen. De haagbeuk kan erg goed tegen wisselende waterstanden en gedijt ook goed langs rivieren en 

andere gebieden die seizoenaal kunnen vernatten. Als hakhout wordt de haagbeuk beheerd in onder 

meer hagen, houtkanten, holle wegen en bossen; als knotboom komt hij vaak voor langs 

perceelsgrenzen en bosranden. Door zijn groot uitstoelings- en herstellingsvermogen is de plant 

geschikt voor hakhoutbeheer. De boom verrot snel bij wonden en in het midden van de stam.  

 

Sporkenhout (Frangula alnus) komt in vele delen van Europa voor in vochtige loofbossen en venen. 

Deze lage tot middelhoge heester stelt weinig eisen aan de bodem, maar verkiest een zure grond en 

groeit als struik of kleine boom tot ongeveer 5 meter hoog. De soort komt onder meer voor in 

rivierbegeleidende struwelen, langs boswegen, aan bosranden en op heideterreinen. De plant kan 

veelvuldig worden gekapt, want uit de afgehakte stobben groeien snel en overvloedig nieuwe takken. 

Sporkenhout draagt rode besachtige steenvruchten die later zwart worden. Tevens is hij, omwille van 

                                            
247 mededeling H. van Haaster, BIAX Consult, Zaandam 
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zijn lange bloeiperiode, een zeer belangrijke drachtplant voor honingbijen. Sporkenhout was in het 

verleden onderdeel van gemengde hagen, maar wordt ook sinds de 14
e
 eeuw in kruidenboeken 

beschreven.248 Men gebruikte toen de fijn gemalen schors in eerste instantie om de werking van de 

darmen te stimuleren, maar ook om, vermengd met azijn, huidaandoeningen te bestrijden. Echter, 

historische gegevens over het gebruik van sporkenhout als laxeermiddel zijn schaars, hoewel deze 

werking wel wordt vermeld omstreeks 1300 door Petrus de Crescentiis en in 1552 door Hieronymus 

Bock. Ook zou het een goed middel tegen kiespijn zijn.249 De uitzonderlijk goede en fijne houtkool van 

sporkenhout werd gebruikt voor het maken van buskruit. Het buigzame hout werd gebruikt voor lemen 

vakwerkwanden, en geschilde takjes dienden als dwarshoutjes in bijenkorven. Volgens oud volksgeloof 

zouden takken van het sporkenhout die in de deur of het raam werden hangen, boze geesten en 

toverijen verdrijven. Wanneer van de houtsplinters een cirkel werd gemaakt om er in te dansen, zou 

een elf verschijnen. 

 

De Spaanse aak (Acer campestre), ook wel veldesdoorn genoemd, is inheems in Nederland. Vooral in 

de riviergebieden van Midden-Nederland en in Zuid-Limburg komt deze esdoorn algemeen voor. De plant 

is geschikt voor alle bodemsoorten met uitzondering van zeer arme, droge zandgrond en natte 

bodems. Hij is windbestendig, geschikt voor zonnige en schaduwrijke plaatsen. De Spaanse aak wordt 

tot 10 m hoog. Wanneer aangeplant, gebeurt dit vaak als losse struik en in hagen.  

 

Gewone zilversparren (Abies alba) prefereren streken met een gelijkmatig klimaat met veel neerslag. 

Het natuurlijke verspreidingsgebied is de Zwitserse Vooralpen, het Juragebergte, het Zwarte Woud in 

Duitsland, de berglandschappen van de Pyreneeën, Bourgondië, de Vogezen en Polen. Hij groeit daar 

vaak in combinatie met beuken en dennen. In Nederland komt hij zelden voor. Zilversparren hebben 

een smalle en kegelvormige kroon. De platte, brede takken staan in etages rond de stam met naar 

boven gebogen punt. Deze bomen hebben naaldachtige bladeren en hebben rechte, cilindrische lange 

kegels van 5-20 cm lang. Het zijn ook zeer decoratieve tuinbomen en passen zeer goed in een 

kasteeltuin. De bewoners konden pronken met de zilverspar, die met een hoogte van meer dan 40 m 

majestueuze afmetingen kon bereiken. Het hout van de zilverspar is arm aan hars en daardoor niet 

weersbestendig. Wel is het draagkrachtig en heeft het een groot draagvermogen. Het is moeilijk te 

bewerken vanwege zijn taaiheid, en door de grove draad is het niet geschikt voor fijn timmerwerk. 

 

Fruit- en notenbomen 

De walnoot, appelachtige en kersachtige, waaronder zoete kers, zijn bomen met eetbare vruchten die 

op De Hildert zijn aangetoond. 

 

De walnoot (Juglans regia) wordt al eeuwen geplant vanwege de economische waarde van het hout en 

de eetbare noten. Walnoot is door de Romeinen in Nederland geïntroduceerd.250 Later kwam deze 

boom ook verwilderd voor. Naast het feit dat de walnoten eetbaar zijn, heeft de walnotenboom ook 

praktische voordelen. Met zijn dicht bladerdak is de walnoot een ideale en karaktervolle schaduwboom. 

De bladeren van deze boom geven een tanninegeur af. Insecten zoals vliegen en muggen hebben een 

hekel aan de geur van de aromatische bladeren. Daarom is het voor vee en mensen in de zomer goed 

vertoeven onder de schaduwrijke kroon. De aanwezigheid van de bladeren, bijvoorbeeld op het erf, 

werkt als insectenverdrijver. De bomen werden om deze reden vaak dicht bij het huis aangeplant. 

                                            
248 bron: http://www.stemderbomen.nl/pages/artikelen/art_sporkehout.htm 
249 bron: http://www.complete-encyclopedie.nl/Bomen+en+struiken 
250 Pals, 1997 
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Paarden werden ook wel ingewreven met walnootbladeren.251 In tuinen bij kastelen en buitenplaatsen 

werd aan de walnoot een voorname rol toebedeeld. De bewoners konden pronken met deze exoot, die 

bovendien majestueuze afmetingen kon bereiken. 

 

Appelachtige (Pomoideae) en kersachtige (waaronder waarschijnlijk zoete kers; Prunus avium?) zijn 

fruitsoorten die op De Hildert aanwezig zijn. Dit zijn geen exotische soorten, maar zij hebben het 

gevarieerde menu van de kasteelbewoners op aangename wijze aangevuld. De resten van beide zullen 

van gekweekte planten afkomstig zijn. Mogelijk zijn de twee fruitsoorten afkomstig van bomen uit een 

eigen boomgaard.  

 

 

15.6   Herkomst van het hout 

Het hout dat op De Hildert werd gebruikt, is vermoedelijk gewonnen op de hogere gebieden die als 

woeste gronden (bos, hei) in gebruik waren. Uit het pollenonderzoek blijkt namelijk dat in de omgeving 

van De Hildert bomen en struiken van drogere gronden groeiden, zoals eiken, haagbeuken, hazelaar 

en meidoorn. Ook struikheide (Calluna vulgaris) komt eveneens voor in de directe omgeving. Het kan 

echter niet worden uitgesloten dat een deel van het hout is geïmporteerd. In de loop van de 

Middeleeuwen ging de vraag naar bouwhout het aanbod namelijk overstijgen, hoewel vooral aan de 

oostgrens van Nederland wel voldoende lokaal hout beschikbaar bleef. Vooral in het westen van 

Nederland was men rond 1300 aangewezen op import van bijvoorbeeld eikenhout uit gebieden aan de 

benedenloop van de Rijn en zilverspar uit het Zwarte Woud. Rond 1500 werd meer hout aangevoerd 

uit het gebied van de bovenloop van de Rijn. Het hout, vooral eiken, werd samengevoegd tot grote 

vlotten, die men de rivier liet afzakken. Ook uit het Maasgebied werd hout aangevoerd, ook wel Luiks 

of Naams hout genoemd. In de 15
e
 eeuw werd sporadisch hout aangevoerd uit Pruissen, het huidige 

Polen. Hoewel hout ook uit Scandinavië op grote schaal in Nederland werd gebruikt, vond deze 

omschakeling pas in de 17
e
 eeuw plaats.252  

 

Met betrekking tot de aangetroffen houtsoorten is het Pacht- en thinsboek van de H.H. Well en Bergen 

uit 1547 belangrijk, waaruit blijkt dat veel van de gevonden houtsoorten mogelijk van bomen zijn die ter 

plekke groeiden. In dit boek wordt in 1538 melding gemaakt van de Hildert 253. Twee partijen, Adriaan 

van den Bylant (heer van Well) en Jan van Loem, hebben een perceel grond verruild dat grensde aan 

de Hildert. Met dat Hyldertz lant wordt vermoedelijk het perceel van Huys de Hildert bedoeld. Dit 

perceel heeft tuinen met heggen waar eikenbomen in staan. Naast eik kunnen ook bomen als de 

zilverspar, gele kornoelje, haagbeuk, sporkenhout en Spaanse aak in de tuin zijn geplant of in de 

heggen zijn opgenomen. Ook alle fruitbomen kunnen in de tuinen op De Hildert hebben gestaan. 

 

                                            
251 Baker, 1969 
252 Stenvert e.a., 2007 
251 RAL v.B. no. 42; Transscriptie: R. van den Brand, Venray, 4 mei 2012 
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16   Plantenresten 

De meeste plantenresten zijn verzameld uit monsters voor botanisch onderzoek. In totaal zijn 7 

monsters genomen. Het gaat om vier macrobotanische monsters (zadenonderzoek) en drie 

pollenmonsters (stuifmeelonderzoek). In totaal zijn twee botanische monsters en één pollenmonster 

geselecteerd voor waardering (monsters 4, 6 en 7). Een steekproef uit de monsters is gecontroleerd op 

conservering en rijkdom van de botanische resten of pollen. Deze monsters kunnen uitsluitsel geven 

over de aard van het landschap en landgebruik tijdens de bewoning van De Hildert, maar ook iets over 

functies van ruimtes binnen gebouwen, zoals opslag, verwerking met betrekking tot voedsel- en 

bestaanseconomie. Naast de monsters zijn op één plek bladeren gevonden (spoor 76). De bladeren 

worden in § 16.3 kort besproken na de behandeling van het zaden- en pollenonderzoek. 

 

 

16.1   Zaden 

Twee monsters uit de beerput en de opkweekplek voor vis zijn gezeefd over een set zeven met als 

kleinste maaswijdte 0,25 mm. De residuen zijn geïnventariseerd, waarbij informatie is verzameld over 

de conservering, rijkdom en globale soortensamenstelling van de monsters. Dit is gedaan met behulp 

van een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 50x. Deze twee sporen zijn bemonsterd omdat 

verondersteld wordt dat de beerput binnen het centrale bouwdeel lag, terwijl de opkweekplek voor vis 

in de buitenlucht lag en op enige afstand van het gebouw. Beide zijn op een andere manier gebruikt, 

en wellicht zou het onderzoek verschillende resultaten opleveren. 

 

In de beerput en de opkweekplek voor vis zijn veel goed geconserveerde plantenresten gevonden. Er 

zijn ook veel onkruiden en andere wilde planten gevonden, die veel kunnen 'vertellen' over de 

milieuomstandigheden en menselijke activiteit in de buurt van De Hildert. Er zijn in beide gevallen veel 

resten van bomen gevonden, zoals zaden, knoppen, takjes en bladresten. Die zijn afkomstig van een 

breed scala aan bomen, waaronder haagbeuk, eik, wilg, hazelaar en meidoorn.  

 

Beerput 

In de beerput zijn zeer veel kafresten van boekweit gevonden. Boekweit (Fagopyrum) wordt sinds de 

12e/13e eeuw in Nederland verbouwd. Pas sinds de 14e eeuw wordt het veel verbouwd en gegeten.
254

 

Boekweit is geen echt graan uit de grassenfamilie, maar bevat net als graan wel vruchten met een 

hoog zetmeelgehalte. Het is onduidelijk of boekweit ter plekke is geteeld. Ook het pollenonderzoek 

biedt hier geen aanknopingspunten, want boekweit is een insectenbestuiver. Tijdens de bloei 

verspreidt het pollen daarvan nauwelijks door de lucht. De pollenkorrels die in de onderzochte de 

opkweekplek voor vis zijn beland, zijn dan ook eerder vrijgekomen tijdens het dorsen van het gewas. 

Dit pseudograan zal blijkens het talrijke voorkomen voor een zeer belangrijke mate in de 

voedselvoorziening van de vroegere bewoners van De Hildert hebben voorzien. Boekweit was vrijwel 

steeds, sinds het vanaf de 13e eeuw min of meer gemeengoed werd, een goedkoper alternatief voor 

echte granen geweest. Bij zijn uitvoerige onderzoek aan beerputten uit ‘s-Hertogenbosch vond met 

name ten tijde van economische crises een sterke toename van boekweit plaats.
255

  

 

                                            
254 Van Haaster, 1997 

255 Van Haaster, 2008 
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Daarnaast is er ook veel consumptieafval van fruit en noten in de beerput gevonden, zoals pitten van 

peer, braam en de doppen van hazelnoten. Ook zijn er eikels in gevonden, maar die werden in het 

verleden meestal ongeschikt geacht voor menselijke consumptie. Het kan voer (mast) voor varkens zijn 

geweest, of wellicht stond met dit doel wel een eik nabij of op het terrein. Verder is duidelijk dat er ook 

haagbeuk, wilg, hazelaar en meidoorn groeide. Bovendien werd er ook veel puin, geglazuurde 

plavuizen in het monster gevonden, alsook een spijker van 5 cm. 

 

Opkweekplek voor vis 

Ook in het monster uit de opkweekplek voor vis zijn kafresten van boekweit aanwezig, maar in mindere 

mate dan in de beerput. Er is in algemene zin iets minder consumptieafval aanwezig. Het gaat dan 

onder andere om kersenpitten. Verder zijn ook hier veel resten van bomen en andere 

omgevingsbegroeiing herkend. Het gaat dan om bomen als haagdoorn en wilgen. Van die laatste soort 

zijn veel resten aangetroffen. Verder zijn er bladeren, boomknoppen en veel mos aanwezig.  

 

 

16.2   Pollen 

Het enige pollenmonster is genomen van de opkweekplek voor vis. Er is voor deze waterput gekozen, 

omdat die zich in de openlucht bevond en dus een geschikt sedimentatiebekken voor stuifmeel was. 

Uit de pollenbak van de opkweekplek voor vis zijn drie pollenmonsters genomen, van de niveau’s 15, 

30 en 40 cm (van boven gerekend).256 Om een indruk te krijgen van de pollenconcentratie is aan elk 

monster een vaste hoeveelheid sporen (twee tabletten met ca. 18.583 sporen per tablet) van een niet 

in Nederland voorkomende exotische wolfsklauwsoort (Lycopodium) toegevoegd.  

 

BIAXnummer monsternummer 

diepte van top van 

pollenbak 

BX5762 
de opkweekplek voor vis, 

M1 
15 cm 

BX5763 
de opkweekplek voor vis, 

M2 
30 cm 

BX5764 
de opkweekplek voor vis, 

M3 
40 cm 

Tabel 16.1. Overzicht van de pollenmonsters. 

 

 

De pollenmonsters zijn geïnventariseerd om uit te zoeken wat de rijkdom van het materiaal was en de 

mate van aantasting van het pollen. Daarnaast is gekeken naar de pollensamenstelling van het 

monster. Daarbij is extra aandacht besteed aan de aanwezigheid van pollen van cultuurgewassen en 

andere indicatoren voor menselijke activiteiten. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van een 

doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400 maal.  

 

 

                                            
256 Voor het palynologisch onderzoek zijn submonsters genomen van twee tot drie kubieke centimeter per 

submonster. De pollenmonsters zijn bereid volgens de standaardmethode van Erdtman (Erdtman, 1960; Fægri 

e.a., 1989; met modif icaties van Konert, 2002). De bereiding van de monsters is in augustus 2012 uitgevoerd 

door M. Konert (Vrije Universiteit van Amsterdam). Ze zijn in september 2012 geïnventariseerd door M. van 

Waijjen, BIAX Consult (bijlage 10). 
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16.2.1  Resultaten 

De volgende korte beschrijving heeft betrekking op de belangrijkste eigenschappen van de 

pollenspectra. 

 

M1, 15 cm, BX5662: vanwege de relatief slechte conservering van het pollen in dit monster is veel 

ervan niet meer te determineren. Toch is nog net voldoende determineerbaar stuifmeel aanwezig om 

een zinvolle analyse mogelijk te maken. Naast pollen van diverse boomsoorten is stuifmeel van 

graslandplanten en struikhei (Calluna) goed vertegenwoordigd. Ook sporen van het niervaren-type 

(Dryopteris-type) komen regelmatig voor. Antropogene indicatoren, waaronder stuifmeel van granen 

(Cerealia), boekweit (Fagopyrum) en enkele soorten uit de groep akkeronkruiden/ruderalen, zijn in lage 

concentratie aanwezig. 

M2, 30 cm, BX5663: het pollen in dit monster is duidelijk minder slecht geconserveerd dan in het 

vorige (bovenste) monster. Veel soorten die in het bovenste monster aanwezig zijn, komen ook in dit 

monster voor maar het aandeel antropogene indicatoren ligt hier een stuk hoger. Naast stuifmeel van 

granen is pollen van boekweit en diverse akkeronkruiden gevonden, waaronder korenbloem 

(Centaurea cyanus). Tenslotte zijn diverse schimmelsporen die indicatief zijn voor de aanwezigheid 

van (dierlijke) mest aanwezig. 

M3, 40 cm, BX5664: ook dit monster bevat redelijk geconserveerd pollen en is goed telbaar. Dit 

monster is weer wat armer aan antropogene indicatoren. Verder zijn grotendeels dezelfde soorten 

aanwezig die ook in de andere monsters zijn gevonden. 

 

 

16.2.2  Conclusies 

Cultuurgewassen 

Het aandeel van cultuurgewassen is prominent in de monsters. Dit bestaat uit gewassen als granen, 

namelijk het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) en rogge (Secale cereale). Ook komen boekweit 

en hennep/hop voor. Vaak is stuifmeel van granen in lage hoeveelheden aanwezig. De lage 

percentages komen waarschijnlijk doordat graanstuifmeel -met uitzondering van rogge- zich over het 

algemeen zeer slecht verspreidt. Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat op een afstand van 

1,5 m van een op traditionele wijze geoogste graanakker het percentage graanpollen nog slechts 1% 

is. Op de akker bedraagt dit percentage 9-23%.257 Dit komt doordat het stuifmeel van tarwe en gerst in 

het kaf besloten ligt (cleistogaam) en het alleen vrij komt bij het dorsproces. In dit monster is stuifmeel 

van het gerst/tarwe-type aanwezig. Mogelijk was er een graanakker met gerst/tarwe zeer dicht in de 

buurt van de opkweekplek voor vis. Gezien de ligging van de waterput op De Hildert, lijkt het 

waarschijnlijker dat er graan in de directe omgeving van het gebouw is verwerkt. Het is tevens goed 

mogelijk dat het stuifmeel met dors- en of consumptieafval in de waterput is terecht gekomen. In 

tegenstelling tot tarwe, gerst en boekweit is rogge een typische windbestuiver, die het pollen met name 

tijdens de bloei verspreidt. Het voorkomen van roggepollen wijst dan ook op de lokale aanwezigheid 

van rogge-akkers. 

 

In de Late Middeleeuwen werd hennep (Cannabis sativa) verbouwd. Het is dan ook een heel oud 

cultuurgewas dat vroeger veel voor de vezels werd verbouwd. Uit historisch onderzoek blijkt dat bij 

vrijwel iedere boerderij vroeger hennep werd verbouwd voor het maken van touw. Op kleine perceeltjes 

of langs akkers werd hennep gezaaid om verzekerd te zijn van touwvezels. Het ruwe henneptouw werd 

onder andere gebruikt bij de stalling van vee, in de scheepvaart en in de visserij.  

                                            
257 Hall, 1988, p. 268 en ook Diot, 1992 
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Fijn, zacht touw werd gemaakt van vlas258. Zaden van hennep worden in oude kruidenboeken genoemd 

vanwege hun geneeskrachtige werking.259 Hennep werd echter ook verbouwd voor de olierijke zaden, 

maar er werd echter ook zaklaken van vervaardigd. Mogelijk was er dus ook sprake van enige 

weefnijverheid op De Hildert, maar het kan ook zijn verbouwd of verwerkt voor eigen gebruik. Hop 

(Humulus lupulus) kan zijn gekweekt, maar kwam ook als wilde plant in het landschap voor. Hop werd 

gekweekt voor de hopbellen die bij de bierbrouwerij gebruikt werden. Voor dit doel werden echter de 

mannelijke planten in de omgeving uitgeroeid, omdat de vorming van zaden de kwaliteit van de 

hopbellen negatief beïnvloed. De aanwezige zaden kunnen dus niet in verband gebracht worden met 

hop voor bierbrouwen. 

 

Bomen, graslandplanten en ruderalen 

Naast het grote aandeel van cultuurgewassen zijn ook graslandplanten en ruderalen (planten van 

verstoorde plaatsen, zoals alsem/bijvoet) een duidelijke indicatie voor menselijke activiteiten. In de 

omgeving van De Hildert groeiden bomen en struiken van drogere gronden, zoals eiken, haagbeuken, 

hazelaar en meidoorn. Het is goed mogelijk dat meidoorns zijn gebruikt voor de afbakening van 

akkerpercelen en weilanden in het gebied rond De Hildert. Struikheide (Calluna vulgaris) komt 

eveneens voor in de directe omgeving. 

 

Ook bomen die op nattere gronden voorkomen zijn vertegenwoordigd, zij het in mindere mate. Het gaat 

dan vooral om wilgen. Moeras- en oeverplanten kwamen ook voor in de directe omgeving. Ze kunnen 

hebben gegroeid in de U-vormige greppel, maar wellicht ook in natte plekken met een natuurlijke 

oorsprong, zoals de oude Maasgeul. Tevens zijn sporen van veenmos (Sphagnum) aangetroffen, maar 

het type is niet bekend. Het hoogveen-veenmos groeit voornamelijk in intacte, voedselarme 

hoogveenvegetaties die ontstaan onder invloed van regenwater. Daarnaast kan het voorkomen in zure 

moerassen en broekbossen. Het gewoon veenmos groeit voornamelijk op vochtige tot natte plaatsen in 

naaldbossen en natte graslanden, waar het uitgestrekte, bultige tapijten vormt. Het komt relatief 

minder in veengebieden voor. Pollen van veenmos is normaliter niet afkomstig uit kuilen zoals 

waterputten en opkweekplekken voor vis, in elk geval niet uit de gebruiksperiode. Het regelmatige 

gebruik, mogelijk in combinatie met beperkte lichtinval zal de groei van waterplanten belemmerd 

hebben. In monsters uit meer open water komen wel geregeld waterplanten voor. Gezien het 

ontbreken van veen in (de top van) de vulling van de oude Maasgeul, is het niet waarschijnlijk dat hier 

in de Late Middeleeuwen veenmos in groeide. Ook de aanleg van ontwateringsgreppels, zoals de 

Diepenbeek, pleit hier tegen. In het geval van De Hildert kan veenmos dan ook wel degelijk uit een 

dergelijke opkweekplek voor vis afkomstig zijn. Ten eerste lag die in een open greppel. De 

aanwezigheid van veenmos-sporen wijst erop dat er wellicht permanent water in de greppel heeft 

gestaan, zij het vermoedelijk een beperkte diepte. Verder zal de lichtinval de greppel niet zijn 

belemmerd door een constructie vanaf het maaiveld; de rand van de ton bevond zich immers 

waarschijnlijk slechts enkele decimeters boven de grondwaterspiegel.  

 

Tot de sporenplanten behoren veel families en geslachten. Elk hiervan heeft een ongekende 

hoeveelheid soorten. Sporenplanten vermenigvuldigen zich zonder bevruchting met behulp van 

bloemen. Ze brengen ook geen zaden voort. Ze vermeerderen zich meestal met behulp van sporen. 

Varens, varenachtigen, mossen, paddestoelen en schimmels zijn de bekendste sporenvormers 

(Cryptogamen). 

                                            
258 zie bijvoorbeeld Lindemans, 1952, deel II  

259 Braekman, 1963 
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Mogelijk werden er dieren op of in de omgeving van De Hildert gehouden. Het botspectrum en de 

mestschimmels wijzen in de richting van het houden van runderen ter plekke. De runderbotten kunnen 

evenwel ook afkomstig zijn van vee dat elders is gehouden maar ter plekke is geslacht, geconsumeerd 

of waarvan alleen maar het bot op het erf is verwerkt of gebruikt. De mestschimmels kunnen echter 

tevens met dierlijke of menselijke mest in het water van de waterput terecht zijn gekomen. 

 

 

16.3  Bladeren 

In de greppel die in de U-vormige greppel (spoor 76) is uitgegraven, is een groot mortelbrok gevonden. 

Aan de onderkant van de mortel is een dun laagje van half verkalkte resten van bladeren 

geconserveerd, waar twee tot vier laagjes van bladeren van verschillende loofbomen in te 

onderscheiden zijn. Blijkbaar lagen er bladeren in de ingegraven greppel toen de kalkmortel erin is 

gegooid. 

 

 

 
Figuur 16.1. Verkalkte bladeren aan de onderkant van het mortelbrok. 

 

 

16.4  Besluit 

Ondanks het feit dat de monsters zeer rijk zijn en duidelijk overeenkomsten vertonen, zijn er toch 

verschillen in verhoudingen tussen de diverse pollentypen. Het is echter de vraag of aan de hand van 

een volledige analyse van alle drie de monsters een eenduidige vegetatiesuccessie naar voren komt. 

Waarschijnlijk volstaat het om slechts één monster te analyseren om toch een goede indruk te krijgen 

van de voormalige vegetatie en landgebruik. Het middelste monster (M2) komt daar vanwege de 

conservering en rijkdom aan cultuurgewassen het meest voor in aanmerking. Wellicht werd het water 

uit de greppel en sloten gebruikt voor de productie van touw en de verwerking van hennep, zoals het 

rotten, breken en repelen.  

 

Echte analyse van de monsters zal meer informatie opleveren over de soortenrijkdom van de 

botanische resten en pollen. Dit kan uitsluitsel geven over de aard van het landschap en landgebruik 

tijdens de bewoning op De Hildert. 
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17   Overig vondstmateriaal 

Tijdens de opgraving zijn vijf vondsten gedaan die niet tot een al beschreven materiaal groep behoren. 

Die stukken worden in dit hoofdstuk beschreven. Het gaat om kachelslakken, cokes/ industriële 

slakken, verbrande leem en morel. 

 

 

17.1  Kachelslakken 

Op twee plekken zijn in totaal drie kachelslakken of sintels gevonden. Een klein stuk kachelslak is 

gevonden tijdens de aanleg van vlak 1 van put 2 (V 15). Twee grotere stukken zijn gevonden in de 

sloot naast de onverharde Kemppestraat (V 101). Kachelslakken zijn aankoeksels die ontstaan in de 

haard en een rij losse en plaatvormige structuur hebben. Bij de verbranding koekt onbrandbaar 

materiaal, vervuiling in brandstof zoals steenkool en hout samen tot afval en ander onbrandbaar 

materiaal samen op de bodem van de haard of kachel. Slakken belemmerden de zuurstoftoevoer en 

moesten daarom regelmatig uit de kachel of haard worden verwijderd. Antraciet is één van de duurste 

soorten steenkool, die het beste brandde en weinig slakken als bijproduct opleverde.  

 

Kachelslakken ontstaan normaliter alleen in dichte kachels of haarden, wat wijst op een datering vanaf 

de Late Middeleeuwen tot ver in de Nieuwe tijd. Bij het schoonmaken van de haard of kachel werd het 

materiaal vaak op de mesthoop of bij ander huishoudelijk afval gegooid. Dat werd later, samen met 

ander huishoudelijk afval, op de akkers uitgereden. De kachelslakken kunnen dus afkomstig zijn uit de 

haard of kachel van De Hildert, maar dit materiaal kan dus ook vele jaren nadat De Hildert al was 

verlaten op het perceel en in de sloot terecht zijn gekomen. 

   

 

17.2  Cokes en industrieële slakken 

Op twee plekken zijn cokes gevonden tijdens de aanleg van opgravingsputten 1 en 2. Cokes is 

steenkool die met een speciale warmtebehandeling van verontreinigingen is ontdaan om een meer 

zuivere brandstof te maken. Cokes ontstaat door de thermolyse (droge destillatie) van vermalen 

steenkool bij een temperatuur van 300-600 °C, en stolt weer wanneer de vluchtige componenten zijn 

ontweken. Door het vervluchtigen ontstaat een poreuze structuur die vrijwel geheel uit koolstof 

bestaat. Op die manier wordt cokes geschikt gemaakt voor gebruik. Cokes werden in Europa voor het 

eerst ontwikkeld in Engeland in het begin van de 17
e
 eeuw. Pas rond 1642 werden cokes voor het 

eerst industrieel gebruikt, wederom in Engeland. Pas in de 18
e
 eeuw nam het gebruik van cokes toe, 

en in de 19
e
 eeuw nam het een vlucht vanwege de toepassingen als brandstof voor 

stoomlocomotieven. In de loop van de 19e eeuw zijn dan ook op vele plaatsen in de opkomende 

industrielanden kolenvelden aangeboord, waar ook de cokesfabrieken werden gebouwd. In Limburg en 

omgeving liggen cokesvelden rond Luik, in een strook van de Belgische Kempen naar Aken, in de 

strook tussen de Peel en Erkelenz, en in het Ruhrgebied. Gezien de datering is enig verband met De 

Hildert niet aannemelijk. 

 

Op het stort van put 1 is een ander stuk slak gevonden. Het stuk is vrij klein maar is massief en 

daardoor relatief zwaar. Vanwege het hoge gewicht betreft het een industriële slak, die vermoedelijk 

uit de 19
e
 of 20

e
 eeuw dateert. 
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17.3  Verbrande leem 

Drie sporen bevatten verbrande leem. Het gaat om drie kleine fragmenten uit de beerput, drie grote 

brokken uit de opkweekplek voor vis (W=209 gram) en één klein fragment uit de uitbraaksleuf van het 

oostelijke bouwdeel (spoor 22). De leem is veelal sterk verweerd en er zijn geen afdrukken van 

vlechtwerk, vloeren of andere sporen zichtbaar.  

 

Leem werd in het verleden voor verschillende doeleinden gebruikt. Het wordt ook wel huttenleem 

genoemd. Deze benaming wijst op een gebruik om de wanden van boerderijen, schuren etc. en 

hekken, die uit vlechtwerk bestonden, dicht te smeren en de gebouwen op die manier regen- en 

winddicht te maken. Uit sommige historische bronnen blijkt dat de wanden van de hoeven gevlochten 

waren van rijshout en werden opgevuld met leem. Leem werd ook gebruikt om de vloeren van 

gebouwen te maken. De leem werd bij deze toepassing niet gebakken. Ook werden niet alle bakstenen 

gebakken; soms werden muren van gebouwen geheel of zelfs gedeeltelijk opgetrokken uit “bakstenen” 

die in de zon waren gedroogd. Wanneer een boerderij of schuur echter afbrandde, werd de leem als 

het ware gebakken, waardoor die geconserveerd werd. Verder werden de haard en haardkuilen en 

(brood-, aardewerk en smelt-) ovens er mee bekleed, zodat de leem in die gevallen door het gebruik al 

gebakken werd. Verder werd leem ook gebruikt als vormmateriaal bij de metaalproductie (gietmal). De 

precieze functie van de leem van De Hildert is niet bekend. Het kan gaan om muurwerk, delen van de 

vloer, bekledingsmateriaal van wanden en de haard. Vermoedelijk is de leem bij de sloop of afbraak 

van het gebouw in de sporen beland. 

 

 

17.4  Mortel 

Uit zes sporen zijn mortelstukken verzameld. Mortel is een al dan niet verhard mengsel van 

bindmiddel, toeslagstoffen en water. Het materiaal is aanwezig in de waterput, de opkweekplek voor 

vis, kalkputten, twee uitbraaksporen van het oostelijke bouwdeel en de U-vormige greppel. Mortel werd 

in de Late Middeleeuwen gemaakt van schelpen of kalksteen. De kalk werd in een kalkoven tot meer 

dan 1000 °C verhit. Bij de thermische ontleding transformeerde deze kalk in een wit poeder: 

calciumoxide. De thermische ontleding treedt op bij een temperatuur van ca. 840 °C. Een bijproduct is 

koolzuurgas, dat ontsnapt tijdens het verhittingsproces. Dit proces was al in de Romeinse tijd bekend. 

Het oxide valt tot poeder uiteen en wordt ook wel ongebluste kalk genoemd. Ongebluste kalk had vele 

toepassingen. Het meest werd de poederkalk na blussen met water in de bouw gebruikt als bindmiddel 

in mortel. De gebluste kalk verhardt langzaam, wat voor- en nadelen heeft. Een voordeel is dat 

zakkingen zelden tot scheurvorming leiden; een nadeel is dat maar weinig lagen per dag kunnen 

worden gemetseld, omdat de specie door het gewicht van het metselwerk uit de zachte voegen kan 

worden gedrukt (Stenvert e.a., 2007). Het werd ook toegepast om de afbraak van kadavers te 

bespoedigen, zoals tijdens een uitbraak van besmettelijke veeziekten.  

 

Meestal konden slechts enkele kleine brokjes mortel worden verzameld, zoals in de opkweekplek voor 

vis. Meestal gaat het om sporen met veel materiaal en vondstmateriaal waarin mortel is verwerkt, zoals 

de uitbraaksporen, de kalkkuil en het muurfragment uit de waterput. In de kalkkuil (spoor 42) is een 

grote hoeveelheid gevonden, die is samengeklonterd tot een brok van ca. 100x80 cm groot en meer 

dan 11 kg zwaar.  Uit de greppel die in de U-vormige greppel (spoor 76) is uitgegraven, is een groot 

mortelbrok van bijna 5 kg geborgen. Dit is op 10 m van het centrale bouwdeel. Het brok bestaat uit 

samengeklonterde mortel. De mortel is als afval in de greppel gegooid en wordt daarom in verband 

gebracht met de bouw van het (hoofd-) gebouw. De bakstenen van de brug, de stiep en het muurstuk 

uit de waterput zijn gemetseld met kalkmortel, die met redelijk wat leem gemagerd is.  
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18   Synthese 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies, waarbij de 

archeologische opgravingsresultaten en de gegevens uit archiefbronnen zijn geïntegreerd.  

 

 

18.1  Historische gegevens 

De ontwikkeling van Well 

Well is een oud dorpje langs de Maas, dat in elk geval teruggaat tot in de Vroege Middeleeuwen. In de 

Merovingische tijd lag een grafveld op de plek van de voormalige kerk, maar het is onduidelijk of de 

kerk ook daadwerkelijk tot die tijd teruggaat. In deze periode werden veel ambachtelijke activiteiten in 

het kader van houtskool- en ijzerproductie tussen Well en Aijen langs de Maas ontplooid. Ook zijn hier 

sporadisch resten van andere activiteiten opgetekend. Eén voorbeeld daarvan is de vonst van een 

Merovingische pot, gevonden op de plek waar later De Hildert zou worden gebouwd. Men mag er 

voorzichtig van uitgaan dat Well tussen 974 en 1179 een heerlijkheid werd met een eigen territorium 

met een hoge mate van zelfstandigheid en hoge jurisdictie. In 1230 was Well reeds een parochie met 

een kerk. De ligging van het dorp was zeer strategisch, op een plaats langs de Maas waar die relatief 

eenvoudig kon worden overgestoken. Het is dan ook niet toevallig dat juist hier een aantal belangrijke 

handelswegen bij elkaar kwamen en de rivier kruisten.  

 

Inmiddels was het graafschap Gelre ontstaan, dat gestaag zijn territorium uitbreidde. De oudste 

verhouding tussen de heerlijkheid Well en Gelre is niet helder, maar in elk geval in 1320 maakte Well 

deel uit van het graafschap. Met de opname van het hertogdom Gelre in 1543 in de Verenigde 

Nederlanden kwam een einde aan de Gelderse zelfstandigheid. Well nam echter een aparte positie in 

binnen de Nederlanden, want het was een zogenaamde vrije heerlijkheid met grotere bevoegdheden 

dan een gewone heerlijkheid. Over de gewone bevolking in Well in die tijd is weinig bekend, maar wel 

is duidelijk dat die niet geheel ongeletterd was. Zo was er in 1550 een parochieschool en in 1570 had 

een Wellse boekenwinkel enige honderden boeken.  

 

Ligging van De Hildert 

Het is een raadsel waarom juist de plek langs de onverharde Kemppestraat werd uitgekozen voor de 

bouw van Huys de Hildert, met alle risico’s op wateroverlast. Ondanks alle grootschalige 

archeologische onderzoeken langs de Maas tussen Well en Aijen, is er in dit gebied geen enkele 

andere bewoning vanaf de Volle Middeleeuwen ontdekt. Bovendien waren er veel meer geschikte 

plekken aanwezig om een adellijke woning te bouwen in dit uitgstrekte gebied. Een functie van 

tolplaats heeft geen rol gespeeld in de locatiekeuze, aangezien die in Well zelf lag. Een veerhuis of 

een andere binding met de Maas ligt om dezelfde reden evenmin voor de hand. De Hildert lag 

geïsoleerd, veraf van beide dorpen en de buurtschappen ’t Leuken en de Kamp. Toch lag het dicht bij 

de druk bevaren Maas. Mogelijk waren dit de redenen om De Hildert juist daar te bouwen.  

 

Archivalische bronnen 

Uit archiefstukken is weinig over De Hildert bekend. De oudste bron dateert uit 1447. Metten van 

Arendaill was een bastaardzuster van Jan van Arendael, heer van Well. Zij trouwde met Hendrik 

Schnell, kamerdienaar van de heer. Het gehuwde stel kreeg twee morgen grond tussen De Hildert en 

Elsteren. Het stukje grond was tijnsroerig aan de heer van Well. Om in het levensonderhoud te 

voorzien werd aan Hendrik het ambt van richterbode van de heerlijkheid Well geschonken.  
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Het is verleidelijk om te veronderstellen dat het getrouwde stel kort na hun huwelijk op De Hildert een 

fraai huis liet bouwen of daar introk in een reeds bestaand huis, maar dit kan niet uit deze oorkonde 

worden afgeleid. Klaarblijkelijk bestond de naam de Hildert toen al. Het is onduidelijk wat we ons 

daarbij moeten voorstellen. Gaat het om een kasteel, adellijk huis, klooster, of slechts een toponiem? 

In het dagelijks taalgebruik in de Late Middeleeuwen komt men voor adellijke versterkingen vaak 

woorden tegen als burcht, toere, sloet, stein of huis.260 De term Huys de Hildert kan dus zowel een 

adellijk huis als een burcht zijn bedoeld. Echter, in bijvoorbeeld het Rijnland worden versterkte huizen 

in de historische bronnen vrijwel nooit burcht of slot genoemd.261 Uit de processtukken uit 1547 tegen 

Adriaan van Bylandt, heer van Bergen en Well, blijkt dat Huis de Hildert in zijn bezit was en dat het om 

een woonuis ging. Hij had namelijk vier heiligenbeelden uit de kapel van Aijen laten halen en ze in 

“…zijn huys in den Hildert…” laten verbranden.  

 

 
Figuur 18.1. De huidige kapel van Aijen, gebouwd rond 1600. 

 

 

In het “Maetboeck” van Well uit 1620 staan op de Hildert meerdere gebouwen afgebeeld. Mogelijk gaat 

het om een woonhuis en houten bijgebouwen zoals schuren voor opslag van oogst en materialen, 

stallen voor rundvee, een koetsgebouw, etc. In het Pacht- en thinsboek (1547) wordt het Hilderts land 

genoemd. Hiermee werd vermoedelijk het erf bedoeld. Het perceel had tuinen en heggen waar ook 

eikenbomen in stonden. De eiken behoorden toe aan de heer van Well. Uit het leenboekregister uit 

1591 blijkt dat er minstens 116 morgen (34,8 tot 38,3 ha) bij De Hildert hoorde. Deze grond bestond uit 

cultuurland en woeste gronden. Het cultuurland bestond uit bijna 2 hectare akkerland, bijna 10 hectare 

bos, ruim 5 hectare weiland en een boomgaard van ruim 2 hectare. Mogelijk was de hoege hillert ook 

een perceel akkerland, waarmee het totale akkerareaal op bijna 10 hectare komt. De resterende 

landerijen bestaan uit de hoech elssen, den have en de Niert met een gezamenlijke oppervlakte van 

17-18 hectare. Het eerstgenoemde perceel was vermoedelijk een laaggelegen stuk grond en in gebruik 

als hakhout. Pastoor Driessen was erg stellig in zijn verwoording met betrekking tot De Hildert: “Daar 

(op het hogere deel tussen Well en Aijen langs de Maas) lag tot in de 17e eeuw het kasteeltje van deze 

naam met de boerderij het Root”.262 Vervolgens komt De Hildert enkel nog voor als toponiem in diverse 

cijnsregisters en andere akten.  

                                            
260

 Papuay, 1996 
261

 Frankewitz, 2003 en 2011 
262

 manuscript Driessen, p. 13 
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18.2  Huys de Hildert 

De opgraving heeft haar doel bereikt: Huys de Hildert is opgetekend en de archeologische informatie is 

vastgelegd. Duidelijk is dat het niet één vertrek was, maar dat er drie (of slechts twee?) bouwdelen 

waren. De Hildert is gebouwd op een perceel dat dan als akkerland in gebruik was. Het pand had een 

rechthoekig grondplan en lag parallel aan de onverharde Kemppestraat. De inval van daglicht in de 

kamers van het huis kon groot worden gemaakt, omdat er ramen in de brede voor- én achtergevels 

konden worden geplaatst. Er zijn geheel geen resten van andere gebouwen aangetroffen. Men kan 

zich dan ook afvragen in hoeverre de optekening van meerdere gebouwen ter plekke in het 

“Maetboeck” van Well uit 1620, bijna een halve eeuw na de teloorgang van De Hildert, correct is.  

 

Een oude funderingssleuf 

De bouw werd gestart met de aanleg van een U-vormige greppel. Die had steile wanden en was 

ongeveer 1,5 m diep. De grond werd buiten de U-vorm neer gegooid. Voor deze aanleg is ruim 134 m³ 

grond verzet, een werk dat niet zonder expliciete reden wordt uitgevoerd. De sleuf is vrij snel al weer 

gedempt met de grond die er nog naast lag; een oversnijding door een uitbraaksleuf van De Hildert 

wijst er op dat die geheel gedicht was toen het pand in aanbouw was. Wellicht was de greppel een 

funderingsleuf, waarin om één of andere reden nooit is gebouwd. Hierop wijzen de overeenkomsten 

met De Hildert wat betreft afmetingen (horizontaal als verticaal), ligging en oriëntatie. In de gedempte 

U-vorm werd vervolgens een korte, rechtte greppel uitgegraven. Op het diepste punt was een ton 

ingegraven. Hier heeft lange tijd water in gestaan -al dan niet seizoenaal. Mogelijk vormde deze 

greppel een decoratieve waterpartij met de suggestie van een visvijver omwille van de daaraan 

verbonden status. Het gebouw werd 17 m opgeschoven in noordoostelijke richting. De nieuwe ligging 

was net iets hoger en het gebouw kwam 10 m dichter bij de weg te liggen. Daardoor was er hooguit 

een 1 meter brede strook tussen de ingansgreppel en de noordgevel begaanbaar. De hoofdingang kon 

waarschijnlijk niet meer aan de wegkant worden gemaakt, maar moest naar de zuidzijde verhuizen.  

 

De bouwwijze van Huys de Hildert 

Voor de fundering is mergel gebruikt. De vochtbestendigheid, goede hanteerbaarheid en 

bewerkbaarheid maakten dit hier erg geschikt voor. Een ander verschil met de aanvankelijke planning 

volgens de funderingsgreppel was de grootte van het gebouw. De Hildert werd uiteindelijk ongeveer 12 

m langer en 1 m breder dan aanvankelijk de bedoeling was. Huys de Hildert was een statig gebouw 

van ongeveer 28,5x8,0 m met een rechthoekig grondplan. Het had een centraal bouwdeel van 8,0x8,0 

m met een zware fundering van bijna 75 cm breed en 1 m diep. De mergelblokken hadden een 

uniforme maatvoering en zijn speciaal voor de bouw gewonnen, maar er zijn ook baksteenstukken in 

de fundering verwerkt. De fundering is rechtstreeks op het vaste zand geplaatst, waardoor het niet 

nodig was om die nogmaals te verstevigen. Het opgaand muurwerk was 40 cm dik en waarschijnlijk in 

kruisverband gemetseld.  

 

Aan weerszijden van het centrale bouwdeel bevonden zich ook bouwdelen. Het oostelijke deel was 

11,0x8,0 m groot. Alleen de noordelijke gevel van dit bouwdeel had een zware bakstenen fundering 

van 50 cm breed en 1 m diep. Vermoedelijk was die zwaarder gefundeerd vanwege de naastgelegen 

ingangsgreppel, die de kans op verzakkingen kon vergroten. De binnenhoek van deze gevel, 2,75 m 

van het centrale bouwdeel, was op een stiep gefundeerd. Zo had men toegang tot het gebouw vanaf 

de onverharde Kemppestraat. De andere gevels waren veel minder diep gefundeerd. De hoofdingang 

lag in de zuidelijke gevel. Vrijwel op de middellijn van het centrale en oostelijke bouwdeel stond een 

binnenmuur. Vermoedelijk waren beide bouwdelen, die het formaat en uiterlijk van een zaal hebben,  

in twee ruimtes verdeeld. Er waren één grote of twee kleine doorgangen tussen beide bouwdelen.  



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [280]  

Tot op heden is de architectuur van het platteland sterk onderbelicht gebleven, ook in het gebied van 

de Nederrijn. De verdere gegevens blijven daan ook beperkt tot gedeeltelijke veronderstellingen en 

onvolledigheden. Andere aanwijzingen voor deuren of poorten ontbreken. Het westelijke bouwdeel was 

zeer fragmentarisch bewaard. Alleen de uitbraaksleuf van de zuidelijke gevel van dit bouwdeel is 

teruggevonden. Die was dieper dan de rest van dit bouwdeel vanwege de nabijgelegen loze 

funderingssleuf die tot verzakkingen kon leiden. Op basis daarvan kan dit bouwdeel worden 

gereconstrueerd tot een vertrek van 8,5x 8,0 m. Resten van binnenmuren ontbreken. Mogelijk was dit 

bouwdeel een open zaalruimte of stal. In de oostelijke gevel kan een doorgang naar het centrale 

bouwdeel zijn geweest.  

 

Het gebouw was zo’n 28,5 x 8,0 m groot. Hoe het er precies uitzag is niet in detail bekend, maar de 

belangrijkste bouwkundige kenmerken kunnen worden geschetst. De fundering van het centrale 

bouwdeel was zwaar genoeg om meerdere verdiepingen te dragen, maar vermoedelijk hadden de 

andere twee bouwdelen geen eerste verdieping. Het centrale bouwdeel had een woonlaag op de 

begane grond en een eerste verdieping met daarop een spitstoppige kap. 

 

 
Figuur 18.2. Het centrale bouwdeel en beide aangrenzende bouwdelen van De Hildert. De buitenmuren zijn met 

zwarte lijnen aangegeven. De pij len geven de ingangen aan. Geel: uitbraak- en funderingssleuven, blauw: 

(uitbraaksleuf) beerput/waterput; lichtrood: insteek fundering; rood: stiep; donkergrijs: mortelkuil; lichtblauw: 

greppel/sloot; zwart: paalkuil; lichtbruin: kuil. Rechtsboven de funderingen van de brug (lichtrood). 
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Op de zuidwesthoek van het centrale bouwdeel was een diepe beerput van mergelblokken. 

Vermoedelijk was hier een traptoren die naar de eerste verdieping leidde. Het opgaand muurwerk was 

van baksteen, en mogelijk was dit met speklagen uitgevoerd. Tegen de oostelijke gevel van het 

oostelijke bouwdeel lag een mergelstenen waterput. Vermoedelijk had het gebouw topgevels en een 

zadeldak. Het is onduidelijk hoe de kapconstructie er uit zag. Naar de exacte plek van de haard(en) 

kan slechts worden gegist. In elk geval zal er een grote haard met schouw ergens in het centrale 

bouwdeel zijn geweest. Die was bekleed met fraaie kacheltegels met daarop druivenranken en 

vermoedelijk ook een adellijk wapen.  

 
Figuur 18.3. Ruwe bouwtekening van De Hildert. Het gebouw was ongeveer 28,5x8,0 m groot. De hoogte (12,5 tot 

13,5 m) en de plaatsing van ramen is grotendeels gereconstrueerd. 

 

 

De hoeveelheid dakleien is verreweg het grootst in de beerput, maar ook in enkele uitbraaksleuven van 

de aangrenzende bouwdelen is wat leisteen gevonden. Bovendien lagen overal op het terrein stukken 

dakleien. Mogelijk hadden de drie gebouwdelen een dak van dakleien en licht- en donkerbruine 

nokpannen, maar bepaalde delen kunnen ook met stro bedekt zijn geweest. Gezien de grote 

hoeveelheid dakleien in de beerput kan niet worden uitgesloten dat alleen de traptoren een leien dak 

had. Een dak van lei veel uitstraling en gaf extra aanzien, maar in de Late Middeleeuwen werd stro ook 

door de adel voor dakbedekking gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn delen van de hertogelijke 

stadswoning in Venlo en kasteel Ter Horst.263  De rechthoekige dakleien waren in een Maasdekking 

gelegd, en de druppelvormige leien zijn mogelijk in een wilde dekking gelegd. Onbekend is of Huys de 

Hildert een weergang had. Men zou verwachten dat dit verdedigingselement juist niet aanwezig is op 

adellijke huizen, naar in de stad Groningen bijvoorbeeld nam het aantal verdedigbare huizen met 

kantelen en weergangen omstreeks 1500 juist enorm toe. Dit zou een gevolg kunnen zijn van risico’s 

tengevolge van oorlogen en ruzies. Tegenwoordig neigt men naar de veronderstelling deze militair-

architectonische elementen in elitaire woonhuizen enkel decoratieve waarde hadden.  

                                            
263

 Hupperetz, 1996a 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [282]  

Ze kwamen in elk geval niet op ieder willekeurig stenen huis voor.264 De vloer bestond uit vloertegels in 

de kleuren bruin, groen en geel en hadden twee formaten (10,5x10,5 en 7,5x7,5 cm). De 

kleurverhoudingen van de tegels uit het centrale en oostelijke bouwdeel waren vrijwel identiek. 

Veroedelijk is de vloer in deze bouwdelen in dezelfde kleurverhoudingen gelegd. Onduidelijk is of er 

vloertegels in het westelijke bouwdeel zijn verwerkt.  

 

De functie van de ruimte(s) is niet geheel duidelijk, maar er kan wel één en ander worden enigszins 

worden beredeneerd. Op de begane grond in het centrale woondeel was vermoedelijk de woonkamer of 

de residentiële ruimte waar de heer en zijn familie verbleef en bezoek kon ontvangen. In kastelen was in 

de 16e eeuw vaak een verwarmde ruimte, al dan niet voorzien van badgelegenheid aanwezig, een stove. 

Het is onbekend of dit op De Hildert ook het geval was. In de oostlijke aanbouw was vermoedelijk de 

keuken met waterput en eventueel ook een voorraadruimte. In het westelijkebouwdeel was mogelijk een 

stalruimte. De beerput met traptoren leidde naar de eerste verdieping, waar mogelijk slaapkamers of 

vertrekken voor opslag waren.De nieuwbouw vereiste nogal wat voorbereiding en organisatie. Er moest 

niet alleen een plan worden gemaakt, maar ook moest kundig personeel worden aangetrokken. 

Gespecialiseerde werklieden waren vaak van elders afkomstig. Soms werd gebruik gemaakt van een 

hertogelijk bouwbedrijf met een vaste groep ambachtslieden. Bij een prestigieuze verbouwing van 

kasteel Montfort was de bouwmeester afkomstig uit Utrecht, en de steenhouwers kwamen uit Brugge, 

Venlo, Arnhem, Dalhem en Elten. Een vergelijkbaar patroon doet zich voor bij de bouw van de toren van 

kasteel Rode. De werkzame dakdekker woonde in Seraing en de steenhouwer kwam uit Aken.265 

 

 
Figuur 18.4. Bouwactiv iteiten zoals die wellicht ook op De Hildert hebben plaatsgevonden. In plaats van baksteen 

gebruiken de bouwmeesters op de afbeelding natuursteen (bron: Stenvert e.a., 2007, p. 120). 

 

 

Afwerking van Huys de Hildert 

De specifieke houtconstructies, zoals de houtverbindingen, de kapconstructie en het vakwerk, zijn niet 

bekend. Ook kan weinig worden vermeld over de trap, schouw, haard en plafond van De Hildert. Er 

kunnen rechte trappen of wenteltrappen in het pand zijn geweest. Andersoortige trappen zoals 

spiltrappen met een geboorde spil of slingertrappen zijn veelal jonger dan de 15-16
e
 eeuw.266  

Over de afwerking aan de binnenkant van Huys de Hildert kan wel één en ander in zijn algemeenheid 

worden gezegd. Het gebouw was van binnen hoogstwaarschijnlijk gepleisterd, zoals bij stenen huizen 
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vanouds algemeen was. Als pleisterwerk werd gips gebruikt. Het oppervlak werd vervolgens veelal 

fraai beschilderd. Voorbeelden zijn bekend van enkele 14
e
 eeuwse stedelijke huizen, zoals Utrechtse 

huizen met beschilderingen in de vorm van wandtapijten, en een Amersfoorts huis met beschilderingen 

in de vorm van sierlijke ranken boven een rand met ruitvormige decoratie. Ook in de 15
e
 en 16

e
 eeuw 

was beschilderd pleisterwerk van de rijkere kamers eerder regel dan uitzondering, ook op kasteel 

Well.267 Daarnaast konden wanden voorzien zijn van wandbetimmering, die zowel een decoratieve als 

een praktische functie hadden doordat ze de koudestraling van de muur tegenhielden. Deze 

lambriseringen waren veelal manshoog. Deze afwerking was vermoedelijk ook op De Hildert, in elk 

geval van het centrale bouwdeel. Men moet ervan uitgegaan dat wandtapijten ontbraken omdat die 

alleen waren voorbehouden aan de rijkste gebouwen zoals kastelen. Plafonds en balklagen werden al 

in de 16
e
 eeuw gedecoreerd. Zo werd in deze eeuw in Vlaanderen al papier bedrukt dat ter versiering 

op balklagen werd aangebracht.268 Het meubilair zal hebben bestaan uit zitmeubelen, zoals krukjes of 

schemels met een rugleuning, dressoirs, eenvoudige tafeltjes, kisten en kasten voor opslag en 

keukengerei. De de heer en zijn familie brachten hun nachtrust niet in een bedstee door, want voor 

hen was een hemelbed voorbehouden.269 

 

  
Figuur 18.5. Voorbeeld van een rechte trap uit de late 15e eeuw van het ‘Gothische Huis’ in Kampen (uit: Stenvert 

e.a., 2007, p. 182). 

  

 
Figuur 18.6. Fragment van 16e eeuwse wandschildering in kasteel Well (bron: Hupperetz, 1996b, p. 183). 
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Watervoorziening en sanitaire voorzieningen 

De watervoorziening op de Hildert was geregeld middels een waterput. Sanitaire voorzieningen 

bestonden uit een ronde mergelstenen beerput van 3,2 m groot en 2,9 m diep, die onder de traptoren 

op de hoek van het centrale bouwdeel was gebouwd en op een karrewiel was gefundeerd. De waterput 

lag halverwege de oostelijke buitenmuur. Die was rond, 2,2 m diep en gebouwd uit opgestapelde 

mergelblokken die waren gefundeerd op een karrewiel. Er heeft ruim 1,3 m water in gestaan. Buiten 

het gebouw lag een greppel met een ingegraven ton van1,6 m lang en een doorsnee van 0,8 m. De 

rand van de ton stak net boven de bodem van de greppel uit. Er heeft ongeveer 1,4 m water in 

gestaan. Er is niet veel afval in gevonden, maar fragmenten van een houten kom zijn bijzonder. De 

waterput en de beerput waren inpandig en bevatten alleen grondwater. De ton in de greppel op het 

achtererf werd ook gevoed door regenwater, want sporen van een overkapping ontbraken. De greppel 

met ton diende niet als inloopkuil voor het vee. De greppel en de ton hebben mogelijk gefungeerd als 

opweekplek, tijdelijke opslag van levende vis of als waterput voor het vee. Geen enkele put is 

vernieuwd, maar dit is niet verwonderlijk. De rand van de ton rotte weliswaar na verloop van tijd weg, 

maar de rest was nog in goede staat toen De Hildert in verval raakte. De waterput en de beerput waren 

van duurzame mergelblokken gebouwd. Daarmee wijken deze putten af van het reguliere water- en 

beerputten op het 15-16
e
 eeuwse platteland, die meestal waren gebouwd van eenvoudige heiplaggen 

of tonnen.  

 

Hoeveelheden bouwmaterialen en -kosten 

Veel variabelen met betrekking tot de bouw van Huys de Hildert zijn onbekend, zoals hoogte, dakvorm- 

en bedekking. Toch kunnen de aantallen van de benodigde bouwmateriaal bij grove benadering 

worden berekend, zie bijlage 11. Verreweg de meeste bouwmaterialen zijn vereist voor de bouw van 

het pand zelf. Daarvoor waren bijna 81.000 bakstenen voor de buitenmuren, ruim 6.800 bakstenen 

voor de binnenmuur en ruim 14.800 bakstenen voor de traptoren nodig. In totaal moesten de 

metselaars 99.938 bakstenen en ruim 3.700 mergelblokken verwerken om het huis te bouwen. Er 

gingen bijna 26.800 dakleien en 71 nokvorsten van keramiek op het dak. Er waren ruim 1.100 

bakstenen en 300 mergelstenen nodig om de toegangsbrug te bouwen.  

 

In het begin van de 16e eeuw kon een veldbrandoven soms wel een partij van 90.000 bakstenen 

leveren. Een partij van 1000 stenen kostte 1 goudgulden, wat neerkomt op alleen al 101 goudgulden 

voor het baksteen van de hele bouw. De prijs van dakleien en mergel in de 16
e
 eeuw in de regio kon 

niet worden achterhaald. Uit 16
e
 eeuwse stadsrekeningen uit Zwolle en Deventer blijkt dat gewone 

onder- en bovenpannen aanvankelijk ongeveer 16 stuiver per 100 kosten. De ouderwetse daktegels 

zullen goedkoper zijn geweest. Nokvorsten waren vermoedelijk duurder, maar vanwege het lage aantal 

waren de kosten hiervoor beperkt. Ter vergelijking: een geschoolde ambachtsman verdiende op het 

einde van de 16e eeuw iets minder dan een “gewone” gulden per dag, en rond 1515 verdiende de 

drost van Gennep 190 goudgulden per jaar.270 Alleen al de bakstenen kostte de gewone man een 

vermogen: meer dan een half jaarsalaris, zelfs voor een hooggeplaatste ambtenaar zoals een drost. 

Ook de kosten voor de dakbedeking zullen vermoedelijk minstens een jaarsalaris van een geschoolde 

ambachtsman hebben bedragen, maar die waren sterk afhankelijk van de gebruikt materialen. De 

kosten van het bouwhout, glas, metaal (spijkers, etc.) zijn hier buiten beschouwing gelaten, maar men 

mag ervan uitgaan dat die een veel beperkter waren. Ook de lonen van bouwvakkers en vaklieden 

vormden hoge kosten.
271

 De bouw van Huys de Hildert zal een lieve som geld hebben gekost. 
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18.3  Infrastructuur 

Het cultuurlandschap langs de Maas tussen Well en Aijen breidde zich in de Volle Middeleeuwen sterk 

uit en ook de bijbehorende infrastructuur ontwikkelde zich. Dit geldt niet alleen paden en wegen, maar 

ook voor ontwateringsgreppels als de Diepenbeek. De belangrijkste wegen waren die tussen Well en 

Aijen. Dit waren de Aijerbandstraat langs de Maas en de weg vanuit Well via de gehuchten ’t Leuken 

en de Kamp naar Aijen. Daarnaast waren er enkele wegen die haaks op de Maas waren georiënteerd. 

Een andere belangrijke weg verbond beide Maasoevers middels het Wellse veer. Verder waren er 

verschillende andere Maasovergangen in de heerlijkheid Well. Tussen Well en Aijen waren maar liefst 

zes veren. Het gaat om drie grote veren, die ook paard en wagens konden overzetten en drie kleine 

veren of voetveren. Verscheidene daarvan waren in de 16
e
 eeuw in gebruik. Voor De Hildert zijn twee 

wegen van belang. De eerste is de Aijerbandstraat en de tweede is de onverharde Kemppestraat, die 

haaks op de Maas liep en pal langs het gebouw leidde.  

 

Hoewel in archivalische bronnen vaak de ligging en eigenaren van percelen worden genoemd, 

ontbreken meestal kaarten waarop die staan aangegeven. Pas met het verschijnen van de 

Tranchotkaart in de vroege 19e eeuw kan het voormalige landschap en het landschapsgebruik in detail 

worden bestudeerd. Een verschil tussen de vroeg-19
e
 eeuwse en de huidige infrastructuur dat opvalt, 

heeft bijvoorbeeld betrekking op de onverharde Kemppestraat. Deze weg houdt op alle historische 

kaarten op bij de Aijerbandstraat. Echter, voorafgaand aan de 19
e
 eeuw kruiste deze weg de 

Aijerbandstraat en leidde met een flauwe bocht naar de Maas toe, juist op de plek waar de Diepenbeek 

in de rivier uitmondde. Op het AHN is dit deel van deze weg nog waarneembaar. Bij de bouw van De 

Hildert is een aanzienlijke hoeveelheid mergel en leisteen gebruikt. Dit materiaal zal vanuit het Zuiden 

via de Maas met boten of vlotten naar de Hildert zijn getransporteerd. Waarschijnlijk was er een 

steiger, aanlegkade of iets dergelijks bij het einde van de onverharde Kemppestraat aan de Maas. Op 

deze overslagplaats konden deze bouwmaterialen op karren of wagens worden geladen en konden de 

laatste honderden meters naar hun eindbestemming worden afgelegd. 

 

Ook tijdens de opgraving zijn restanten van infrastructurele werken opgetekend. Langs de onverharde 

Kemppestraat was een sloot gegraven. Dit gebeurde vermoedelijk toen De Hildert werd gebouwd, maar 

kan ook voordien al zijn gebeurd. Die was ongeveer 2,5 tot 4,0 m breed en 1,4 tot 1,8 m diep.  

De sloot maakte nergens een bocht, en het terrein van De Hildert was dan ook niet omgracht. De sloot 

is gegraven om het terrein beter te ontwateren, alsook het laaggelegen gebied in een oude Maasgeul 

enkele honderden meters oostelijk van De Hildert. Om deze laagte te kunnen ontwateren, moest de 

sloot op de hogere rug bij De Hildert vrij diep worden uitgegraven. In militair opzicht stelde deze sloot 

erg weinig voor, zeker wanneer men bedenkt dat er een vaste brug naar het terrein was. Die brug lag 

en enkele meters ten noorden van het pand. Het was een vaste brug, gemaakt van mergelblokken en 

bakstenen. De mergelblokken hadden dezelfde maatvoering en zijn speciaal voor deze brug 

gewonnen. De fundering van beide brug-aanzetten waren van mergel, en het tussenliggende deel 

bestond uit een ronde overkoepeling van gemetselde bakstenen in de vorm van een tongewelf. De 

brug was ongeveer 3 m breed en net zo diep gefundeerd als het centrale bouwdeel van De Hildert. Op 

het binnenterrein waren twee korte greppels aan weerszijden van de brug aangelegd. Die waren 

ongeveer 10 m lang, 2,5 m breed maar nog geen meter diep. De greppels lagen 4 tot 5 m uit elkaar, 

parallel aan de onverharde Kemppestraat. Vermoedelijk dienden zij als extra ontwateringsgreppels van 

het erf. Vooral de inrit moest natuurlijk toegankelijk blijven. 
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18.4  Handelscontacten 

Aan de hand van de verschillende vondstgroepen kan inzicht worden verkregen in de 

handelscontacten die vanuit De Hildert werden onderhouden. Wat dat betreft biedt het aardewerk de 

meeste informatie, maar ook glas, natuursteen, keramisch bouwmateriaal, metaal en schelpmateriaal 

spelen een niet te onderschatten rol.  

 

Aardewerk 

Het aardewerk van De Hildert bestaat uit acht groepen. Met ruim 50% vormt roodbakkend aardewerk 

de grootste groep. Een groot deel is vermoedelijk lokaal of regionaal geproduceerd in het Rijnland, 

vooral in het Niers-Rijngebied. Bekende productiecentra in de regio zijn Gennep, en Oeffelt/ Boxmeer, 

maar de precieze herkomst is onduidelijk. Ook steengoed vormt een forse aardewerkgroep (bijna 

25%). Veel steengoed is geproduceerd in centra als Langerwehe, Keulen/Frechen en Raeren. Ook 

producten uit Siegburg, wellicht ook Brühl, vonden hun weg naar De Hildert (ruim 5%). Maaslands wit 

is in het Midden- of Zuid-Limburgse Maasdal geproduceerd, maar ook van dit baksel is de exacte 

productieplek onduidelijk. Het gros is mogelijk afkomstig uit het gebied tussen Aken, Langerwehe en 

Raeren. In het Rijnland gaat het om bekende productiecentra zoals Keulen, Frechen en Siegburg. In 

het Maasdal zijn Hoei, Andenne en Namen bekende centra. Na 1550 werd in onze regio ook 

witbakkend aardewerk vervaardigd. De handel met deze pottenbakkers was niet bijzonder intensief. 

Haffnerwaar is geproduceerd in het Duitse stroomgebied van de Rijn. Bekende centra zijn Keulen-

Frechen en Raeren-Frechen. Deze soort vormt ook een kleine groep. Verder zijn er nog soorten als 

grijsbakkend aardewerk en majolica. De precieze herkomst van het grijsbakkend aardewerk van De 

Hildert is echter niet duidelijk. Het is onder andere geproduceerd in Bergen op Zoom, Aardenburg, 

Leiden, Delft, Haarlem en Utrecht, maar het kan ook in de regio zijn vervaardigd. Van het majolica 

moet Nederland als productiegebied worden beschouwd. Het is niet mogelijk om de precieze herkomst 

ervan binnen de Lage Landen te bepalen, omdat het in veel steden werd geproduceerd, zoals 

Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Delft, Rotterdam, Middelburg, Bergen op Zoom en Antwerpen. 

Grijsbakkend aardewerk en majolica komen nauwelijks voor (< 1%).  

 

De bewoners van De Hildert haalden hun gebruiksaardewerk vooral uit Langerwehe, Keulen/Frechen 

en Raeren in het Rijnland. Verder werd op geringe schaal ook handel gedreven met Siegburg en 

Midden-/Zuid-Limburg. De bakstenen zijn overwegend ter plekke of vlak bij De Hildert geproduceerd. 

De dakpannen en de tegels voor de vloer en de haard zijn lokaal of regionaal vervaardigd, vooral in 

het Nederrijnse gebied. Onder meer in Gennep werd vanaf de late 16
e
 eeuw grof- en fijnkeramiek 

geproduceerd, in elk geval kacheltegels en wellicht ook vloertegels. Vergelijkbare kacheltegels zijn in 

elk geval ook op kasteel Aldegonde in Souburg (Vlissingen) verwerkt. 

 

Natuursteen 

Het natuursteen is van verschillende regio’s afkomstig. Hiervoor richtte men zich vooral op het Zuiden. 

Mergel vormt verreweg de grootste groep natuursteen op De Hildert. De mergel is gewonnen in de St. 

Pietersberg bij Maastricht. Mergel werd via het Maasdal noordwaarts verhandeld. De handel van 

mergel en andere hardere kalksteensoorten bij Luik over de Maas werd gestimuleerd door de opheffing 

van het stapelrecht in Venlo in 1545. De steenkool en kalksteen komen voor in Zuid-Limburg en zijn er 

ook in deze regio gewonnen. Het leisteen vormt de tweede grote groep natuursteen. Hiervoor wendde 

men zich nog verder zuidelijk en zuidoostelijk. Het is vooral afkomstig uit het Noord-Franse Fumay. 

Hier lag een belangrijke groeve, de Fosse Martin.
272

  Het leisteen van De Hildert is overwegend gewon-

nen in het Rijnland, maar het kan niet worden uitgesloten dat het ook uit de Ardennen afkomstig is. 
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Van het overige natuursteen is de herkomst niet eenduidig te bepalen, omdat die op meerdere 

plaatsen in noordwest Europa aan het oppervlak voorkomen. Het gaat hierbij zowel om grind dat door 

de Maas en Rijn in Nederland is afgezet en om materiaal dat met de gletsjers uit Scandinavië is 

meegekomen. Middels aansnijding van de gletsjers in Duitsland door de Rijn kan dat in het dal van 

Maas en Rijn zijn beland. Mogelijk geldt dit voor fylliet. Van het kwartsiet en kwarts is het echter het 

meest waarschijnlijk dat zij afkomstig zijn uit de Vulkaan Eifel in Duitsland. Deze steensoorten zijn te 

verzamelen langs de Maas. Het transport van natuursteen vond meestal plaats over water. 

 

De hardstenen kogel die op De Hildert is gevonden, is van een mortier of blijde. De kogel is gemaakt 

van Devonische kalksteen, waarvan de Belgische Ardennen het brongebied vormen. Er zijn 

verschillende gevechtshandelingen in Well uit het laatste kwart van de 16e eeuw bekend, die verband 

kunnen houden met de teloorgang van De Hildert. Van een belegering van het huis zelf is niets 

bekend, maar kasteel Well werd daarentegen meerdere malen belegerd. Degenen die de kogel op De 

Hildert hebben afgevuurd, hetzij met een mortier of met een blijde, hebben in elk geval (in-) directe 

contacten met de Ardennen gehad. Het kan daarbij gaan om Maarten Schenck van Nijdeggen (1579), 

Splinter Helmich (1580) of Spaanse troepen (1586). Maarten Schenk had mogelijk De Hildert “bezocht” 

tijdens zijn tocht om kasteel Well in te nemen, maar het kan ook slachtoffer zijn geworden van zijn 

plunderingen in de regio nadat het kasteel was ingenomen. Het is echter onduidelijk of hierbij zwaar 

geschut is gebruikt. In elk geval werd dit ingezet door Splinter Helmich en Willem Lodewijk van Nassau 

in januari 1580. De Staatsen namen eerst de Spaanse schans aan de Maas in en van daaruit voerden 

zij aanvallen op het kasteel uit. Na enkele weken van hevige gevechten capituleerden de Spaanse 

bezetters. In juni 1586 rukten Spaanse troepen op hun beurt op naar Well. Die lieten een kanonnade 

van twee dagen los op het kasteel, waarna de Staatsen zich gedwongen zagen over te geven. De 

kogel kan dus in 1579, 1580 of 1586 zijn afgeschoten, door zowel Spaanse als Staatse troepen. Beide 

troepen zullen hun contacten hebben benut om aan oorlogsmaterieel te komen.  

 

Glas 

Het glas van de Hildert bestaat uit drinkglas en vensterglas. Het drinkglas is van een noppenbeker. 

Veel glas werd geproduceerd in kleine glasfabriekjes in de bosrijke gebieden in Duitsland. Die waren 

hiervoor geschikt vanwege de hoeveelheid hout die als brandstof voor de ovens nodig was, maar ook 

omdat verbrande eiken- en beukenbomen een belangrijke grondstof voor het glas zelf leverden. 

Daarnaast produceerden ateliers uit het Belgische Maasdal ook glas, zoals die in Dion-le-Val en 

Nethen in Vlaams-Brabant. Mogelijk is een deel van het glas van De Hildert veel dichter bij huis 

geproduceerd. Op een -weliswaar 17e eeuwse- lijst van inwoners van Venray staan twee glasmakers. 

Ook zou in de 17e en 18e eeuw gebrand glas zijn vervaardigd op de Boschhuizen in Venray en in de 

buurt van het kasteel Makken. In dit opzicht is enkele jaren geleden een belangrijke ontdekking in 

Roermond gedaan. Hier werden vele tienduizenden ruitglasfragmenten gevonden in de kelder van een 

huis dat in 1665 is verwoest. Waarschijnlijk bevond zich hier rond 1600 een glasbedrijf dat glasplaten 

maakte, en de glasvoorraad was bestemd voor hergebruik. Dergelijke vondsten wijzen op het gebruik 

van vensterglas, maar Nederlandse productiecentra van glazen drink- en schenkgerei zijn onbekend. 

 

Metalen voorwerpen 

De meeste metalen voorwerpen zijn vermoedelijk in Well vervaardigd. Dit geldt in elk geval voor de 

bouwmaterialen, gereedschappen, en huishoudelijke voorwerpen. Ambachtelijke voorwerpen zoals het 

keurlood kunnen middels handel op De Hildert zijn beland, maar ook die kunnen in Well zijn 

vervaardigd. Dit laatste geldt zeer waarschijnlijk voor het spinloodje. Het is onbekend voor welke 

goederensoort het keurlood werd gebruikt. Daarom kan het herkomstgebied niet worden bepaald. 
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Figuur 18.7. Overzicht van de contacten vanuit De Hildert. Zwart: handelscontacten; rood, zonder asterisk: 

familierelaties Adriaan van Bylandt; rood met asterisk: militair handelingen en/of plunderingen van Van Bylandt. 

 

 

Het wordt verondersteld dat Apostellepels in Duitsland zijn vervaardigd, maar de exacte locatie is niet 

aan te wijzen. De herkomst van de rekenpenning en de meeste munten is onduidelijk, omdat ze niet 

goed kunnen worden gedetermineerd. De zilveren Tours van Philip IV van Frankrijk is geslagen in de 

toenmalige Franse hoofdstad Tours, meer dan 700 km zuidelijk van De Hildert. Er werd waarschijnlijk 

niet rechtstreeks handel gedreven vanuit Well met Tours, maar de munt kan ook door Adriaan van 

Bylandt zijn meegenomen tijdens zijn militaire campagne voor de Franse koning (1537). De herkomst 

van de gespen, de kogels, de kruisboog-pijl en de Pelgrimsinsignes is helaas onbekend. Met name de 

insignes kunnen veel informatie geven over de handel en wandel van de bewoners van De Hildert.  
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Schelpdieren 

Tijdens de opgraving zijn verschillende soorten voedselresten gevonden. Bijzonder daarin is één 

schelpfragment van een zoutwatermossel. In Nederland komen die op grote schaal voor in de 

Oosterschelde en de Waddenzee. Bekende plaatsen van middeleeuwse mosselvisserij zijn 

Walraversijde, Bruinisse en Zierikzee. Hier werden mosselen en oesters gekweekt. 

 

Handel en wandel 

De eigenaar van Huys de Hildert, Adriaan van Bylandt, verbleef niet alleen in Well. Zelf was hij 

geboren in de Duffelgouw gelegen in de regio Nijmegen-Kleef. De familienaam van het geslacht Van 

(den) Bylandt was vernoemd naar het slot Bylandt, gelegen langs de Rijn in Pannerden. Het geslacht 

had ook elders kastelen en burchten, zoals het Huis Bylandt in de stad Kleef en het slot Halt bij Keken 

langs de Waal. Ongetwijfeld zal hij hier goede contacten hebben gehad. Daarnaast zien we hem op 

allerlei plaatsen verschijnen. In oktober 1537 lag Adriaan van Bylandt met een leger van 10.000 man 

langs de Maas bij Neeritter, om het Land van Luik te bezetten voor de koning van Frankrijk. Hij was 

vervolgens als ritmeester in dienst van de landgraaf van Hessen en de Franse koning. In 1542 

brandschatte hij met Maarten van Rossum de Brabantse Meierij. Hij werd in die tijd omschreven als 

“een man van grote kennis van wapenhandel en de oorlog” en ondernam tochten naar Waardenburg, 

Amersfoort, Helmond, Eindhoven en vele andere plaatsen. 

 

Tegen het einde van 1550 vestigde hij zich noodgedwongen op kasteel Macken, juist buiten Gelders 

gebied. Het jaar erop moest hij wegens ketterij en zijn betrekkingen met de Franse koning verschijnen 

voor het gerecht, maar op dat moment woonde hij wijselijk bij familie in Paderborn. In 1560 kreeg 

Adriaan het drostambt te Gennep (hertogdom Kleef) van zijn oude vriend hertog Willem van Kleef. 

Aanvankelijk bleef hij in Well wonen, maar enkele jaren later vestigde hij zich met zijn vrouw en zijn 

hele huishouding op de burcht te Gennep. In 1567 bemiddelde hij voor de stad Roermond over het 

vertrek van een groep Geuzen. Daarmee was een strafexpeditie van Alva voorkomen. 

 

 

18.5  Eetgewoonten 

De eetgewoonten en culinaire gebruiken van de bewoners van De Hildert kunnen vooral worden 

afgeleid uit het huishoudelijk afval, bestaande uit bot, zaden en stuifmeel. Daarnaast kunnen ook de 

vormen van het aardewerk, en het glazen, metalen en houten keukengerei hier informatie over geven. 

Helaas zijn geen schriftelijke bronnen hier over bekend, zoals huishoudrekeningen en kookboeken. 

 

Indirecte aanwijzingen: kannen, bekers, kommen en lepels 

In het aardewerk zijn weinig vormen die iets zeggen over de eetgewoonten. Het gaat vooral om grapen 

en kookpotten. Daarnaast komen kannen en kommen vrij algemeen voor. Kannen hebben primair een 

schenk- en drinkfunctie. Bier zal het meest gedronken zijn op De Hildert, wellicht aangevuld met melk. 

Glazen drinkbekers werden gebruikt voor meer exotische dranken, zoals wijn. Potten, borden, koppen, 

flessen en trechterbekers komen in lagere aantallen voor, en er kan geen specifieke functie met 

betrekking tot de culinaire gebruiken uit worden afgeleid. Kommen van aardewerk en hout werden 

gebruikt om uit te eten. Men at ook van houten borden, maar ook een bord van het sjieke majolica 

werd gebruikt om de maaltijd te nuttigen. Houten borden en kommen werden veel toegepast in het laat-

middeleeuwse huishouden, ook door de hogere sociale klassen. Het enige metalen voorwerp dat met 

de consumptie van voedsel in verband kan worden gebracht, is een fragment van een lepel. Pap was 

een veel geconsumeerde maaltijd in de Late Middeleeuwen. Een vijzel werd gebruikt om kruiden te 

vermengen of te vermalen tijdens de voedselbereiding. 
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Vlees, vis en schelpgerechten 

Bot is voornamelijk afkomstig van rund, dat ter plekke werd gehouden. De verbranding, fragmentatie 

en hak- en snijsporen zijn indicaties dat het grotendeels van consumptie- of slachtafval betreft van 

vleesrunderen, maar ook van oudere runderen die wellicht zijn gebruikt voor andere doeleinden zoals 

de productie van kaas en melk. Het is niet verwonderlijk dat op De Hildert overwegend rundvlees 

(inclusief merg) werd gegeten. In de 16e eeuw was dit ook elders vaak de hoofdmoot van het vlees, 

zowel in adellijke als niet adellijke context.273 Het ontbreken van schaap- of geitresten is opvallend. 

Blijkbaar heeft de algemeen veronderstelde toename van schapenteelt in de loop van de Late 

Middeleeuwen geen sporen op De Hildert nagelaten. Het spinloodje wijst erop dat ter plekke wol werd 

verwerkt. Dit is de enige indirecte aanwijzing voor het gebruik van deze dieren.  

 

Ook zoutwatermossels stonden op het menu. Het voorkomen van producten van ver weg, zoals de 

zoutwatermossel, wijst overigens niet altijd op een bepaalde welstand. Daarnaast zal er ook 

ongetwijfeld vis zijn gegeten, zoals zalm uit de Maas. Gezien de visleveringen waaraan de lokale 

vissers aan de heren van Well moesten voldoen, kwam er volop vis in de Maas voor. Door de geringe 

afmetingen, gevoeligheid voor fragmentatie en de opgravingsmethode, worden visresten vaak zelden 

gevonden in ‘droge’ opgravingen. 

 

Granen, oliehoudende planten, noten en fruit 

Veel directe informatie over de eetgewoonten van de bewoners van De Hildert is verschaft door 

zadenonderzoek. Het aandeel van cultuurgewassen is prominent in de monsters aanwezig, en is volop 

geconsumeerd. Die bestaan uit granen, zoals gerst/tarwe en rogge. Uit het zadenonderzoek blijkt dat 

vooral boekweitresten op De Hildert zijn aangetroffen. Boekweitpap is gegeten op De Hildert, maar 

onbekend is of het ook het hoofdbestanddeel van het eten was. Boekweit is een pseudo-graan.  

Het vormde ook op de eenvoudigste boerderijen een hoofdbestanddeel van de dagelijkse kost. Wilden 

de bewoners van De Hildert naar buiten toe zich rijker voordoen dan ze eigenlijk waren, of was het een 

teken van Limburgse zuinigheid? Ook komt hennep/hop voor. Hennep werd vroeger veel voor de 

vezels verbouwd. Er werd touw van gemaakt, maar zaden van hennep worden in oude kruidenboeken 

genoemd vanwege hun geneeskrachtige werking. Het werd evenwel ook verbouwd voor de olierijke 

zaden. Hop kan zijn gekweekt, maar kwam ook als wilde plant voor. De aanwezige zaden kunnen in elk 

geval niet in verband gebracht worden met bierbrouwen.  

 

Kers, peer, braam en de doppen van hazelnoten vormden een aanvulling op het dagelijkse menu. Ook 

zijn eikels gevonden, maar die werden veelal ongeschikt geacht voor menselijke consumptie. Het hout 

dat op De Hildert is gevonden, is gedeeltelijk afkomstig van bomen met eetbare vruchten, zoals 

walnoot, appelachtige en zoete kers. Gezien het scala aan fruit- en nootachtigen was er mogelijk een 

boomgaard op De Hildert. Het kan ook niet uitgesloten worden dat er een vijgen- en/of druivenstruik op 

een beschut plekje op de erven groeide, hoewel daar vooralsnog geen resten van zijn gevonden. Het 

moet in het geheel niet worden uitgesloten dat De Hildert daarnaast nog beschikte over een moeshof. 

Het terrein van De Hildert kon gemakkelijk zo worden ingericht of uitgebreid dat er een dergelijke hof 

kon worden aangelegd. Zelfs van eenvoudige, 16
e
 eeuwse boerenerven is bekend dat die een moeshof 

hadden. Sommige waren zo groot dat die waarschijnlijk voor de stedelijke markt produceerden. Een 

groot deel van de voedselvoorziening kon niet worden aangetoond. Vermoedelijk werden er namelijk 

ook andere dieren gegeten, zoals varken, schaap, lam en gevogelte zoals kip (eieren!), gans, eend en 

wellicht zelfs zwaan.  
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Het menu zal zijn aangevuld met jachtwild, zoals hert, ree, wild zwijn, fazant en haas. Konijnen kunnen 

zijn bejaagd, maar ook speciaal gehouden in waranden. Ook zoet- en zoutwaterdieren zijn mogelijk 

geconsumeerd, zoals haring, kabeljauw (stokvis) en oesters. Het menu werd aangevuld met een breed 

scala aan groenten en fruit, zoals appel, druif, pruim, vijg, rozijnen, dadels en dergelijke. Bij de 

bereiding zullen allerhande specerijen zijn gebruikt zoals mosterd, nootmuskaat, kruitnagel, koriander 

en kaneel.274 Verder stond vlees en kaas op het menu. Bij het eten werd veel bier gedronken, dat 

goedkoop was. In het algemeen werd één keer in de week stoofpot bereid.275  

 

Enkele paleo-botanische monsters uit de opgraving zijn zeer rijk. Vanwege de beperkte financiële 

middelen kon alleen de hoge potentie van de beste monsters worden bevestigd. Analyse kan veel 

meer informatie geven over de botanische resten en pollen. Vooralsnog levert het onderzoek een beeld 

op van een vrij eenvoudige keuken, met weinig bijzonderheden. Toch wijkt dit sterk af van het eten van 

de gewone bevolking in de streek, die voornamelijk reuzelsoep en brood at.  

 

 

18.6  Vegetatie op De Hildert en omgeving 

In de 13e eeuw had de boerengemeenschap van Well vrijwel alle gronden langs de Maas in cultuur 

gebracht. De hogere gronden, vermoedelijk ook die pal langs de Maas, waren in gebruik als akkerland, 

terwijl de iets lagergelegen gronden als wei-, gras- of hooiland werden gebruikt. Alleen de allerlaagste 

delen, zoals die van oude Maasgeulen, waren wellicht niet ontgonnen. De afwatering van dit gebied 

werd in of voor de 15
e
 eeuw verbeterd door de aanleg van de Diepenbeek. Pastoor Driessen († 1976) 

meldde in het manuscript van zijn boek ‘Well en Wee’ (1980) eveneens dat alleen de hogere delen 

tussen Well en Aijen als akker in gebruik waren. De rest van het gebied stond vaak blank bij hoogwater 

van de Maas. Dan lagen kleine eilanden bij het dorp Well, het gehucht Elsteren en De Hildert. Het 

gebied langs de Maas tussen Well en Aijen bestond in de 16
e
 eeuw al eeuwen lang uit cultuurland en 

was vrijwel geheel ontgonnen. De Hildert werd dus geenszins gebouwd in een woest, onontgonnen 

gebied.  

 

Pollenonderzoek 

Het geschetste beeld van de vegetatie in de omgeving van De Hildert is bevestigd tijdens het 

pollenonderzoek. Het aandeel van cultuurgewassen is namelijk prominent in de monsters. Dit bestaat 

vooral uit granen, maar ook boekweit en hennep/hop komen voor. Rogge-akkers, en mogelijk ook een 

akker met gerst/tarwe, lagen vlak bij De Hildert. Korenbloem was één van de akkeronkruiden. 

Alsem/bijvoet groeiden op omgewerkte plekken op het erf, en zijn andere indicaties voor menselijke 

activiteiten ter plekke. Verder groeiden er ook diverse boomsoorten en grasplanten rond De Hildert. Op 

de drogere gronden, vooral oostelijk van het erf, groeiden eiken, haagbeuken, hazelaars, meidoorns en 

struiken. Wellicht zijn meidoorns gebruikt voor de afbakening van akkerpercelen en weilanden. 

Struikheide kwam eveneens voor in de directe omgeving. Blijkbaar waren er nog enkele droge plekjes 

die niet ontgonnen waren, mogelijk in de stuifzanden verder oostelijk. Ook vegetatie van de nattere 

gronden is vertegenwoordigd in de monsters. Het gaat dan in elk geval om bomen als de wilg. Er 

groeiden ook moeras- en oeverplanten en veenmos in in moerassen, natte broekbossen of natte 

graslanden in de directe omgeving, bijvoorbeeld in de oude Maasgeul. Verder groeiden ook varens 

(o.a. niervarens), varenachtigen, mossen, paddestoelen en schimmels op of bij het erf. Niervarens 

groeien op het erf en op beschutte plekken in bossen.  
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Figuur 18.7. Reconstructie van het cultuurlandschap tussen Well en Aijen in de 16e eeuw. Oranje: akkerland; 

groen: gras/weiland; roze: heide; paars: ven; rood: (veer-) huis, weg; blauw: Maasovergangen (veren); 

 zwarte stippen langs de Aijerbandstraat ten Noordwesten van De Hildert: bakstenen waterputten. 
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Houtonderzoek 

Houtsoorten geven informatie over de gebruikte houtsoorten, en zeggen wellicht ook iets over de 

bomen die op/bij het erf groeiden. Op De Hildert is hout gevonden van verschillende bomen met 

eetbare vruchten, zoals walnoot, hazelaar, appelachtige en kersachtige (o.a.zoete kers). Van de 

hazelaar werden ook de tenen gebruikt, vooral voor heggen. Hout van bomen zonder eetbare vruchten 

zijn eik, es, zilverspar, wilg, els, es, haagbeuk, Spaanse aak, sporkenhout en gele kornoelje. Van 

oorsprong werd eik voornamelijk als timmerhout gebruikt. Els levert geen goede kwaliteit bouwhout,  

al is het onder water relatief duurzaam. Essenhout werd veel gebruikt voor stelen van gereedschap. 

Sporkenhout was onderdeel van gemengde hagen, maar sinds de 14
e
 eeuw werd er ook een 

geneeskrachtige werking aan toegekend. De gele kornoelje werd meestal als vruchtboom aangeplant, 

hoewel de bloemen ook sierwaarde hebben. In de Middeleeuwen werd deze boom regelmatig 

gecultiveerd in kloostertuinen, op erven en in boomgaarden. Vanaf de 16e eeuw worden resten van 

deze plant meer gevonden, voornamelijk in elitaire context. Gewone zilversparren zijn zeer decoratieve 

tuinbomen en passen zeer goed in kasteeltuinen. De bewoners konden pronken met de zilverspar, die 

met een hoogte van meer dan 40 m majestueuze afmetingen kon bereiken.  

 

Uit het Pacht- en thinsboek van de H.H. Well en Bergen (1547) blijkt dat veel van de gevonden 

houtsoorten mogelijk van bomen zijn die ter plekke groeiden. In dit boek wordt in 1538 melding 

gemaakt van dat Hyldertz lant waarmee vermoedelijk het perceel van De Hildert wordt bedoeld.  276 Dit 

perceel heeft tuinen met heggen waar eikenbomen in staan. Naast eik en zilverspar kunnen ook bomen 

als gele kornoelje, haagbeuk, sporkenhout en Spaanse aak in de tuin zijn geplant of in de heggen zijn 

opgenomen. In de tuinen op De Hildert kunnen ook fruitbomen hebben gestaan, maar uit het 

leenboekregister uit 1591 blijkt er wellicht een boomgaard van ruim 2 hectare bij het pand was. 

 

 

18.7  De sociale status van de bewoners  

Huys de Hildert lag op een rustige, geïsoleerde plek tussen Well en Aijen langs de Maas. Veel 

bouwmateriaal moest van ver worden aangevoerd en was duur. Een vloer van tegeltjes in drie kleuren, 

gelegd in een fraai patroon wijzen op een dure smaak. Er was ook een deftige haard, mogelijk 

meerdere haarden, die met fraai versierde kacheltegels was bekleed. Het muurwerk was vermoedelijk 

afgewerkt met beschilderd pleisterwerk en wellicht ook een lambrisering. Men kon goed voorzien in de 

eigen waterbehoefte middels een inpandige mergelstenen put. Een statige vaste brug, die over de 

sloot langs de weg was gebouwd, gaf toegang tot het terrein. Bij de bouw was men bovendien niet over 

één nacht ijs gegaan, want een reeds uitgegraven funderingssleuf werd niet geschikt bevonden, 

waarna die werd gedempt en het hele bouwplan 17 m werd opgeschoven. De sloot langs de weg en 

enkele extra greppels bij de brug moesten de inrit toegankelijk houden. Het terrein van De Hildert was 

echter niet omgracht. Oostelijk van het gebouw, op het achtererf, lag een sleuf waar water in stond –al 

dan niet seizoenaal. Mogelijk was het een decoratieve waterpartij met de suggestie van een visvijver 

omwille van de status die hieraan verbonden was. Al met zal was Huys de Hildert een duur woonhuis 

met een statige uitstraling. De eigenaars/bewoners leefden hier op stand.  

 

Het keukengerei was echter overwegend niet bijzonder en ook de eetgewoonten zijn niet erg rijk. Toch 

verraden een deftige lepel, een fraaie drinkbeker en het bronzen handvat of sierknop van een één of 

ander meubel de welstand van de bewoners. Kacheltegels komen vrijwel uitsluitend voor bij kastelen, 

kloosters en woningen van rijke stedelingen. Ook mooie zilveren Franse munt past prima in dit beeld. 
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De twee ijzeren sleutels kunnen van sloten voor een kast, grote kist of een hangslot zijn. Blijkbaar 

moest op De Hildert iets waardevols goed worden opgeborgen, zoals ook op veel kastelen het geval 

was. Op kasteel Bleyenbeek was een hangslot waarmee een vertrek of grote kist kon worden 

afgesloten. Onder meer op de zolder van kastelen werd graan opgeslagen. Op kasteel Montfort werd 

daarop toegezien door de torenknecht.277 Kasteel Ter Horst had rond 1459 een muurkast met een 

slot.278 Een bijzondere vondst is een rekenpenning. Die werden gebruikt om met behulp van een 

rekenbord te rekenen en de boekhouding te verrichten. Er is echter weinig bekend over het gebruik 

van rekenpenningen in het zakelijk verkeer, zoals bij de boekhouding van kooplui of als hulpmiddel 

voor geldwisselaars. Enkele Pelgrimsinsignes geven aan dat de bewoners van De Hildert op 

pelgrimstocht zijn gegaan. Dit neemt echter niet weg dat er ook reguliere activiteiten werden ontplooid. 

Gereedschappen zoals schoppen wijzen op gewone werkzaamheden. Er werd rundvee gehouden, er 

was een mesthoop, er werd wellicht touw gemaakt, wol gesponnen en laken geweven. Ook werd er 

graan en boekweit gedorst. Wellicht werd hier de oogst verwerkt van de grond van De Hildert. 

 
Figuur 18.8. Muntgewichtdoos en weegschaal uit c irca 1749 (naar: Venner, 2000, p. 152). 

 

 

Op 16
e
 eeuwse kaarten staat De Hildert afgebeeld als dorp, kasteel of ‘gebouw’. In de 17e eeuw wordt 

het ook afgebeeld als klooster, abdij of burcht. In archiefstukken wordt De Hildert voor het eerst 

genoemd in 1447, maar onduidelijk is of er een gebouw of een perceel mee is bedoeld. Gegevens uit 

archiefstukken hebben hoogstwaarschijnlijk betrekking op de bewoners van De Hildert en het is logisch 

daaruit af te leiden dat de schepenen van Well, de schepen, woonachtig aan de Hylert, op De Hildert 

woonde. Indien één van de schepenen op De Hildert woonde, moest die hem in elk geval huur betalen. 

Onduidelijk is echter of daadwerkelijk het gebouw wordt bedoeld, of dat het om een gebouw in de 

nabije omgeving gaat, zoals in het gehucht De Kamp. Verder blijven verschillende vragen 

onbeantwoord, zoals wie deze schepen was, wanneer hij eventueel zijn intrek op De Hildert nam, met 

wie hij er woonde, etc.  
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In het hertogdom Gelre liggen zo’n 20 kastelen, die als zodanig zijn erkend door de toenmalige Staten 

van het Overkwartier. Daarnaast liggen in het Nederlandse deel van het Pruissisch Overkwartier nog 

drie andere kastelen: Arcen, Well en Bleyenbeek. De Hildert is echter geen kasteel, want het is 

bovendien nauwelijks verdedigbaar. Op het einde van de Middeleeuwen evolueerden woontorens. 

Daarbij nam de dikte van muren af tot ongeveer 80 cm en mede door enkele andere ontwikkelingen 

ontstonden echte huizen of manoirs.279 Onderzoek naar versterkte huizen aan de Niers wijst uit dat voor 

de oudste de begrippen castrum, burcht, slot en huis synoniem kunnen worden gebruikt. Alleen de 

jongere stichtingen die van mindere betekenis zijn, maar nog steeds versterkte adellijke bezittingen 

zijn, worden rond 1500 een huis genoemd. Veel van zulke gebouwen werden in de 16
e
, 17

e
 en 18

e
 

eeuw uitgebouwd tot representatief woonhuis voor de adel.280 De aanwezigheid van bepaalde 

boomsoorten op De Hildert kan ook licht werpen op de sociale status van de bewoners. De gele 

kornoelje is vanaf de 16e eeuw voornamelijk bekend uit elitaire context. Gewone zilversparren passen 

zeer goed in adellijke tuinen. 

 

Het is geopperd dat De Hildert een Augustinessenklooster was, dat later is ingelijfd in Oostrum.281 Op 

basis van de beschikbare gegevens is dit echter niet aannemelijk. De plek van het klooster in Well is 

immers bekend en lag in het dorp. Veel kloosters zijn naar heiligen vernoemd en hebben altijd wel een 

kerkhof in de directe nabijheid. Op De Hildert ontbreekt hier elk spoor van. De benaming zou kunnen 

zijn afgeleid van de Angelsaksische Hilda van Whitby, een abdis in een Benedictinessen klooster, 

maar in Nederland zijn geen kloosters of kerken naar haar vernoemd. In de regio zijn veel voorbeelden 

bekend van rijke boerderijen en luxueuze gebouwen die kunnen zijn versterkt en zelfs grachten 

hebben. Vaak zijn die echter jonger dan De Hildert, zodat ook deze interpretatie niet voor de hand ligt. 

Bovendien zijn uit archivalische bronnen geen parallellen van De Hildert uit de 16
e
 eeuw bekend uit de 

heerlijkheid Well. Tenslotte werden zulke boerderijen in de 16
e
 en 17

e
 eeuw, die bijvoorbeeld aan de 

Niers lagen, eenvoudigweg hof en misschien ook goed genoemd, maar geen huis of slot. In een recent 

overzicht wordt een opsomming gegeven van vele tientallen burchten, slotten en herenhuizen aan de 

Niers, waarmee dit deel van de Nederrijnse regio in dit opzicht een bijzonder rijke was. Bouwkundige 

tekeningen ontbreken, zodat geen goede vergelijking met De Hildert kan worden gemaakt.282 

 

De Hildert was een adellijk huis. Niet voor niets wordt in historische bronnen steeds weer gesproken 

over Huys de Hildert. Sommige lokale heren lieten een residentie bouwen. Die waren soms wel, maar 

soms ook niet versterkt.283 Was De Hildert een buitenhuis van de heer van Well? Dan zou de afstand 

tot zijn dagelijkse residentie, kasteel Well, wel erg klein zijn. Wie woonden er gedurende de tijd dat hij 

er niet verbleef? Men zou kunnen denken aan één van de schepenen van Well, de “verloopen” pastoor 

van het dorp, die in dat geval niet in het dorp zelf woonde. Heer Adriaan van Bylandt was de religieuze 

hervormingen immers welgezind. Hij pleegde al zijn wandaden vanuit zijn religieuze overtuiging en ten 

behoeve van de uitbreiding van zijn machtsgebied. De bouw van een statig huis aan de Maas kan hier 

aan hebben bijgedragen. Is het toeval dat het ook uitkijkt op het hertogdom Brabant, waar hij vaak de 

streek onveilig maakte? Had Adriaan tijdens één van zijn militaire expedities, zijn verblijf in Frankrijk of 

andere tochten inspiratie opgedaan om een adellijk huis aan de Maas te laten bouwen? Het is 

verleidelijk om zijn contacten met Frankrijk (koning Frans I) of Holland (Willem van Oranje) daar een 

rol in toe te kennen. 
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18.8  Het begin en einde van De Hildert  

De begindatering van De Hildert 

De bouw van De Hildert moet rond 1525 (± 25 jaar) worden geplaatst. Helaas ontbreekt het aan 

historische gegevens om deze stichting nauwkeuriger te plaatsen. Uit de processtukken van 1547 blijkt 

dat Huis de Hildert toen in elk geval bestond en in het bezit was van Adriaan van Bylandt. Hij heeft De 

Hildert laten bouwen. Het kasteel kreeg een groot deel van zijn huidige vorm onder zijn vader, Otto van 

Bylandt, of diens voorganger. Zij lieten het beschermen tegen het zware geschut dat toen in zwang 

kwam. Er zijn geen belangrijke veranderingen van kasteel Well bekend uit Adriaans periode als heer 

van Well. In 1521 volgde hij zijn vader op als heer van Well. Misschien liet hij toen het huis bouwen. 

Rond 1560-1566 vestigde Adriaan van Bylant zich met zijn vrouw en zijn hele huishouding in Gennep. 

Zijn laatste jaren sleet hij op kasteel Well. Daar overleed hij in 1575, aan de vooravond van een 

periode vol oorlogshandelingen in Well. Wellicht is zijn verhuizing naar Gennep de periode dat De 

Hildert in verval raakte, maar dit moet eerder worden gezocht in de oorlogsjaren tussen 1579 en 1586.  

 

Afbraak en sloop? 

Het einde van De Hildert moet op het einde van de 16e eeuw worden geplaatst, rond 1575 (± 25 jaar). 

Mogelijk verviel het gebouw aanvankelijk en werd het vervolgens al snel gesloopt. Bouwpuin en 

huishoudelijk afval is namelijk vooral op de bodem van de sloot naast de onverharde Kemppestraat 

gevonden. Het huishoudelijk afval dateert overwegend uit het derde kwart van de 16e eeuw (1550-

1575), en materiaal van na 1600 ontbreekt. Ook het bouwafval is toen in de sloot beland. Die slibde 

langzaam dicht, en de opvulling bevatte vrijwel geen vondsten. Vrijwel de gehele fundering is 

uitgebroken en de water- en beerput zijn gesloopt. De oude putten en de sloot  fungeerden toen als 

afvalkuilen. Vooral juist ter hoogte van het centrale bouwdeel is er veel afval in de sloot gedumpt. Dit 

geldt echter niet voor de greppel achter het gebouw. Daar is amper iets in gevonden. Dit wijst erop dat 

die niet meer open lag op het einde van De Hildert. Mogelijk werd De Hildert niet herbouwd omdat de 

heer van Well niet in het dorp woonde en nadeel ondervond van algemene inflatie en prijsstijgingen. 

Daardoor zag vooral de lage adel haar inkomsten in de tweede helft van de 16
e
 eeuw teruglopen.

284
 

Door de ontvolking van Well in de jaren 1579-1591 zal ook de heer van Well zijn inkomsten sterk hebben 

zien teruglopen, vooral die uit de pacht. Voor sloopmaterialen was altijd grote belangstelling, en het lijkt 

er op dat alle bouwmaterialen van De Hildert zijn opgekocht en opgehaald. Mergelblokken, zware houten 

balken en bakstenen konden worden hergebruikt in andere gebouwen. Zo liet de Spaanse gouverneur 

Sacchnin paardenstallen bouwen bij kasteel Middelaar. Daarvoor gebruikte hij afbraakstenen van het 

katholieke (!) klooster St. Agatha, dat in de periode 1580-1584 bijna helemaal werd gesloopt en 

verwoest door oorlogshandelingen.
285

 Mergel kon ook worden gebruikt bij de bemesting van het land. 

 

Gevechtshandelingen op De Hildert in de Tachtigjarige Oorlog  

Er zijn aanwijzingen dat het einde van De Hildert gewelddadig was. Het lijkt niet in brand te zijn 

gestoken omdat aanwijzingen daarvoor vrijwel ontbreken. Zo zijn er nauwelijks dakleien met 

brandsporen gevonden. Diverse vondsten wijzen mogelijk op oorlogshandelingen. Kleine aanwijzingen 

zijn enkele loden kogels en een punt van een kruisboogpijl. De kogels gebruikt bij handwapens, zoals 

een arquebus of pistolet. Die werden lange tijd gebruikt, van circa 1500 tot halverwege de 19
e
 eeuw. 

De pijlpunt is vlak bij Huys de Hildert gevonden. De bloeiperiode van de kruisbogen was van de 12
e
 

eeuw tot eind 15
e
 eeuw. Vanaf de 16

e
 eeuw verloor de kruisboog snel terrein aan vuurwapens.286  Ze 

zijn ook gebruikt tijdens de jacht, en wijzen dus niet per se op oorlogshandelingen. 
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Figuur 18.10. Replica van een voet-kruisboog. Met dank aan M. van Issum, Horst. 

 

 

De duidelijkste aanwijzing voor oorlogshandelingen is een halve kogel van een mortier of slingerblijde. 

Die is enkele meters uit de hoek van het westelijke bouwdeel gevonden. De kogel heeft een doorsnee 

van 20 cm en is door midden gebroken. Voor kogels van vuurwapens is het belangrijk is dat ze rond 

zijn en dat de vorm zwaarder meeweegt dan voor een stuk werpmunitie. De kogel is dan ook eerder 

afgeschoten met een mortier dan weggeworpen met een blijde. Het ligt het meest voor de hand dat 

vanaf de onverharde Kemppestraat is gebeurd, aangezien het de enige toegangsweg was. 

 

Belegeringen van kasteel Well in 1579, 1580 en 1586 

Er zijn oorlogshandelingen in het laatste kwart van de 16
e
 eeuw geweest die verband kunnen houden 

met de teloorgang van De Hildert. Tussen 1570 en 1586 woedde de Tachtigjarige Oorlog volop in de 

Zuidelijke Nederlanden, waarbij de Maas als een belangrijke militaire corridor fungeerde. Tegen deze 

achtergrond moet het einde van De Hildert worden beschouwd. Ook in Well woedde de oorlog, maar 

van een belegering van Huys de Hildert is niets bekend. Kasteel Well werd een gewild doelwit. In 1576 

had Maarten Schenck van Nijdeggen kasteel Bleyenbeek namens de Spanjaarden ingenomen. Het 

werd een berucht roversnest, van waaruit hij vele strooptochten en plunderingen ondernam.287 Op 10 

februari 1579 werd kasteel Well door hem belegerd. Het duurde niet lang voordat het kasteel was 

ingenomen. Hij vestigde er een bezetting van 60 man voetvolk en 20 ruiters. Ook de kastelen van 

Arcen, Horst, Geysteren, Vierlingsbeek en Middelaar werden dat jaar ingenomen. Was Maarten 

Schenck van Nideggen bij zijn tocht naar kasteel Well langs De Hildert gekomen, en was dit een 

voorproefje geweest? Elke versterking in de buurt van Bleyenbeek werd door hem gebruikt of met de 

grond gelijk gemaakt. Niet lang daarna diende zich een tweede slag om kasteel Well aan. Nog in 

januari 1580 zakten Splinter Helmich en Willem Lodewijk van Nassau met twee vendels de Maas af 

vanuit Blerick. Zij namen eerst de Spaanse schans aan de Maas in. Van daaruit voerden ze hun aanval 

op het kasteel uit. Na hevige gevechten gaven de Spaanse bezetters zich over op 17 februari 1580. 

Door de oorlog was heel Well verwoest en de gewone bevolking was gevlucht. Omdat De Hildert rond 

1547 eigendom was van de heer van Bergen en Well, en ook in 1772 een van de tienden van de 

heerlijkheid Well was, behoorde het steeds tot Gelders gebied. Het hoorde dus niet bij de zogenaamde 

neutrale gebieden. Die mochten niet voor oorlogshandelingen worden gebruikt; men kan zich ook 

afvragen in hoeverre men zich daaraan hield. Bekend is dat Schenck wat minder scrupuleus was dan 

Splinter Helmich, maar beiden maken geen melding van De Hildert.  
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Enkele jaren bleef het rustig in Well - relatief rustig. Tot 1586, want op 5 juni van dat jaar rukte de 

Spaanse troepen op naar Well. Die namen de schans bij de Maas in en eisten ook het kasteel op. Na 

uitstel van enkele weken wegens een belegering van Venlo, lieten de Spanjaarden een kanonnade van 

twee dagen los op het kasteel. Uiteindelijk zag Splinter Helmich zich toch gedwongen om te 

capituleren. In zijn dagboek beschrijft Splinter Helmich heel nauwkeurig welke huizen hij of bestrijdt of 

verdedigt. Geysteren noemt hij bijvoorbeeld wel, maar De Hildert niet. In 1589 werd het kasteel 

gedeeltelijk verwoest door de Spanjaarden om te verhinderen dat de Staatsen zich er ooit opnieuw in 

zouden verschansen. Kasteel Well verloor voorgoed zijn betekenis als militaire vesting. Ook na deze 

verwoesting werd het beheer van het kasteel overgelaten aan de rentmeester. Pas in 1591 konden de 

bewoners van Well langzamerhand terugkeren. In 1600 leek de Tachtigjarige Oorlog voor Well al 

grotendeels afgelopen te zijn, zeker toen in 1609 het Twaalfjarig Bestand inging. In 1604 was Adriaan 

Balthasar van Vlodrop zijn overleden vader opgevolgd. Hij liet de voorburcht herbouwen en 

restaureerde de hoofdburcht. Als Protestanten en vurige aanhangers van de Republiek voelden de Van 

Vlodrops zich niet meer veilig in het katholieke Overkwartier. Werd De Hildert door de Spanjaarden 

verwoest als wraak op de hervormingsgezinde eigenaren, de heren van Well? In dat geval kan de 

verwoesting in 1576-1579 of 1588 worden geplaatst.  

 

 
Figuur 18.9. Impressie van doortocht van troepen door het Land van Kleef (uit: Van den Brand, 2006, p. 202). 

 

 

Vanaf 1550 mocht de schoonzoon van Adriaan van Bylandt, Balthasar van Vlodrop, zich heer van Well 

noemen. Hij woonde evenwel in Leuth. In 1567 waren Van Vlodrop en zijn vrouw gestorven en trad 

Adriaan van Bylandt zelf weer op als heer van Well. Na zijn dood in 1576 werd Willem, zoon van 

Balthasar van Vlodrop, heer van Well. Hij was al heer van Leuth en bleef in Leuth wonen. Kasteel Well 

werd toevertrouwd aan een burggraaf. Onbekend is of en wie toen in De Hildert woonde. Tevens in de 

gewelddadige periode in Well tussen 1579 en 1589 woonde Willem van Vlodorp in Leuth. Ook in deze 

crisistijden bleef de burggraaf het beheer over kasteel Well voeren. Of de Hildert voordien vervallen, 

verlaten of gesloopt was, kan niet met archivalische bewijzen worden gestaafd. De archeologische 

vondsten wijzen daar echter wel op.  

 

Vanaf de 17
e
 eeuw komt De Hildert alleen als toponiem in de archivalische bronnen voor. In 

tegenstelling tot kasteel Well, werd het huis nooit gerestaureerd en herbouwd. Met dit onderzoek komt 

Huys de Hildert weer een beetje tot leven. 
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Bijlage 1. Sporenlijst 

 

spoor put vlak type diam diepte datering opmerking 

1 1 1 paalkuil 60   recent   

2 1 1 paalkuil 50   recent   

3 1 1 vondst       natursteen, natuurlijk 

4 1 1 vondst       bkst en nst 

5 1 1 paalkuil 50   recent   

6 1 1 uitbraaksleuf 150 2 LME 150x30 cm; veel bkst en mortel 

7 1 1 waterput 230 172 LME   

8 1 1 uitbraaksleuf 70 2 LME 70x25 cm; veel mortel 

9 1 1 vondst 30 3 LME mergelbrok 

10 1 1 kuil 150 32 YT veel HK 

11 2 1 gracht insteek 145   LME Samengevoegd met S 44 

12 2 1 kuil >115 <15 YT? in profielwand 

13 2 1 kuil 115 <15 YT? HK 

14 1 2 kuil 78 22 YT?   

15 1 2 ingangsgreppel 205 40 LME  Samengevoegd met S 37 

16 1 2 kuil 42 15 YT?   

17 1 2 natuurlijke verstoring 250       

18 1 2 natuurlijke verstoring 55       

19 1 2 natuurlijke verstoring 60       

20 1 2 kuil 90 28 YT?   

21 1 2 kuil 110 22 YT?   

22 1 2 funderingsgreppel     LME Samengevoegd met S 32 en 33 

23 1 2 vondst 25   YT urn 

24 1 2 kuil 100 4 YT?   

25 1 2 kuil 86 16 YT?   

26 1 2 natuurlijke verstoring 50       

27 2 2 kuil 36 14 recent   

28 1 2 paalkuil 36 14 YT?   

29 2 1 uitbraaksleuf? 370 30 LME 2 kernen 

30 2 1 vondst     LME natuurstenen bol 

31 1 1 natuurlijke verstoring         

32 1 2 funderingsgreppel 150 40 LME   

33 1 2 uitbraaksleuf 75 40 LME   
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spoor put vlak type diam diepte datering opmerking 

34 2 1 kuil 55 <40   interpretatie onduidelijk 

35 2 1 kuil 30 <40   interpretatie onduidelijk 

36 2 1 gracht insteek >95 >20   
interpretatie onduidelijk; profiel niet 
getekend 

37 1 2 ingangsgreppel 250 20 LME   

38 3 1 stiep 144 40 LME  

39 3 1 funderingsgreppel 82 38 LME Samengevoegd met S 32 en 33 

40 3 1 uitbraaksleuf 165 20 LME   

41 3 1 uitbraaksleuf 125 50 LME   

42 3 1 kalkkuil 128 18 LME   

43 3 1 gracht vulling 115   LME zie coupe 

44 3 1 gracht insteek 70   LME zie coupe 

45 3 1 kalkkuil 132 4 LME   

46 3 1 beerput, insteek     LME insteek is 390 cm breed 

47 3 1 Natuurlijke vlek        

48 3 1 uitbraaksleuf 125 50 LME   

49 3 1 funderingsgreppel 125 50 LME   

50 3 1 funderingsgreppel 125   LME   

51 3 1 uitbraaksleuf 100 20 LME puin en mortel 

52 3 1 greppel 224 84 LME zeer steile zijden en insteek 

53 3 1 kuil 85 30 LME   

54 3 1 greppel 224 84 LME zeer steile zijden en insteek 

55 3 1 greppel       is S 54 

56 3 1 greppel       is S 54 

57 3 1 uitbraaksleuf? 200   LME   

58 3 1 paalkuil 24 10 YT   

59 4 1 paalkuil 24 10     

60 3 1 kuil 105 20 YT   

61 3 1 beerput 150 200 LME   

62 3 1 paalkuil 40 32     

63 3 2 kuil 95 22 LME   

64 3 2 opkweekplek voor vis, vulling 84 160 LME   

65 3 2 ton     LME   

66 4 1 kuil 85 16 LME brugpaal? 

67 4 1 kuil 40 10 LME brugpaal? 

68 4 1 fundering brug     LME mergelfundering 

69 4 1 fundering brug     LME mergelfundering 
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spoor put vlak type diam diepte datering opmerking 

70 3 1 gracht vulling     LME  

71 3 1 gracht vulling     LME  

72 3 1 gracht vulling     LME Samengevoegd met S 43 

73 5 1 ingangsgreppel     LME is S 15 

74 5 1 gracht insteek     LME   

75 3 2 kuil 120 22 LME   

76 3 2 kalkkuil     LME in greppel (S 54) 

77 3 2 vondst     LME afgezaagde stam in greppel (S 54) 

78 3 2 paalkuil 30   LME ADC, 2004 

79 3 2 paalkuil 35   LME ADC, 2004 

80 3 2 paalkuil 40   LME ADC, 2004 

81 3 2 paalkuil 40   LME ADC, 2004 

82 3 2 paalkuil 40   LME ADC, 2004 

83 3 2 uitbraaksleuf 45 12 LME ADC, 2004; minstens 170 cm lang 

84 5 1 kuil 275 40 LME ADC, 2004 

85 5 1 kuil 55 ? LME ADC, 2004 

86 5 1 kuil, vulling 75 38 LME ADC, 2004 

87 5 1 kuil, insteek/wand 75 38 LME ADC, 2004 

88 5 1 kuil, vulling 140 10 LME ADC, 2004 

89 5 1 kuil, insteek/wand 140 18 LME ADC, 2004 

90 2, 3 1 Recente kuil 85 ?  ADC, 2004 

91 3 1 uitbraaksleuf 125 50 LME  

92 1 1 kuil 50 20  ADC, 2004 
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Bijlage 2. Algemene vondstenlijst 

vnr put spoor W aw vloertegel kacheltegel baksteen natuursteen metaal bot glas 

1 1   1474         1       

2 1 4         1       

3 1   6 1 preh               

4 2   23 1 RT               

5 1   38 1 RT               

6 2   4         1 afslag       

7 1   3 

1 preh 

(Neo?)               

8 2   4 1               

9 3   5 1               

10 3   38 4               

11 3 62 17 1               

12 3 vlak 1 150           1     

13 3   8                 

14 3   4           1     

15 2   19                 

16 1   8 1 RT               

17 1 vlak 2 46           2     

18 2   170         3       

19 4 

72, 

profiel 4           1     

20 5   2 1 preh               

21 5   14         1       

22 5   18         1       

23 5   48         1       

24 4 72 12           4     

25 3   8                 

26 3   104         1       

27 3   75   1             

28 3 62 197   2             

29 3 stort 9           3     

30 1 7 897 47             

31 1 7 3073   26             

32 1 7 1134     2           

33 1 7 11027       45         

34 1 7 124                 
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vnr put spoor W aw vloertegel kacheltegel baksteen natuursteen metaal bot glas 

35 1 7 5491         47       

36 1 7 458         4       

37 1 7 1242         3       

38 1 7 2216           12     

39 1 7 325             30   

40 1 7 3               2 

41 1 7 5         1       

42 1 7 12                 

43 2 42 11344               

44 1 10 19 1 preh               

45 1 11   1               

46 1 32 40 2               

47 1 32 1605         9       

48 1 32 892   12             

49 1 20 5 1               

50 1 20 43             2   

51 1 20 1         1       

52 1 20 5         1       

53 1 20 7           divers     

54 1 20 115                 

55 1 22 886         18       

56 1 22 10               1 

57 1 22 21                 

58 1 22 147         5       

59 1 22 55                 

60 1 28 2 1               

61 1 23   1               

62 1 29   1               

63 1 29 160   3             

64 1 29               1   

65 1 29 291         27       

66 2 30 6000         1       

67 3 39 840         10       

68 3 39 85             2   

69 3 39 1                 

70 3 45 168 4               

71 3 45 289     2           

72 3 45 448   3             

73 3 45 1691       3         

74 3 45 1202         28       

75 3 50 17 1               
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vnr put spoor W aw vloertegel kacheltegel baksteen natuursteen metaal bot glas 

76 3 50 10           1     

77   46, 61 23587   109             

78 3 46, 61 48500       47         

79 3 46, 61 24500         414       

80 3 46, 61 630           60     

81 3 76 4736               

82 3 54 6 1               

83 3 54 723       3         

84 3 54 10             5   

85 3 63 6             1   

86 3 64 22       1         

87 3 64 4                 

88 3 63 25           1     

89 3 64 157 6               

90 3 64 52           8     

91 3 64 209                 

92 3 64 10                 

93 5 73 16   1             

94 3 73 58           1     

95 4 70, 71, 72 4672 143               

96 4 70, 71, 72 862     5           

97 4 70, 71, 72 1346   13             

98 4 70, 71, 72 4               3 

99 4 70, 71, 72 1655         12       

100 4 70, 71, 72 32           5     

101 4 70, 71, 72 35                 

102 4 70, 71, 72 19500       13         

103 3 77                   

104   

stort put 

1 40 3               

105 1 

stort put 

1 1643       1         

106 1 

stort put 

1 688         1       

107 1 

stort put 

1 189           6     

108 1 

stort put 

1 132                 

109 1 vlak put 1 184 11             

110 1 vlak put 1 256   6             

111 1 vlak put 1 2120         9       

112 1 vlak put 1 158                 

113 1 vlak put 1 40       3       
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vnr put spoor W aw vloertegel kacheltegel baksteen natuursteen metaal bot glas 

114 1 vlak put 1 75           4     

115 1 vlak put 1 248             5   

116 1 vlak put 2 2                 

117 1 vlak put 1 1660       5         

118 1 vlak put 1 50   1             

119 1 vlak put 1 27                 

120 1 7 26000                 

121 

2 of 

3 stort 1           1     

122 1 vlak 2 4                 

123   oppervlak             3     

124   oppervlak             11     

125 3 61                 1 
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vnr opmerking 

1   

2 vervallen 

3 afgerond, awverschraling, reducerend gebakken 

4 ruwwandige randscherf met dekselgleuf, roodbakkend. Flink verweerd 

5 ruwwandige randscherf met dekselgleuf, geelgrijsbakkend. Flink verweerd 

6 Maasterrasvuursteen, roestbruine kleur, harde percussie 

7 

dunne (3-4 mm) wandscherf met knik, vlak onder de rand. Oppervlak veweerd en 

zandmagering. Grijze kern en oxyderend afgekoeld 

8   

9   

10   

11   

12   

13 overig 

14   

15 overig 

16 

dunwandig en gladwandig, geelbakkend met grijze kern. Buiten- en binnenkanten 

zijn verweerd; kruik? 

17 o.a. 1 musketkogel 

18   

19 loodje 

20 aw-verschraling, oxyderend gebakken 

21   

22   

23   

24 4 bandelierssluitingen ruitvormig, bij brug, 1 exemplaar is massief 

25 V10; bij W-deel U-vorm 

26 V10 

27 V10 

28 V11 

29 1 belletje (?), ruitvormig en 1 massieve "druppel" 

30   

31   

32   

33   

34 mortel 

35   
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vnr opmerking 

 

36   

37   

38   

39   

40 

2 fr van lichtgeelgroen, rechthoekig ruitje van 1,0 mm dik met bijgewerkte rand 

(geretoucheerd); 1,5x1,5 en 2,5x3,0 cm 

41   

42 3 fr leem 

43 metselkalk, samengeklonterd in kuil van ca. 100x80 cm 

44 

2 fr kwarts (3 gr) en 1 wandscherf met aanslag aan binnenkant. Oppervlak is 

aangekoekt en mogelij kbesmeten, magering van zand en aw-gruis.  

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   

52   

53   

54 mortelgruis 

55   

56 

noppenbeker oid; diam5,1 cm en 8 mm hoog maar de ziel is 1,3 cm, afgebladderd, 

groen glas met sterke aanslag, 26 bolletjes aan d zijkant op de bodem waarvan 

diverse met 2 toppen 

57 1 fr leem 

58  

59 mortel en houtskool 

60   

61 en bloc gelicht 

62   

63   

64   

65   

66   

67   

68   

69 1 fr zoutwatermossel 

70   

71   

72   

73   

74   
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vnr opmerking 

75   

76   

77   

78   

79   

80   

81 mortel, samengeklonterd en bladafdrukken op de onderkant 

82   

83   

84   

85   

86   

87 mortel 

88   

89   

90   

91 leem, verweerd en geen afdrukken zichtbaar 

92 

brok houtskool van tak 4 cm diam en 3 cm lang, gehalveerd. Jaarringen mooi 

zichtbaar 

93   

94   

95 2 munten, 1 gesp (2 delen), spingewichtje en 1 vensteglas 

96   

97   

98 

1 vensterglas, lichtgroen niet aangetast, 1,5 mm dik en ca. 3x3 cm. ook 2 scherven 

van een recente fles van doorzichtig glas met blauwgroen kleur profiel >20 cm lang 

99   

100   

101 1 kachelslak, 1 stuk antraciet 

102   

103 monster van houten tak, rest weggegooid 

104   

105   

106   

107   

108 1 fr slak (industrieel) 

109 

preh: 28 gram, 1 met ruw oppervlak en 1 met dikke aanslag, beide met aw-magering 

en reducderend gebakken (waarvan 1 oxyderend afgekoeld), de derde scherf is 

dunner (3-4 mm) en (grove) zandmagering en geheel oxyderend gebakken (Neo?; 

identiek aan V. 7). Verder nog 1 kooksteen (22 gram) van kwartsiet en 1 afslag van 

Maasterrasvuursteen (4 gram; meso) 

110   

111 1 fr ijzeroer, 3 fr mergel en 5 fr witte kalksteen 
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vnr opmerking 

112 mortel 

113   

114   

115   

116 slak 

117   

118   

119 1 afslag, 1 fr kookst 

120 

muurwerk uit top van waterput, 60x40x26 cm, 3 metsellagen nog aanwezig van 

stenen van ca. 25 lang, 11-12 breed en 5-6 dik, voegen zijn ongeveer 2-2,5 cm dik 

afhankelijk van de dikte van de stenen. Ook halve stenen zijn erin verwerkt 

121   

122 cokes 

123 knop kastje, 2 kogels musket  

124   

125 

vensterglas, groen niet aangetast, 3,0 mm dik en 5,5x2,0 cm. Drie zijden zijn fijn 

geretoucheerd in een rechte lijn, maar de vierde zijde (1 van de lange zijden) is niet 

bijgewerkt en heeft de vorm van de originele glasplaat. De ruitjes waren wellicht 

5,5x5,5 cm groot. 
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Bijlage 3. Beschrijving aardewerk 

Vnr Type rand wand bodem 

aantal 

scherven 

aantal 

vaatwerk Productieplaats Opmerkingen 

2.1.8 ha-gra   1     1   rossig, glz bi 

3.1.9 ha-gra   2     1   rossig, beroet 

3.1.10 r-kop?     1   1     

3.1.10 r   1     1     

3.1.10 wm-kom     1   1   glz bi, stlob 

3.1.10 ha-gra     1 v 1   poot, beroet 

1.1.30 s1-tre 1       1 Siegburg blos, rd 

1.1.30 s1-tre   1     1 Siegburg   

1.1.30 s1-tre?     2   1 Siegburg l blos 

1.1.30 s2-kan   2     2 Langerwehe   

1.1.30 s2-kan   1   v 1 Langerwehe zgl, grijs 

1.1.30 s2-kan     1   1   balustervt 

1.1.30 s2-kan/pot       1 1 Langerwehe groot 

1.1.30 r-bor       3 1   glz do bi 

1.1.30 r-gra-16?       1 1   klein 

1.1.30 r-gra-81 cf 1       1   glz do 

1.1.30 r-gra     1 v 1   glz bi, beroet, poot kl 

1.1.30 r-gra   2     1   glz do bi, beroet 

1.1.30 r-gra   1     1   glz bi, beroet 

1.1.30 r-kan     1   1   glz bi, string 

1.1.30 r-kom     1   1   glz bi, stlob? 

1.1.30 r-kom/kop 1       1     

1.1.30 r-kop-7?       1 1   2led oor, glz bibu 

1.1.30 r-kop     2   1   afgesneden  

1.1.30 r   1     1   spl, glz bi? 

1.1.30 wm-gra   1     1   mg bi 

1.1.30 wm-kom-3/10 1 6 2   1   cu bi 

1.1.30 wm-kom   1     1   cu bi 

1.1.30 w(m)-kom   2     2     

1.1.30 ha-gra 2 3     1   beroet, glz bi, cu vlek bu 

1.1.30 ha-gra 1       1     

2.1.45 ha-gra   1     1   glz bi 

1.2.46 s2-kan   1     1 Langerwehe   

1.2.46 r-vuu?   1     1   glz zw/gr, beroet bi, reliefband 

1.2.49 r-gra   1     1   glz bi, schraal bu 

1.2.60 r       1 1   ha?, fr 

1.2.62 wm-gra   1     1   glz bibu 

3.1.70 s2-kan     1   1   gr, balustervoet 

3.1.70 r-gra-91 1       1   glz bi 

3.1.70 r-pot-31? 1       1   ha-a rd, glz bi 

3.1.70 ha-gra   2     1   rd, w eng, bi red glz 

3.1.75 r-kom 1       1   glz bi 

3.1.82 wm-kom 1       1   glz bi, stlob 

3.1.89 r-gra-97 cf 1 4     1   glz bi, hard, beroet 

3.1.89 r-kan 1     v 1   glz bi, bandoor, hard 

4.1.95 s1-kan-35   1     1 Siegburg zgl 

4.1.95 s1-kan   1     1 Siegburg? blos 

4.1.95 s1-tre   1     1 Siegburg blos 

4.1.95 s2-kan-3/41   2 1   1 Keulen/Frechen blad 

4.1.95 s2-kan-3/41   2 2   1 Keulen/Frechen blad 

4.1.95 s2-kan-28?   1 1   1 Raeren   

4.1.95 s2-kan-45   1     1 Raeren puntneus? 

4.1.95 s2-kan-66? 1 2     1 Langerwehe   
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Vnr Type rand wand bodem 

aantal 

scherven 

aantal 

vaatwerk Productieplaats Opmerkingen 

4.1.95 s2-pot-4 1 11 1   1 Langerwehe tuit, oren? 

4.1.95 s2-pot   1     1     

4.1.95 s2-spb-2 1       1     

4.1.95 s2   2 2   1 Raeren   

4.1.95 s2   1     1 Langerwehe   

4.1.95 s2   1 1   1 Langerwehe   

4.1.95 r-bor 1       1     

4.1.95 r-gra-7 6 1   1 1     

4.1.95 r-gra-83/10 7 5   v 1   vingertopband 

4.1.95 r-gra-83/10?   7     1     

4.1.95 r-gra-127 1 12     1   schraal glz 

4.1.95 r-gra   16   1 8     

4.1.95 r-gra?     2   1   vlakke bdm, red gr 

4.1.95 r-gra/kop     1   1   vlakke bdm 

4.1.95 r-kom-14 3       3     

4.1.95 r-kop-7 2       1     

4.1.95 r-kop 1     v 1   slib bi 

4.1.95 r-pot   4 2   4   string, do glz bi 

4.1.95 w-kom     3   1   stlob 

4.1.95 g-kom   2     1     

1.1.109 s2-kan   3     1 Keulen/Frechen   

1.1.109 r-gra   3     3     

1.1.109 r-kom/pot 1       1     

1.1.109 r   1     1     

1.1.109 wm-kom-10 1       1     

1.1.109 ha-gra   1     1   beroet 

1.1.109 ha   1     0   zie 3.1.70 

1.1.109 IJT         5     

                  

2011-12 s1-kan       1 1 Siegburg 4-ledig, zgl 

2011-12 s1-tre   1     1 Siegburg zgl, eikenblad incis 

2011-12 

s2-bek/kan-

7/22/68 bek-11   1     1 Westerwald   

2011-12 s2-kan   3     3 Raeren   

2011-12 s2-kan   1     1 Keulen   

2011-12 s2-kan   1     1 Langerwehe   

2011-12 s2-pot-7 1       1 Westerwald   

2011-12 s2   1     1 Westerwald?   

2011-12 r-bor     1   1   mg, bi 

2011-12 r-bor   1     1   slipspir 

2011-12 r-gra 1       1   glz bi, beroet 

2011-12 r-gra/kap? 1       1   mg bu, glz bi 

2011-12 r-kan-22 1       1   do bibu 

2011-12 r-kom-77 1       1     

2011-12 r-kop 1       1     

2011-12 r   1     1   slib bi, cu 

2011-12 r   1     1   slib bi, teg/plav? 

2011-12 r     1   1   strng 

2011-12 r     1   1   slib, sgraf 

2011-12 r   1     1   slibstippen, cu? 

2011-12 r 1       1   schlp 

2011-12 r 1       1   schlp, slib bi 

2011-12 r   2     1   mg bi 

2011-12 r   2 1   3     

2011-12 rm-gra   1     1   mg bibu, hard 

2011-12 wm   3     3     

2011-12 ep-bor 1       1     
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Vnr Type rand wand bodem 

aantal 

scherven 

aantal 

vaatwerk Productieplaats Opmerkingen 

2011-12 ep-bor 1       1   bl filet, Saksisch? 

2011-12 ep-bor     1   1   weggesl foutje 

2011-12 iw-bor 1       1 Engeland bl, schelprand 

2011-12 iw-kop   1     1 Maastricht bl print, huizen 

2011-12 Rom   1     1     

2011-12 baksteen         1     

2011-12 tegel/plavuis         1   glaz 

2011-12 ep         1   pijp 

2011-12 ep         1   knop 

2008 s1-bek   1     1 Siegburg stwerk, zgl 

2008 s1-kan       1 1 Siegburg blos 

2008 s1-sne-1   3 1   2 Siegburg 3x relief. Klinge 1979, p. 239 (Philips) 

2008 s1-tre-5 1       1 Siegburg blos 

2008 s2-bek-9   1     1 Raeren   

2008 s2-fle 1       1 Westerwald st CTR, kl fles? 0,5 ltr 

2008 s2-fle   1     1 Westerwald   

2008 s2-kan-7 2       1 Westerwald bl, stwerk 

2008 s2-kan-37/64 1       1 Raeren? bl, st-, gutswerk 

2008 s2-kan-57 1       1 Westerwald bl 

2008 s2-kan/bek-11? 2       1   bl, mg 

2008 s2-kan   5     5 Langerwehe   

2008 s2-kan   1     1 Raeren balustervoet 

2008 s2-kom-2 1       1 Altenrath stwerk, bl 

2008 s2-pot?   1     1 Westerwald bl 

2008 r-bor 1 2     3   slib bi 

2008 r-gra       1 1     

2008 r-pot 1   1   2   mg bu, glz bi, vingerindrrnd 

2008 r-pot? 5       5     

2008 r   18     18   niet nader bekeken 

2008 r   4     4   mg  

2008 r   1     1   slib bi 

2008 r       1 1   stl, hol 

2008 wm-kom-10 1       1     

2008 wm-kom   1     1     

2008 ha-gra 1       1     

2008 iw-bor-3     1   1   bl filet 

2008 iw-bor-3     1   1   bl, filet met klblad 

2008 iw-bor-4?   1     1   bl, filet met klblad 

2008 iw-bor-4/5 1 1     1     

2008 iw-bor   1     1   diep 

2008 iw-bor   2     2 Engeland crw 

2008 iw-kom-4   1 1   2     

2008 iw-kop-5     1   1     

2008 iw-kop   1     1     

2008 ep-bor-2/4     1   1     

2008 ep-bor 1   1   1   golfrnd, floraal patroon 

2008 ep-bor     1   1   merk, verbr 

2008 ep-bor   1     1   bl 

2008 ep-kop   1     1   saks, bl 

2008 s2         1   statuet? 
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Bijlage 4. Beschrijving natuursteen 

 

vondst put spoor context aantal W (gr) gaten materiaal kleur 

1 1     1 1472   vuursteen   

6 3     1 4   vuursteen   

18 2 aanleg vlak   3 170   lei blauwgrijs 

25 3 aanleg vlak   1 8   steenkool zwart 

21 5 aanleg vlak   1 14   kwartsiet   

22 5     1 18   vuursteen   

23 5 aanleg vlak   1 48   kwarts   

35 1 7 wp 2 47 5410 

20 ex met 1 tot 

10 gaten 

(meestal <6) lei blauwgrijs 

36 1 7 wp 2 4 158   kalksteen grijs 

37 1 7 wp 2 3 284   

mergel (2 fr), 

kwartsiet (1 stuk) 

en kwarts (1 

stuk) 

geel (mergel), wit (kwarts) en grijs 

(kwartsiet) 

47 1 32 funderingsgreppel 9 1605 

6 exemplaren 

met max.  4  

gaten lei blauwgrijs 

51 1 20 kuil, YT? 1 1   lei blauwgrijs 

52 1 20 kuil, YT? 1 5   kalksteen   

55 1 22 funderingsgreppel 18 886   lei blauwgrijs 

58 1 22 funderingsgreppel 5 147   kalksteen wit, lichtgeel en vaalgrijs 

65 1 29 uitbraaksleuf? 27 291 2 fr met gaten lei blauwgrijs, 1 fr is paars 

67 3 39 funderingsgreppel 10 840   lei blauwgrijs 

74 3 45 kalkkuil 28 1202   lei blauwgrijs 

79 3 46, 61 WP 1 414 24500 

20 fr  met 

natuurlijk 

uiteinde van de 

lei lei blauwgrijs, 10 fr paars 

99 4 70, 71, 72 sloot 12 1655   lei blauwgrijs 

106 1 stort   1 688   kwarts   

111 1 aanleg vlak   5 2120   

ijzeroer, mergel, 

kalksteen   

119 1 aanleg vlak   2 24   kwartsiet   

113 1 aanleg vlak   3 40   lei   

41 1 7 WP 2 1 5   fylliet   

26 3 aanleg vlak   1 104   fylliet   

66 2 aanleg vlak   1 6000   kalksteen grijs 

  



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [324]  

vondst type bewerking gebroken 

1 knol     

6 afslag harde percussie 

Maasterrasvuursteen, roestbruine 

kleur 

18   rechthoekig 

1 groot fragment, andere te klein 

voor vormbepaling 

25       

21 kooksteen   verbrand 

22 brok   verbrand 

23 kooksteen gerold, uit Maasdal verbrand 

35   

indet: 10; 10 ex zijn vrijwel compleet en rechthoekig van vorm en de 

afmetingen varieeren van 17,5x11 en 2,5x10,0 tot 25,5x11,0 en 20,0x11,0. 

de meeste te determineren  exemplaren (14) hebben een rechthoekige 

vorm en rechte onderkant met afgeronde hoeken, 3 hebben een ronde 

onderkant en 4 hebben haakse hoeken. van de andere 9 is te herleiden dat 

ze ook rechthoekig van vorm zijn. 1 ex is erg klein (8,0x9,5 cm), 

druppelvormig afgeronde onderkant en 2 gaten op de top en in een 

benedenhoek. 2 exemplaren zijn duidelijk anders en hebben een spits 

toelopende top, waarlangs elke rand 4-6 gaten zijn geslagen over een 

lengte van 8-10 cm. de rechthoekige leien hebben veelal 2 of 2x2 gaten in 

een trapezoimvormig grid van 8x5 cm; 1 fr heeft een aankoeksel van een 

ijzeren spijkertje (lengte 2,5 cm) geen enkele is geheel compleet 

36 

humushoudende 

kalksteen mortelresten; bouwmateriaal verwerkt in muren of fundering 

37   

kwartsiet is een afgeronde kubusvorm van 4,5x4,5x4,5 cm (183 gram); 

toetssteen? gerold, uit Maasdal 

47   

2 typen: rechthoekig met afgeronde hoeken (4 ex.)19,0x10,0 en >14,5x>7 

cm en >12,5x9,5; en spits rond toelopend >17,0x8,5 en >16,5x9,0, met 

enkele gaten op de top (niet bewust langs de rand); 3 zijn te klein om het 

type te bepalen geen enkele is geheel compleet 

51   te klein voor type   

52   wit   

55   

type 1 (8 fr): rechthoekig met (zover bekend op 1 ex.) 3 gaten onder d 

ebovenste rand, maten van 1 ex bekend (17,5x11,5 cm) maar ook 

exemplaren slechts 7 cm breed; type 2 (6 fr): rechthoekige onderkant maar 

langzaam in een bolle vorm naar de top spits toelopend, geen fragmenten 

met gaten gezien de top is nergens aanwezig (lengte in elk geval 1x 17,0 

cm); 1 hybride-model met 1 rechte zijkant en rechte onderkant en 

bolevormige schuine zijde; type 3 (4 fr): niet te bepalen vanwege 

fragmentatie 

geen enkele is geheel compleet. dikte 

3-7 mm 

58   (zwak humushoudende) kalksteen   

65   

24 fr indet, 2 fr met rechte hoeken maar geen verdere maten af te 
leiden, 1 fr is driehoekig waarvan de top is afgebroken, dit stuk meet 
nog 8,0 cm (basis) en 5,5 cm hoog 1 lei verbrand (oranje) 

67   

type 1 (3 fr) met rechte onderkant en haakse hoek (l>18,0 en B>7,0); type 2 

(1 fr gebroken) met rechte onderkant en licht bolle zijkant (L>24,5 en 

B>4,5); type 3 (1 fr) met ronde onderkant en bolle zijden (L>18,5 en B>9,5); 

type 4 (1 fr) met rechte onderkant met afgeronde hoeken en licht bolle 

zijden (L>10,5 en B=10,5); 5 fr te klein om te typeren   

74 

9 fr met 1 of 2 

gaten 

15 fr te klein om  e typeren; diverse fr met licht bolle zijden, maar 

ook 2 fr met rechte onderkant en haakse hoeken aan de top, ook 1 fr 

met licht bolle zijden (vrijwel recht) met ronde onderkant en gaten 

langs de rand (onderlinge afstand 1,5 tot 2,0 cm; breedte: 11,5 cm; 

L>22,5), enkele fragmenten (type onbekend):B=10,5 en 11,2; L>16 dikte 3-6 mm 
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vondst type bewerking gebroken 

79 

124 fr met 

enkele gaten. 

Sommige grote 

(vrijwel 

complete) 

dakleien met 

een ronde 

bovenkant 

hebben 4-5 

spijkergaten in 

een vierkant grid 

van 4,5 tot 6 x 

3,5 tot 5 cm 

24 hebben rechte zijden en haakse hoeken (L>19 en B meestal 11-12,0 cm 

maar soms ook tot 9,5 cm); 54 fr met rechte zijden en afgeronde hoeken 

(<45 graden), meestal 11-12 cm breed, maar een enkele is tot slechts 9,5 

cm breed; 11 fr met ronde/spitse top meestel met 2 of 3 (reparatie?) 

spijkergaten aan elke zijde tot 5-12 cm van de top, 10-11 cm breed en 23 

cm lang (incompleet!); 13 fr met rechte top waarvan 6 met twee gaten en 7 

met 4 gaten (2x2) meestal 4-5 cm uitelkaar (zowel rij als kolom) op 3,5 tot 

6,5 en 6,5 en 12 uit de top. lijkt max ca. 19 cm lang te zijn geweest; 8 fr 

indet type, maar met 2 of 4 gaten (kan zowel ronde als rechte top). 2 fr 

hebben een stomp toelopende onderkant (linksonder op 1e foto) 

3 fr met lange krassen, maar dit lijkt 

a.g.v. werkzaamheden. In 1 fr (10,2 

cm breed) zitten nog 2 spijkers in 

beide spijkergaten (5,4 cm uit elkaar, 

1,5 cm uit de zijkanten en 2,5-3,0 cm 

onder de rand, de spijkers zelf zijn 

nog max. 1,8 cm lang). dikte 3-8 mm, 

meeste 4-6 mm. 3 fr met 

brandsporen (iets geblakerd). 

99 

6 fr met gaten, 

meestal 4-5 

gaten in de top  

(1,5-4,5 cm of 

tot 9 cm uit de 

top, op 1-3 cm 

uit de rand)   dikte 4-8 

106 1 stuk kwarts   

onbewerkt, vuistgroot en 

kubusvormig 

111 

witte kalksteen 

ook sterk 

verweerd en 

afgerond (576 

gr)   

1 f rijzeroer (697 gr; 13x7x6 cm), ruim 

vuirstgroot maar geen 

bewerkingssporren; 3 fr mergel (846 

gr), vuistgroot en sterk verweerd; 5 fr 

witte kalksteen ook sterk verweerd en 

afgerond (576 gr) 

119   1 afslag (3 gr) en 1 kooksteen van kwartsiet (21 gram)   

113   lei, te klein voor typering   

41   verbrand   

26   verbrand   

66       
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Bijlage 5. Beschrijving keramisch bouwmateriaal 

vnr put spoor W (gr) dakpan vloertegel baksteen beschrijving opm 

27 3   75   1   

groter dan 7x5 en 1,8 cm dik, roodbakkend met op bovenkant een witte 

sliblaag met gele glazuur V10 

28 3 62 197   2   

beide fragmenten roodbakkend; 1e is >7x3 cm en 2,0 cm dik met witte 

sliblaag en gele glazuur, de tweede scherf is zwart geglazuurd en 10,5 

breed en >7,0 cm lang en 1,7 cm dik V11 

31 1 7 3073   26   

24 rood- en 2 grijsrood bakkend. Roodbakkend: 6 met (donker-) groene 

glazuur in twee maten (7,5x>4 (max 5) en 10,5x>6 (min 1) en 2,0 cm 

dik); 13 fr met zwarte glazuur (van 1 is de glazuur donkerbruin langs de 

rand) en ook op de zijkanten glazuur, 2 met mortel op de onderkant 

en/of zijkant(en). 5 stukken hiervan zijn van tegels van 10,5x10,5 cm en 

1,8-2,0 cm dik (1 tegel is compleet), geen aanwijzingen voor kleinere 

tegels, hier en daar flinke slijtageplekken, en soms een kleine indruk (1-

2 mm) van het maakproces o.i.d; 3 fr met donkerbruine glazuur 1,9 cm 

dik en <6 cm; 2 fr met lichtbruine glazuur van 1,7-2,0 cm dik, waarvan 1 

10,5 cm breed en de ander <7,0 cm met flinke slijtageplek. Verder 2 

stukken die grijs-rood gebakken zijn, die zijn 10,5x>6,5 cm en hebben 

een geelgrijs tot groengrijze glazuur, geen mortel   

32 1 7 1134 7     

alle roodbakkend, 1 zwart geglazuurd en 2 bruin. De zwarte is vrij 

compleet en is min. 19,0 cm lang en beide zijkanten zijn 11,7 cm lang, 

1,7 tot2,0 cm dik. Beide zijden staan niet precies 90 graden op elkaar, 

maar 83. de bruine (1 is mogelijk een vloertegel)is 1,7 cm dik en min. 7,0 

cm lang en breed.    

33 1 7 11027     45 

niet alle verzameld. Wel alle roodbakkend, zowel zacht als hard 

gebakken. Maten:15,0x8,5x4,0 (1 ex.), >17,0x12,5x6,0 (1 ex.), 

24,7x12,7x5,8 (1 ex.) en 24,5x12,7x6,0 (1 ex.) en >8,0x11,5x5,8 (1 ex) en 

diverse brokken   

48 1 32 892   12   

alle roodbakkend. 8 met zwarte glazuur en 1 met mortel. Van 2 stukken 

zijn maten te bepalen (7,3x>7x1,9 en 10,5x>9x2,0), de andere zijn max 

7x5 cm. 4 met een witte sliblaag en gele /lichtgroene glazuur. 1 fr half 

compleet (10,5x>5,5x1,8 tot 2,0 cm) met mortel op zijkant. de andere 

zijn 9,5x6,5 en max 6,5x5,5, hiervan ook 2 met mortel   

63 1 29 160   3   

alle roodbakkend met zwarte glazuur, alles erg gefragmenteerd en geen 

enkele maat bekend (< dan 7x7 cm), geen mortel. Op 1 stuk in hoek een 

kleine indruk door productiewijze o.i.d. Dikte: 1,9 tot 2,1 cm   

71 3 45 289 2     

roodbakkend met (licht-) bruine glazuur. Lengte >11 en zijkant (zover 

bekend) is ongeveer 10,0 cm en 1,3-1,8 cm dik. Op het uiteinde van 1 

zijde is de binnenkant iets bijgesneden zodat een schuine rand 

ontstond.   

72 3 45 448   3   

3 tegels: 1e is 7,7x7,7x1,9 en (licht) bruin geglazuurd (vrijwel compleet), 

de tweede is een stukje (2 cm ²) met zwarte glazuur en 1,6 cm dik. De 

derde is 10,5x10,5x2,2 cm met een witte sliblaag en gele glazuur, met 

enkele spatten van lichtbruine glazuur op de onderkant. aw-verschraling   

73 3 45 1691     3 

2 kleine fr zonder maten; 1 groot stuk, lichtpaars-rood gebakken, hard, 

>14 x11,5x5,5. ook vingerstrepen op 1 lange zijde   
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vnr put spoor W (gr) dakpan vloertegel baksteen beschrijving opm 

77   46, 61 23587   109   

W=5087. 20 stukken met witte sliblaag en donkergroene glazuur, op 

zijkant ook regelmatig bruine glazuur. Op 8 stukken zit mortel op de 

onderkant. 8 stukken compleet en 8 fr van stukken 10,5x10,5 cm, dikte 

is 1,7-1,9 cm. Overige 4 zijn < 7 cm. ook hier veel stukken met "stippen" 

in de hoeken. Vier stukken zijn sterk gesleten en de witte sliblaag ligt 

bloot. W=2843; Groene glazuur: 5 hele en 3 stukken van tegels met 

witte sliblaag en groene glazuur, 10,5x10,5 cm, dikte is 1,8-1,9 cm.  5 fr 

met mortel op de onderkant. Ook hier veel stukken met "stippen" in de 

hoeken. Geen duidelijke slijtage. W=1769; Lichtgroene glazuur: 7 fr van 

tegels 10,5x10,5 cm en 1,7-2,2 cm dik, slechts 1 fr is <7 cm maar gezien 

kleur ook 10,5 cm groot. Witte sliblaag en lichtgroene glazuur. Ook 

diverse stukken met "gaten" op de hoeken. donkerbruine glazuur: 62 

stukken met donkerbruine tot zwarte glazuur, zonder witte sliblaag. 

10,5x10,5 cm, dikte is 1,8-2,1 cm: 9 compleet en 20 stukken; overige 21 

zijn < 7 cm. 9 fr met mortel op de onder- en/of zijkant waarvan 2 met 

een laag van max 1,0 cm dik, in 1 zit een klein takje in de mortel (2-3 

mm dik en 2,0 cm lang). in diverse "stippen" op de hoeken, maar een 

enkele ook aankoeksel ontstaan tijdens het bakken. een enkel fragment 

is grijs gebakken aan de onderkant. Geen bijgewerkte randen dus geen 

kacheltegels. VERDER 12 kleine tegels, 11 compleet en 1 half, van 

7,5x7,5 cm en 1,8-1,9 cm dik. wel "stippen" maar nergens mortel, 

donkerbruine tot zwarte glazuur, ook glazuur op zij- en/of onderkant. 

W=1442; 12 fr met 

gele glazuur; alleen 

fragmenten. 6 zijn van 

tegels 10,5x10,5 cm, 

rest is < 7 cm. dikte is 

1,7-1,9 cm. 4 f rmet 

mortel op de 

onderkant. Witte 

sliblaag met daarop 

gele glazuur. 

Regelmatig stip-

indrukken van 

productiewijze o.i.d. 

De meeste zijn sterk 

afgesleten. 

78 3 46, 61 48500     47 

2 kleine bakstenen (14,2x7,5x4,5 en 14,3x8,0x4,5 cm, 909 en 1007 

gram), 2 met een lange zijde die over de helft schuin is bijgewerkt en de 

andere 43 zijn rechthoekig roodpaars (hardgebakken) tot oranje 

(zachtgebakken). 1 bijzondere steen die is gehalveerd alvorens gebruik 

met 1 ronde hoek, paarsrood tot rood van kleur (13,0 (helft) x 12,0x6,5 

cm). ook misbaksels en gehalveerde stenen -> fundering? LxBxD is ? x 

10-12,5 x 5,0 -6,0 cm, maar enkele misbaksels zijn wat dikker (tot 6,5 

cm, zelfs 8,0 plaatselijk in 1 steen)   

83 3 54 723     3 

paars (hard), rood en oranje (zacht), alleen de dikte bekend (5,0 en 6,0 

cm)   

86 3 64 22     1 rood, geen maat bekend   

93 5 73 16   1   witte sliblaag en gele glazuur, dikte onbekend   

96 4 70, 71, 72 862 5     

alle roodbakkend en (licht-) bruin geglazuurd. Min. 12,5 cm lang en 1 

complete zijkant is 10,5 cm lang, 1,7 tot 2,0 cm dik. Beide zijden staan 

niet precies 90 graden op elkaar, maar 83. Het uiteinde van 1 lange zijde 

staat iets schuin naar binnen toe en geglazuurd, de andere is schuin 

bijgewerkt aan de "binnenkant"en niet geglazuurd   

97 4 70, 71, 72 1346   13   

7 fr met witte sliblaag en gele glazuur, in elk geval vier zijn van tegels 

10,5x10,5 cm, de andere zijn <7,5 cm. een stuk heeft een naad 

diagonaal door de tegel die geleidelijk steeds dieper wordt en waarin 

ook bruine glazuur (duidelijk intentioneel) -> afvoer of versiering o.i.d.? 

enkele zijn sterk gesleten en hebben ook "stippen" op de hoeken. 1 fr 

met (licht-) bruine  glazuur, is 7,5x7,5 cm, ook 'stippen' en gesleten. 5 fr 

met zwarte glazuur, ook met 'stippen'; de bruin en zwart geglazuurde 

hebben geen hechtende sliblaag.   
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vnr put spoor W (gr) dakpan vloertegel baksteen beschrijving opm 

102 4 70, 71, 72 19500     13 

2 oranje (zachtgebakken) van ?x12,5x5,5 cm en in 1 stuk is een hoek van 

3x3 cm eruit gehaald voor het bakken; 6 rood (normaal gebakken) met 

paarse en oranje uitsluitsels en ook grote complete kwarts (3x3x4 cm) 

als magering ?x12,5x6,0 (2x)?x13,0x5,5 ?x12,5x5,8 ?x12,3x6,0 (en 1 

indet maten); 2 paars (hardgebakken) 25,0x12,5x6,0 (1 zijkant is schuin 

bijgewerkt voor het bakken) ?x11,0x6,0 (veel varieteit in steen; 

vingerstrepen op lange zijde); 3 (paars) grijze stukken van misbaksels 

o.i.d. (?x9,0x8,0  ?x11,0x8,0 (veel variatie) en 31,0x12,0x7,8 (veel 

variatie en kromming en 2 afdrukken van naastgelegen stenen o.i.d.)   

105 1 

stort put 

1 1643     1 

>16,0x12,0x6,0, maar veel verschil in de steen. Roodbakkend en met 

mortwl   

110 1 vlak put 1 256   6   

3 fr met witte sliblaag en gele glazuur (<7 cm en 1,8-1,9 cm dik); 2 fr 

met zwarte glazuur, <7 cm en 1,7 cm dikt; 1 fr met lichtbruine glazuur, 

<7 cm en ,7 cm dikte. Alles roodbakkend   

117 1 vlak put 1 1660     5 

3 kleine brokken paarsgrijs van kleur en geblaasd, 2 fr dieprood van 

kleur (?x12,0x5,7 xm), geen mortel.   

118 1 vlak put 1 50   1    1,8 cm dik, geen maten bekend   

2012-

12   oppervlak 69   1   

1 fragment 10,5x3,5 cm, roodbakkend met (donker-)groene glazuur.  

Eén rechte zijden en een terugspringende rand. Op de buitenkant 

reliëfversiering (geometrisch motief?). De tegel heeft een afgeronde 

hoek aan de binnenzijde, die geheel zwart geblakerd is.  kacheltegel 
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Bijlage 6. Beschrijving metaal 

vondstnr put spoor context 
W 
(gram) aantal soort specifiek beschrijving 

lengte 
spijker opmerking 

12 3 vlak 1   150 1 ijzer strip 

ijzer plat 162 mm 
lang. 
Klinknagelgaten op 
beide uiteinden (5 
mm doorsnede)     

14 3     4 1 zilver munt 

Zilveren Tourse 
groot van Philip IV 
van Frankrijk     

17 2 vlak 1   39 1 ijzer spijker? 

ijzer staafvormig. 
Sterk 
gecorrodeerd. niet 
determineerbaar. 
Mogelijk een 
spijker 6   

17 2 vlak 1   7 1 lood kogel 
loden kogeltje 11 
mm doorsnede     

17 2 vlak 1   4 1     brokje cokes     

19 4 
72, 
profiel sloot 4 1 lood keurlood 

Keurlood diam. 2,2 
cm. Loden 
fragment van een 
keurmerk. Ca 16

e
 

eeuw     

24 4 72 sloot 12 4 loodtin insigne 

4 gelijkvormige 
hangertjes. 
Waarvan 3 
exemplaren zwaar 
beschadigt. Loodtin 
legering. Insigne in 
de vorm van een 
buidelbeurs 
periode; 1325-
1375, of een klokje 
zeszijdig 1350-
1450. Geloof en 
geluk blz. 171  
12.26     

29 3 stort   5 1 onbekend onbekend 

1x gesmolten 
metaal bol, < 1 cm 
2     

29 3 stort   3 1 onbekend onbekend 
1x gesmolten 
mataal vrij plat     

29 3 stort stort 1 1 onbekend insigne 

1x zwaar 
beschadigd 
fragment metaal     

38 1 7 WP 2 1352 1 ijzer schop 

schop 28,5 cm 
lang. Blad is 
gebroken, maar 19 
cm lang en 18 cm 
breed en heeft 
verdikking van 7 
mm op onderkant, 
in berlengde van 
steelaanzet. 
Steelaanzet is 9,5 
cm lang en 
geschikt voor steel 
van 4,0 cm dik. 
Verdikte rand.     

38 1 7 WP 2 704 1 ijzer strip 

ijzeren strip van 
24x5 cm met 1 gat 
in middem (5 mm)     

38 1 7 WP 2   1 ijzer sluiting? sluiting oid?     

38 1 7 WP 2 109 1 ijzer spijker spijker 9,5   

38 1 7 WP 2   1 ijzer spijker spijker 6   

38 1 7 WP 2   1 ijzer spijker spijker 4,5 gebroken 
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vondstnr put spoor context 
W 
(gram) aantal soort specifiek beschrijving 

lengte 
spijker opmerking 

38 1 7 WP 2   1 ijzer spijker spijker 6,1   

38 1 7 WP 2   1 ijzer spijker spijker 4,5 gebroken 

38 1 7 WP 2   1 ijzer spijker spijker 5,4 gebroken 

38 1 7 WP 2   1 ijzer spijker spijker 6 gebroken 

38 1 7 WP 2 50 1 ijzer strip 
ijzeren strip, 2x5 
cm     

38 1 7 WP 2 1 1 brons knopje 

Knopje 8 mm lang 
met platte kop 
(ovaal, max 1 cm 
diam.), brons, 
onderdeel of 
fragment 
(klinknagelvorming)     

53 1 20 kuil, YT? 7 
gruis, ijzer 
indet. ijzer gruis       

80 1 46/61 WP 1   1 lood kogel 

lood rond, 
pistoletkogel 15 
mm doorsnede     

80 1 46/61 WP 1   1 lood kogel 
lood bolvormig 13 
mm doorsnede     

80 1 46/61 WP 1   1 lood 
afval 
daklood? 

lood, plat geknipt 
en gevouwen. 
Oorspronkelijk 5,0 
cm lang met 
uiteinden die aan 
één kant bol zijn 
afgerond. Afval van 
daklood?     

80 1 46/61 WP 1   1 koper munt 

Fragment koperen 
plaatje. Mogelijk 
een munt. Ca 15

e
 a 

16
e
 eeuw.     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer plaatje 

fragment ijzeren 
plaatje met gat 
(diam. 5 mm)     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer kram 

Kram van 7 cm 
breed met 
omgebogen 
zijkanten van 2,5 
en 3,0 cm lang. De 
zijkanten lopen 
spits toe.     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer kram 

gebogen ijzeren 
pin of draad. 
Kram?     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer 
geheng of 
pan? 

10,5 cm lang. Het 
rechthoekige deel 
lijkt compleet en is 
4,5 cm breed en 
6,0 cm lang. Het 
andere deel is 7 
cm breed en 4,5 
cm lang. Geen 
spijkergaten 
aanwezig. Fr van 
geheng, pan o.i.d.?     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4 

gebroken, 
haaks 
gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 7,3   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 2,6 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 3,1 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,6 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 8,4   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 8,2   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,5 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,6   
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vondstnr put spoor context 
W 
(gram) aantal soort specifiek beschrijving 

lengte 
spijker opmerking 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 3,2 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 11,4   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,2   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,6   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 8,4   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,6   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 7,6   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,4   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,4   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,1 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,5   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,5   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,5 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,7   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,7 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,3   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,3   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,9 gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,6   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,4   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,5   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,1 gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,9   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 7,5   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 3,3 
gebroken, 
gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 7,4 gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,6 
gebroken, 
gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 3,2 
gebroken, 
gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,9   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,6 gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6 gebogen 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,6   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,6 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 5,7   

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 4,2 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 6,2 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer schop schop     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer sleutel 
sleutel, koperlaag 
ter versiering     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer geheng geheng     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer geheng geheng     

80 1 46/61 WP 1   1 ijzer spijker spijker 7,1 gebroken 

80 1 46/61 WP 1   1 lood glas in lood 

verfrommeld fr 
glas-in-lood raam, 
oorspronkelijk 14 
cm lang. Ruitje 
ontbreekt, maar 
ondanks de 
verfromfraaing vh 
lood is de ruit-
uitsparing 1-2 mm 
breed     

88 3 63 kuil 25 1 ijzer spijker spijker 5,8   

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 6,8   
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vondstnr put spoor context 
W 
(gram) aantal soort specifiek beschrijving 

lengte 
spijker opmerking 

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 6,8   

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 3 gebroken 

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 7,5   

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 7   

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 6,9   

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 8 gebogen 

90 3 64 WP 3   1 ijzer spijker spijker 4,9   

94 3 73 ingangsgreppel 58 1 ijzer geheng? 

ijzer plat 8,5 x 4,5 
cm. Fragment 
geheng?       

100 4 
70, 71, 
72 sloot 11 1 lood spinlood 

Spinloodje, 18 mm 
doorsnede 7 mm 
dik, 16

e
 /17

e
 eeuw     

100 4 
70, 71, 
72 sloot 1 1 

koper of 
brons munt? 

rond koperen of 
bronzen plaatje. 17 
mm doorsnede, 
niet leesbaar. 
Mogelijk een 
muntje.     

100 4 
70, 71, 
72 sloot 12 1 tin schoengesp 

tinnen schoengesp 
en koperen 
angelplaat. 
Datering ca. 1700. 
Op de angelplaat 
staat een 
rechthoekig merkje 
met daarin de letter 
F.    gebogen 

100 4 
70, 71, 
72 sloot 6 1 onbekend onbekend 

Metalen plaatje 
taartpuntvormig, 
ca. 2,5 cm lang. 
Gepolijste 
bovenkant en ruwe 
onderkant. 
Onbekend metaal 
en functie.     

100 4 
70, 71, 
72 sloot 2 1 

koper of 
brons munt 

Munt, brons of 
koper doorsnede is 
27 mm. Niet meer 
leesbaar. 16

e
 of 

17
e
 eeuw     

107 1 
stort put 
1   145 4 ijzer onbekend 

4 massieve brokjes 
ijzer      

107 1 
stort put 
1   34 1 ijzer spijker 1 ijzeren spijker 6 gebroken 

107 1 
stort put 
1   10 1 ijzer spijker 

1 ijzeren spijker 
fragment 2,5 gebroken 

114 1 vlak put 1   12 1 ijzer spijker spijker 7,5   

114 1 vlak put 1   16 1 ijzer spijker spijker 4,5 gebroken 

114 1 vlak put 1   47 2 ijzer spijker? 

2 stuks ca 4,5 cm 
lange spijker-
vormige brokjes      

123   oppervlak   4 1 brons knoop 

Bronzen platte 
knoop. kz. 
Afgebroken oogje. 
Opschrift 
Warrantied Richt  
Silverplate. Ca 20

e
 

eeuw   gebogen 

123   oppervlak   22 1 
koper of 
brons sierknop? 

bronzen knop met 
ijzeren pin. Functie 
onbekend. 
Datering LMEB-
NTA   gebogen 

123   oppervlak   25 1 lood kogel 
loden kogel 16 mm 
doorsnede      

123   oppervlak   24 1 lood kogel 

Geplette loden 
kogel, 18 mm 
doorsnede     

           



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [333]  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

vondstnr put spoor context 
W 
(gram) aantal soort specifiek beschrijving 

lengte 
spijker opmerking 

121 

2 
of 
3 stort   1 1 

koper of 
brons rekenpenning 

Rekenpenning, 
brons of koper 
doorsnede is 27 
mm Staand figuur 
(man) links langs 
gekroond 
wapenschild 
Vierdelig wapen 
met hartschild  
Rekenpenning 16

e
 

eeuw?     

76   50 fundering 10 1 ijzer spijker 
IJzer fragment van 
spijker? 4,8   

124   oppervlak   3 1 ijzer gesp 

ijzeren gesp bijna 
vierkante vorm 23 
mm. Zonder angel     

124   oppervlak   160 1 ijzer geheng 

ijzeren geheng van 
9,5 cm lang 
(gebroken), 
uiteinde loopt spits 
toe. 2 gaten op 2,5 
en 9 cm van 
uiteinde     

124   oppervlak   45 1 ijzer muurhaak 

ijzeren muurhaak 6 
cm. Mogelijk haak 
voor paardentuig 
/kar of haam. Deel 
om te bevestigen is 
4 cm breed en 
heeft 2 gaten (diam 
5 mm)     

124   oppervlak   13 1 ijzer WOII 
ijzeren beugel voor 
patroonband?     

124   oppervlak   103 1 ijzer geheng 

geheng. Breed 
deel (6,0 cm) en 
smal deel (3,0 cm). 
9,5 cm lang     

124   oppervlak   41 1 ijzer gesp 

ijzeren gesp rond 
(4 cm) met platte 
dunne angel     

124   oppervlak   108 1 ijzer ketting 

ijzeren 
koppelschakel 
draaibaar, 9,7 cm. 
1 ring diam 5,5 cm, 
andere ring 2,7 cm 
diam.     

124   oppervlak   35 1 ijzer spijker spijker 9 gebogen 

124   oppervlak   33 1 ijzer strip 

ijzeren strip met 
gat. 85x20x2 mm  
gat is diam 11 mm     

124   oppervlak   78 1 ijzer geheng 

ijzeren geheng met 
oog. Mogelijk 
onderdeel van 
paardentuig /kar of 
haam     
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Bijlage 7. Beschrijving bot 

vnr put vlak spoor soort element 
fragmentatie- 

graad zijde leeftijd aantal gewicht 
gebruiks- 

sporen opmerkingen 

39 1 1 7 rund femur <25% R >3,5-4j 2 55,4     

39 1 1 7 rund metacarpus 50-75% L indet 1 100,8 

mogelijk 
knaagsporen 
distale eind volwassen individu 

39 1 1 7 rund scapula <25% L indet 2 46,4 snijsporen   

39 1 1 7 rund incisiva 100% indet indet 1 3,6     

39 1 1 7 MZ/GZ LB <25% indet indet 11 66,3   licht verweerd 

39 1 1 7 MZ/GZ indet <25% indet indet 15 29,7   licht verweerd 

39 1 1 7 MZ/GZ indet <25% indet indet 1 0,3    gecalcineerd 

39 1 1 7 MZ/GZ 
vertebra 
lumbale 25-50% nvt indet 1 13,5 snijsporen   

50 1 2 20 rund premolaar 50% indet indet 1 8,2   P1 

50 1 2 20 rund molaar 50% indet indet 1 32,2   M1 of M2 

64 1 2 29 indet indet <25% indet indet 3 0,1   

verweerd/licht, 
zeer kleine 
fragmentjes 

68 3 1 39 rund metatarsus 25-50% links >2-2,5 j 1 75,9 
duidelijke 
kapsporen   

68 3 1 39 rund phalanx 1 25-50% links 
>20-
24mnd 1 8,3     

84 3 1 54 MZ/GZ indet <25% indet indet 5 11,2   erg licht/verweerd 

85 3 1 63 rund tibia <25% indet indet 1 6   

zeer klein 
fragment, 
gecalcineerd 

115 1 1 nvt rund femur <25% indet indet 1 8,8 kapsporen licht verweerd 

115 1 1 nvt rund humerus <25% R indet 1 37,6 
mogelijk 
snijspoor licht verweerd 

115 1 1 nvt rund femur 25-50% R >3,5 j 1 100,4   licht verweerd 

115 1 1 nvt rund femur <25% indet indet 1 90,4   licht verweerd 

115 1 1 nvt GZ indet <25% indet indet 2 6,5   licht verweerd 
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Bijlage 8. Beschrijving hout 

 
Vnr. houtsoort Nederlandse_naam opmerking 

7 Quercus sp eik   

8 Cornus mas gele kornoelje   

9 Juglans regia walnoot   

10 Prunus sp./Prunus avium? 
kersachtige, waarschijnlijk zoete 
kers   

11 Fraxinus excelsior es   

14 Quercus sp eik   

15 Quercus sp eik   

16 Alnus sp. els   

17 Prunus-type kersachtige   

21 Abies alba zilverspar   

24 Quercus sp eik   

26 Fraxinus excelsior es   

28 Abies alba zilverspar   

30 Quercus sp eik dendro kan, vold.ringen 

38 Alnus sp. els   

39 Fraxinus excelsior es   

42 Quercus sp eik   

45 Quercus sp eik   

47 Quercus sp eik   

50 Salix sp. wilg   

52 Abies alba zilverspar   

53 Alnus sp. els   

114 Corylus avellana hazelaar hoepels 

114 Salix sp. wilg binding om hoepels 

116 Salix sp. wilg   

117 Corylus avellana hazelaar   

118 Frangula alnus vuilboom; sporkehout   

119 Quercus sp eik   

120 Quercus sp eik   

122 Acer campestre Spaanse aak   

123 Carpinus betulus haagbeuk   

123 Pomoideae appelachtige   

124 Salix sp. wilg 2x 

125 Salix sp. wilg   
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V-nr put spoor context soort beschrijving 

Lengte 

(cm) 

Breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diam 

(cm) 

W 

(gr.) 

wijze uit 

stam gebruik 

1 1 7 WP 2 eik deel karrewiel 109,5 20 5   6100 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' door 

het hart 

van de 

stam 

fundering 

waterput 

2 1 7 WP 2 eik deel karrewiel 116 20 

3,5 

tot 

5,0   6400 

gerechte 

'balk' uit 

halve stam 

fundering 

waterput 

3 1 7 WP 2 eik deel karrewiel 115 

19 tot 

22 

4 tot 

5,5   8300 

gerechte 

'balk' uit 

halve stam 

fundering 

waterput 

4 1 7 WP 2 eik deel karrewiel >50 ca. 19 4,5   2300 

gerechte 

'balk' uit 

halve stam 

fundering 

waterput 

5 1 7 WP 2 eik plank 60 15,5 4   1750 

tangeniaal, 

niet door 

hart 

fundering 

waterput? 

6 1 7 WP 2 eik plank 36 14 2   900 

tangeniaal, 

niet door 

hart 

fundering 

waterput? 

7 1 7 WP 2 eik plank 26 17 4,5   245 

tangeniaal

, niet door 

hart 

fundering 

waterput? 

8 1 7 WP 2 

gele 

kornoelje plank 25 7 2,5   1155 

tangeniaal

, niet door 

hart 

stut 

waterput? 

9 1 7 WP 2 walnoot afval 58     

loop

t 

naar 

de 

top 

af 

van 

6 

naar 

4 cm 785 rondhout 

stut 

waterput? 

10 1 7 WP 2 

kersachtig

e, 

waarschijn

lijk zoete 

kers afval 17     8 750 rondhout 

stut 

waterput? 

11 1 7 WP 2 es 

gebruiksvoorwer

p? 23 16 11,5   3200 

tangeniaal

, niet door 

hart 

onbekend. 

Hamer? 

12 1 7 WP 2   plank 14 11,5 1,4     

tangeniaal, 

niet door 

hart 

deksel van 

kist, kast of 

iets 

dergelijks? 

13 1 7 WP 2   plank 11 11,5 1,6     

tangeniaal, 

niet door 

hart 

deksel van 

kist, kast of 

iets 

dergelijks? 

14 1 7 WP 2 eik plank 32,5 11 2   700 

tangeniaal

, niet door 

hart onbekend. 

15 1 7 WP 2 eik plank 18 6,5 2,3     

tangeniaal

, niet door 

hart onbekend. 
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V-nr put spoor context soort beschrijving 

Lengte 

(cm) 

Breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diam 

(cm) 

W 

(gr.) 

wijze uit 

stam gebruik 

16 1 7 WP 2 els plank 15 15 

3,0 

tot 

0,5   255 

tangeniaal

, niet door 

hart 

onbekend, 

spie voor 

waterput te 

stellen? 

17 1 7 WP 2 

kersachtig

e afval 23 5 4,5   430 

door hart 

stam 

stut 

waterput? 

18 3 61 WP 1 zilverspar plank >24 >16 2   531 tangeniaal   

19 3 61 WP 1 zilverspar plank >43 >15 2   1775 tangeniaal 

enkele 

houtwormgat

en 

20 3 61 WP 1 zilverspar plank >25,5 >10,5 2   438 tangeniaal   

21 3 61 WP 1 zilverspar plank >47 >16 2,5   1940 tangeniaal   

22 3 61 WP 1 zilverspar plank >20 >8 2,2   460 tangeniaal   

23 3 61 WP 1 zilverspar plank 20,5 5 2,5   213 tangeniaal   

24 3 61 WP 1 eik plank >37,5 5,5 1,5   177 tangeniaal   

25 3 61 WP 1 eik? spie 24,5 

3,0 tot 

1,3  cm 

1,5 

tot 

0,4 

cm     

tangeniaal, 

niet door 

hart spie 

26 3 61 WP 1 es balk 18 6 

3,2 

tot 

0,3   108 

gekloven 

of gezaagd 

balkje, 

radius 

groter dan 

boog 

driehoekig 

balkje 

27 3 61 WP 1 eik plank 43,5 20 2   1110 tangeniaal   

28 3 61 WP 1 zilverspar plank >43,5 >19 3   1391 tangeniaal   

29 3 61 WP 1 eik balk >56 5,5 (dik) 

>9 

(hoo

g)   1340 tangeniaal 

inkeping lijkt 

recht uiteinde 

te hebben 

30 3 61 WP 1 eik plank >32,5 11 1   463 tangeniaal   

31 3 61 WP 1 eik? plank >52 >14,5 2,2   898 tangeniaal 

houtwormgat

en 

32 3 61 WP 1   plank >28 >12 >2   445 tangeniaal   

33 3 61 WP 1 eik plank 40 22,5 2,5   1850 tangeniaal 

houtwormgat

en 

34 3 61 WP 1 eik plank >51 >9 2,5   780 tangeniaal 

houtwormgat

en 

35 3 61 WP 1 eik plank 58 17 2,5   1900 tangeniaal   

36 3 61 WP 1 eik plank >104 17 2,5   2895 tangeniaal 

enkele 

houtwormgat

en 

37 3 61 WP 1 eik plank 7 11 2,5   154 tangeniaal   

38 3 61 WP 1 els plank >16,5 >8 1,8   95 tangeniaal 

enkele 

houtwormgat

en 
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V-nr put spoor context soort beschrijving 

Lengte 

(cm) 

Breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diam 

(cm) 

W 

(gr.) 

wijze uit 

stam gebruik 

39 3 61 WP 1 es plank >30 >23 2,5   1055 tangeniaal 

enkele 

houtwormgat

en 

40 3 61 WP 1 es plank >13,5 >8,5 2,5   180 tangeniaal   

41 3 61 WP 1 es plank >18 >12 2,5   440 tangeniaal 

houtwormgat

en 

42 3 61 WP 1 eik 

gebruiksvoorwer

p >35 11,5 9,5   460 tangeniaal 

houtwormgat

en 

43 3 61 WP 1   

gebruiksvoorwer

p 23,5 8 0,9     tangeniaal 

telloor of 

deksel 

44 3 61 WP 1 eik? balk >36 >9 8   1150 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam   

45 3 61 WP 1 eik balk >19 8 6,5   630 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam   

46 3 61 WP 1 eik? balk >55 >11 6,5   1730 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam   

47 3 61 WP 1 eik balk 53 12 8,5   6100 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam   

48 3 61 WP 1 eik balk 41 12,3 9,7     

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam 

onderdeel 

houten skelet 

van gebouw? 

49 3 61 WP 1   balk >80 10 9,5   2900 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam 

houtwormgat

en 

50 3 61 WP 1 wilg plank >32 11,5 2   460 tangeniaal 

houtwormgat

en 

51 3 61 WP 1 eik balk >27 8,5 7,5   1200 

vierzijdig 

bewerkte 

'balk' uit 

kwart 

stam   

52 3 61 WP 1 zilverspar plank >22 >10 3   380 tangeniaal   
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V-nr put spoor context soort beschrijving 

Lengte 

(cm) 

Breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diam 

(cm) 

W 

(gr.) 

wijze uit 

stam gebruik 

53 3 61 WP 1 els deel karrewiel >109 

20 tot 

25 4,5   7900 tangeniaal 

fundering 

waterput? 

54 3 61 WP 1 els deel karrewiel >130 21 

4,5 

tot 

5,2   6700 tangeniaal   

55 3 61 WP 1   balk >13 >7 >6   1175 onbekend   

56 3 61 WP 1   plank >20 >7 2,5   290 tangeniaal   

57 3 61 WP 1   lat >11 2 1   32 tangeniaal 

 

58 3 61 WP 1   plank >5 9 

0,5 

tot 

1,5   45 tangeniaal   

59 3 61 WP 1   plank >9,5 8,5 1   80 tangeniaal 

houtwormgat

en 

60 3 61 WP 1   plank >16 5,5 2   97 tangeniaal   

61 3 61 WP 1   plank >14 >6,5 1,5   62 tangeniaal   

62 3 61 WP 1   plank         8900 tangeniaal   

101 3 65 WP3 eik duig van ton 87,0 10,5 

1,7 
tot 
2,4   1300 tangeniaal ton 

102 3 65 WP3 eik duig van ton 52,5 16,5 

1,6 

tot 

2,2   1250 tangeniaal   

103 3 65 WP3 eik duig van ton 80,5 

9,0 tot 

10,7 2,3   1200 tangeniaal   

104 3 65 WP3 eik duig van ton 56,5 

10,7 tot 

12,6  2,0   900 tangeniaal   

105 3 65 WP3 eik duig van ton 125,0 

12,6 tot 

14,0 2,0   3000 tangeniaal   

106 3 65 WP3 eik duig van ton 139,5 

5,7 tot 

7,3 1,6   1250 tangeniaal   

107 3 65 WP3 eik duig van ton 118,5 16,0 1,6   3300 tangeniaal   

108 3 65 WP3 eik duig van ton 142,0 16,5 1,5     tangeniaal   

109 3 65 WP3 eik duig van ton 151,0 

14,3 tot 

16,2 1,5   3200 tangeniaal   

111 3 65 WP3 eik duig van ton 148,0 14,8 1,6   3200 tangeniaal   

112 3 65 WP3 eik duig van ton 145,0 

14,3 tot 

15,7 1,6   3600 tangeniaal   

113 3 65 WP3 eik duig van ton 148,0 

13,8 tot 

17,3 

1,5 

tot 

2,0, 

onde

rzijd

e is 

dikke

r   3500 tangeniaal   

114 3 65 WP3 

hazelaar, 

wilg band om ton 9 tot 15 

1,5 tot 

3,0 

0,9 

tot 

1,3   290 

gehalveer

de tak   
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V-nr put spoor context soort beschrijving 

Lengte 

(cm) 

Breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diam 

(cm) 

W 

(gr.) 

wijze uit 

stam gebruik 

115 3 65 WP3 

hazelaar, 

wilg band om ton 

10 tot 

16       210 

gehalveer

de tak 

3 maal: dikke 

tak onder 

(diam. 2,5 cm) 

en dunne tak 

boven (1,4 cm 

diam.), maar 

1 maal zijn 

twee takken 

van 1,4 cm 

diam. op 

elkaar 

gebonden 

116 3 64 in WP3 wilg stut naast ton >90 5   

3,5 

tot 

2,5 540 rondhout stut? 

117 3 64 in WP3 hazelaar kom         114     

118 3 64 in WP3 

vuilboom; 

sporkehou

t snoeihout 5 tot 16   1,2   60 takken   

119 3 54 greppel eik afval? >83     19 

####

#     

120 3 54   eik tak >55     5 980     

121 3 64 in WP3   snoeihout >50     4 600     

122 3 64 in WP3 

Spaanse 

aak snoeihout >11 4     1115     

123 3 64 in WP3 

haagbeuk, 

appelachti

ge 

snoei- of 

afvalhout <20 <7,5 6 6,5 1420     

124 3 64 in WP3 wilg 

snoei- of 

afvalhout <26     <5,5 1480     

125 3 64 in WP3 wilg 

snoei- of 

afvalhout >14     3 110     

126 3 64 WP3 eik stop in ton 5     3   rondhout stop op ton 

127 3 64 in WP3 eik lat 23 3,5 3     

klein deel 

stam   

128 3 64 in WP3 eik lat 31 3 2,5     

klein deel 

stam   

129 3 64 in WP3 eik plank 8 5 1     radiaal   

130 3 61 wp 1 eik spie 5,5 3,5 1,6     radiaal   

131 3 61 wp 1 eik spie 4 3,5 1,3     radiaal   

132 3 61 wp 1 eik spie 4,5 3,5 1,4     radiaal   

133 3 61 wp 1 eik spie 5 3 1,8     radiaal   

134 3 61 wp 1 eik spie 4 3 1,6     radiaal   

135 3 61 wp 1 eik spie 5 3,5 1,3     radiaal   

136 3 61 wp 1 eik spie 5 3 1,8     radiaal   

137 3 61 wp 1 eik plank 6,3 5,5       tangeniaal   

138 

1 of 

3       pen 16     3,3   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

139 

1 of 

3       pen 12     3,7   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

140 

1 of 

3       pen 12,5     3,5   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 
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V-nr put spoor context soort beschrijving 

Lengte 

(cm) 

Breedte 

(cm) 

dikte 

(cm) 

diam 

(cm) 

W 

(gr.) 

wijze uit 

stam gebruik 

141 

1 of 

3       pen 12     3,3   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

142 

1 of 

3       pen 9     3,5   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

143 

1 of 

3       pen 14     3,1   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

144 

1 of 

3       pen 12,5     3,2   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

145 

1 of 

3       pen 10,5     3,2   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

146 

1 of 

3       pen 7,5     3,2   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

147 

1 of 

3       pen 9     3,2   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

148 

1 of 

3       pen 11     3,4   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

149 

1 of 

3       pen 9     2,8   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

150 

1 of 

3       pen 10     3,2   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

151 

1 of 

3       pen 9,5     2,9   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

152 

1 of 

3       pen 9     3,2   radiaal 

verbindingspe

n 

wielsegment? 

153 

1 of 

3       pen 7     1,7   radiaal 

pen om 

verbindingspe

n te borgen? 

154 

1 of 

3       pen 7     1,6   radiaal 

pen om 

verbindingspe

n te borgen? 

Vetgedrukte regels: houtsoorten door BIAX gedetermineerd. 
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V-nr slijtage spint foto bewerkingssporen opmerking 

1 ja   ja 

gezaagd. Laatste 13 cm is dunner gezaagd 

aflopend naar 2,0 cm 

1 en 4 spijkers op beide uiteinden (resp. 2,5 en 4,0, 4,0 en 

4,5 cm lang). Van de vier is er 1 op de kopse kant in 

geslagen (3,5 cm lang). Ook op andere buitenzijde 1 spijker 

(5,0 cm lang), op ca. 1/3 deel van de lengte. 

2 ja   ja 

gezaagd. Laatste 10-15 cm is dunner gezaagd 

aflopend naar 1,5 cm 

2 en 3 spijkers op beide uiteinden, resp. 3,0 en 3,0 lang en 

3,0, 2,5 en 4,0 cm lang. Ook op buitenzijde 2 spijkers (4,0 

en 5,0 m lang), elk op ca. 1/3 deel van de lengte 

3 ja   ja 

gezaagd, laatste 10 cm is dunner gezaagd, 

aflopend naar 3 cm 

1 uiteinde ontbreekt. Op andere uiteinde 2 spijkers (beide 

door wieldikte heen, 4,5 cm lang). Ook op buitenzijde 2 

spijkers (4,5 en 3,5 cm lang), beide op ongeveer 1/3 deel 

van de lengte. 

4 ja   ja 

gezaagd, laatste 14 cm is dunner gezaagd, 

aflopend naar 2 cm 

2 spijkers op uiteinde, door wieldikte heen (2,5 en 5,5 cm 

lang). Geen spijkers op buitenzijde, maar die is echter 

incompleet 

5 

incompleet 

en verweerd   ja onbekend 1 spijker en 2 ronde gaten (diam. ca. 1 cm) 

6 

incompleet 

en verweerd   ja onbekend buitenzijde is bolvormig 

7 

incompleet 

en verweerd   ja onbekend   

8 incompleet     ja gezaagd 

top is spits gezaagd over lengte van 16 cm, aan beide 

zijkanten, spijker op 21 cm van de top 

9 

incompleet 

en verweerd   ja nee 

 
10 incompleet     ja nee 

top is met enkele bijlslagen afgekapt,ook een zijtak is 

ingekapt en daarna afgebroken 

11 verweerd   ja 

brede kant is helemaal schuin doorboord (diam. 

2,8 cm) en opgevuld met 'steel' die is 

afgebroken   

12 incompleet   ja 

gezaagd, 1 kopse kant is recht, andere iets 

schuin gezaagd 

op hoek 1 spijker dwars door plank geslagen, 8 cm verder 1 

spijker schuin door de kopse kant geslagen (komt er aan 

onderkant uit). Fijne krassen op de onderkant, veelal 

parallel, en op de bovenkant zijn nog zaagsporen zichtbaar 

13 incompleet   ja 

gezaagd, 2 kopse zijden zijn recht (90 graden 

hoek) hoort bij 12 

14 compleet   ja gezaagd 

in midden 2 gaten (diam. 0,5 cm), 7,0 cm uit elkaar, ook 1 

spijker.  

15 incompleet   ja gezaagd 1 zijde is iets schuin lopend afgezaagd 

16 incompleet   ja gezaagd 2 spijkers op uiteinde, 4 cm uit spits kant en 6 cm uit elkaar 

17 incompleet   ja onbekend afgerond vierkante vorm in doorsnede 

18       gezaagd 1 uiteinde is recht afgezaagd 

19     ja 

gezaagd, 3 spijkers en 1 (spijker-?) gat van 6 mm 

diam. Aan 1 zijde een rechtopstaande rand van 

1,0 cm hoog 

1 groot en 7 kleine fragmenten; 1 uiteinde is recht 

afgezaagd. Spijkers 3,5 cm lang 

20       gezaagd 1 uiteinde is recht afgezaagd 

21       

gezaagd, aan 1 lange zijde rechtopstaande rand 

van 1,3 cm hoog; 4 spijkers 

7 fragmenten; 1 uiteinde is recht afgezaagd. Spijkers 3,5 

cm lang 

22       gezaagd, enkele hebben 1 rechte zijde 

5 fragmenten. 18 t/m 22 zijn deel van enkele planken, die 

vermoedelijk van eenzelfde voorwerp zijn geweest 

23     ja gezaagd 2 spijkers waarvan een 3,5 cm lang. Andere korter 

24     ja gezaagd en geschaafd 1 uiteinde is recht afgezaagd, fr van duig? 

25     ja gezaagd geen verdere sporen 
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V-nr slijtage spint foto bewerkingssporen opmerking 

26     ja 

gezaagd of gekloven, met schors, 1 ronde indruk 

van ronde buis of ring (diam. 1,7 cm) geen verdere sporen 

27     ja 

gezaagd, 2 spijkergaten op uiteinde naast elkaar 

maar met 1 spijker (3,5 cm) divese putjes aan zelfde zijde als spijker in is geslagen 

28     ja 

gezaagd, aan 1 lange zijde rechtopstaande rand 

van 1,4 cm hoog 

2 kleine fragmenten en 1 groot stuk. In groot stuk zijn 4 

gaten (3-5 mm), waarvan 2 met spijker en 1 met houten 

pennetje 

29     ja 

gezaagd, aan 1 lange zijde rechtopstaande rand 

van 2,2 cm hoog en 2,2 cm dik Zaagsporen aan 1 zijde, haaks op lengterichting 

30     ja gezaagd duig? 

31     ja gezaagd 

2 fragmenten; over 22 cm lengte heeft er een andere plank 

tegenaan gezeten, zichtbaar aan de sterke afplatting vh 

oppervlak 

32     ja gezaagd   

33     ja gezaagd 

5 fragmenten, divese putjes aan een zijde van 1 stuk 

(hamerslagen?) 

34     ja gezaagd   

35     ja 

gezaagd, 1 boorgat (6 mm diam.) en 1 spijker 

(afgebroken) 

boorgat is gemaakt op ingekerfde lijn die haaks op 

lengterichting is getrokken 

36     ja gezaagd, 1 spijker (afgebroken) 

2 fragmenten van 1 plank, enkele zaagsporen haaks en 

diagonaal op lengterichting 

37     ja gezaagd 

plank van 11 cm breed die tweemaal is afgezaagd onder 

een andere hoek. Restant-stuk 

38     ja gezaagd 

plank is aan 1 zijde schuin (45 graden) afgezaagd en andere 

zijde afgebroken 

39     ja 

gezaagd, op 4 plekken is in 1 kopse kant in 

boorgat (diam. 8 mm, 5,5 cm diep) een 

eikenhouten pen (spitse of stompe punt) 

geslagen, waar weer een spijker in is geslagen. 

Afstand is 15, 6 en 1,5 (2x) cm 

4 fragmenten,  aan 1 zijde aanslag die vorm v gezicht heeft. 

Spijkers: linker-zijkant op foto. Stuk inlinkerrij, 2e van 

boven, past boven er op. Grote beschadigingen. 

40     ja gezaagd, ook 1 houten pen 1 uiteinde is recht afgezaagd. Grote beschadigingen 

41     ja gezaagd 

1 uiteinde is recht afgezaagd. Nrs. 38 t/m 42 maken deel 

uit van hetzelfde voorwerp op basis v houtsoort (dikte, 

nerf, kleur) en beschadigingen 

42 duig   ja 

gezaagd, er is op 4,2 cm vd onderkant een groef 

parallel met de onderkant aangebracht van 3 

mm breed en 3 mm diep (U-vormig in profiel). 

15 cm vanaf de onderkant is 1 houten pennetje 

van 4 mm dik in een boorgat geslagen, dat niet 

uitsteekt 

aan de top is de binnenzijde schuin bijgewerkt. Duidelijk 

duig van andere ton dan die van waterput 3. 

43       

gezaagd, rand is aan beide zijden bijgewerkt tot 

spitshoekige rand die asymmetrisch is.  

Lijkt gehalveerd, maar is zo gemaakt. In de kopse kant vd 

aansluiting zijn tweedunne houten pennetjes als 

verbinding aangbracht (4 mm dik, 22 cm uit elkaar) 

44     ja geblakerd; brand? te aangetast om te zien of stuk is gezaagd 

45     ja 

grote inkeping ober hele breedte, geboord gat 

(19 mm) met pen; pen-gat verbinding breedte, dikte bekend; kopse kant mooi afgezaagd 

46     ja geblakerd; brand? geblakerd; brand? 

47     ja 

een zijde is afgezaagd en op het laatst (0,5 cm) 

afgebroken mooie, rechte vierkante balk. Hard hout. 

48     ja 

vierkant stuk, maar 2/3 deel is verdund (4,5 m 

dik) en met een kromming versmald (9,5 cm), 

dat een hoekig afgerond uiteinde heeft. Op 8,5 

cm van uiteinde een ronde doorboring (diam. 

2,5 cm) die schuin door het verdunde deel is 

geplaatst (in de richting v h dikke deel) enkele kleine spijkergaten (geen spijkers) en zaagsporen 
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V-nr slijtage spint foto bewerkingssporen opmerking 

49     ja 

vierkante balk met rechthoekige uitsparing 

(>55x5x4,5 cm) in het midden, met schuine 

uiteinden op de kopse kanten en rechte 

zijkanten 4 fragmenten; gekapt en met beitel of dissel bewerkt 

50     ja gezaagd geblakerd aan beide zijden, deel van duig? 

51       gezaagd   

52       gezaagd, 1 spijker (4 cm) in tweeen gebroken 

53   ja ja 

gezaagd. Breedte is in middendeel min. 20 cm 

en is in uiteinde 25 cm. Uiteinde zijn dunner 

gemaakt over een lengte van resp. 18 en 32 cm 

die m.n. naar de binnenkant is uitgevoerd (tot 

2,0 cm) 2 helften, middendeel ontbreekt 

54     ja 

gezaagd. Breedte is in middendeel min. 20 cm 

en is in uiteinde 21 cm. Uiteinde is dunner 

gemaakt over een lengte van 24 cm (tot 1,5 cm) 9 delen, 1 uiteinde ontbreekt 

55       

 

13 fragmenten van verbrande balk (en plank?); vorm 

onherkenbaar 

56       gezaagd   

57       gezaagd   

58       gezaagd onderkant van duig? 

59       gezaagd geblakerd, tegen andere plank bevestigd 

60       gezaagd   

61       gezaagd 1 zijde schuin afgezaagd 

62       gezaagd 

96 fragmenten van diverse planken. Meeste fragmenten 

max 13x6 cm groot, een enkele tot 43x9 cm. 3 stukken met 

een spijker (gat) 

101     j 

strook 3-15 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,8 cm) en er is op 7,0 cm vd onderkant 

een groef parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). 5,0 cm vanaf de onderkant is 

1 houten pennetje van 4 mm dik in een boorgat 

geslagen, dat aan de binnenzijde 2 mm uitsteekt 1 gat 

102     j 

onderste 9 cm is dunner gekapt (1,3 mm) en 

groef is aangebracht, deel onder de groef 

ontbreekt diverse fijne krassen op binnenzijde (slijtage door rollen?) 

103     j idem 102 idem 102 

104     j 

strook 3-14 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,5 cm) en er is een groef op 6,5 cm vd 

onderkant parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). Op 3,0 en 4,0 cm vanaf de 

onderkant zijn 2 houten pennetjes van 4 mm dik 

in een boorgat geslagen (afstand 6,0 cm), 

waarvan er 1 aan beide zijden 4 mm uitsteekt 

2 gaten, fijne krassen aangebracht op buitenkant (slijtage 

door rollen?) 



Huys de Hildert. Een archeologisch en historisch onderzoek naar een 16
e
 eeuws adellijk huis in Well, gemeente Bergen (L) 

 [345]  

V-nr slijtage spint foto bewerkingssporen opmerking 

105     j 

strook 3-15 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,5 cm) en er is een groef op 6,8 cm vd 

onderkant parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). 5,0 cm vanaf de onderkant 

zijn 2 houten pennetjes van 4 mm dik in 2 

boorgaten geslagen (afstand 2,3 cm), die beide 

nergens uitsteken. Door beschadiging aan de 

binnenzijde is te herleiden dat de pennetjes 

vanaf de buitenkant erin zijn geslagen. 

2 gaten, fijne krassen op de buitenkant. Breedte niet goed 

meetbaar vanwege beschadigingen 

106     j 

strook 3-12 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,3 cm) en er is een groef op 6,8 cm vd 

onderkant parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). 

niet compleet! Fijne krassen op de buitenkant (stijtage 

door rollen) 

107     j 

strook 3-15 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,2 cm) en er is een groef op 6,5 cm vd 

onderkant parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). 

niet compleet! Fijne krassen op de buitenkant (stijtage 

door rollen) 

108     j 

strook 3-10 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,3 cm) en er is een groef parallel met 

de onderkant aangebracht van 3 mm breed en 3 

mm diep (U-vormig in profiel). Op 21,0 cm, 66,3 

cm en 108,8 cm van oorspronkelijke bodem 

ronde boorgaten (5 mm doorsnee) die met 

houten pennetjes zijn gedicht (steken niet uit). 

Op 73,5-79,5 v oorpronkelijke bodem een 

vierkant gat (6,0-max. 6,5 hoog en 5,3-5,7 cm 

breed), op 75,3-76,5 cm v oorspronkelijke 

bodem een rond gat (1,3 cm naast vierkant gat) 

en op 85,5-88,5 cm een rond boorgat (3,0 cm 

doorsnee). Rond dit laatste gat een 10x10 cm 

een ronde vlek zwarte aanslag aan de 

binnenzijde v d duig. Op 69,0 cm vd 

oorspronkelijke bodem op de buitenzijde een 

aanzet tot eerder zagen van vierkant gat, maar 

al na enkele halen vd zaag gestaakt. 

3 kleine boorgaten en 3 grotere gaten. Niet compleet, 

onderste rand ontbreekt! Fijne en grovere krassen op de 

buiten- en binnenkant (stijtage door gebruik en rollen) 

109       

strook 3-14 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,1 cm) en er is op 7,0 cm v onderkant 

een groef parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). Op 5,0 cm v d onderkant is 

een rond boorgat aangebracht (diam 5 mm) 

waarin een houten pennetje is aangebracht. 

steekt niet uit. 

1 gat. Niet compleet! Fijne en grovere krassen op de 

buiten- en binnenkant (stijtage door gebruik en rollen) 

111     j 

strook 3-11 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,2 cm) en er is op 6,8 cm v onderkant 

een groef parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). Op 5,0 cm v d onderkant is 

een rond boorgat aangebracht (diam 5 mm) 

waarin een houten pennetje is aangebracht. 

steekt niet uit. 

1 gat. Niet compleet! Fijne en grovere krassen op de 

buiten- en binnenkant (stijtage door gebruik en rollen) 
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112       

strook 3-11 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,2 cm) en er is op 6,5 cm v onderkant 

een groef parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). Op 4,5 cm v d onderkant zijn 2 

ronde boorgaten aangebracht (diam 5 mm, 3,0 

cm uit elkaar), maar houten pennetjes 

ontbreken. ook op 28,8, 81,3 en 104,5 cm vd 

onderkant zijn 3 ronde boorgaten (diam 5 mm) 

geboord die wel met houten pennetjes zijn 

opgevuld. Geen enkele steekt uit. 

5 gaten. Niet compleet! Fijne en grovere krassen op de 

buitenkant, m.n. haaks en diagonaal op de  lengterichting 

vd duig (stijtage door rollen, maar ook door gebruik als 

ondergrond voor zaagwerkzaamheden) 

113       

strook 3-14 cm vanaf de onderkant is dunner 

gekapt (1,2 cm) en er is op 6,8 cm v onderkant 

een groef parallel met de onderkant 

aangebracht van 3 mm breed en 3 mm diep (U-

vormig in profiel). Op 26,3 cm v d onderkant is 

een rond boorgat aangebracht (diam 5 mm), dat 

met houten pennetje is opgevuld. Steekt niet 

uit. 

1 gat. Niet compleet! Fijne en grovere krassen op de 

buitenkant, m.n. haaks en diagonaal op de  lengterichting 

vd duig (stijtage door rollen, maar ook door gebruik als 

ondergrond voor zaagwerkzaamheden) 

114   schors j   11 fr van banden om ton heen 

115   schors   

gehalveerde takken, waarvan steeds 2 bij elkaar 

zijn gebonden met wilgetenen over een lengte 

van minstens 12, 13 en 15 cm 

4 fr: 9, 11,  14 en 21 windingen zijn aanwezig, maar niet 

alle windingen zijn bewaard; het zijn er steeds minimaal 20 

geweest die over een lengte van 13-15 cm zijn verbonden 

116   schors j 

punt is aan 1 of 2 vlakken schuin afgezaagd over 

een lengte van 4 cm. Ook een tak is afgezaagd. gebroken in 5 stukken 

117       

houten kom, op draaibank gemaakt. Bodem is 

1,8 cm dik, de rest 0,9 cm. Naar de rand neemt 

de dikte toe naar 1,8 cm. De bodem staat op een 

standvoet van 0,9 cm dik. Naast de bodemvoet 

(diam. ca. 11,0 cm) zijn twee dunne, fijne 

groeven aangebracht. Die zijn 1 mm breed en 

diep, en liggen 3 mm uit elkaar. Ook op 2,7 en 

1,8 cm onder de rand zijn twee groeven 

aangebracht, van 3 mm breed en 1 mm diep. De 

kom heeft een openstaande rand met een diam 

van 15,0 cm. 

9 fr; de kom is meerdere malen gebarsten en op minstens 

6 plaatsen gerepareerd door 1-1,2 cm aan weerszijden van 

de breuk kleine gaatjes (2 mm diam.) te maken en de 

helften met koper- of bronsdraad aan elkaar te maken. Dit 

is gebeurd door de draad er door te steken en aan de 

buitenkant "op te draaien", zodat de draad getordeerd 

werd en hier op het eind een klein, rond oogje ontstond. 

118           

119       afval van bouwhout? keihard hout, omtrek 55 cm 

120       tak keihard hout, afkomstig uit NW-hoek van U-greppel 

121   schors   

tak, aan 1 uiteinde 5 kapsporen van bijl. Dit 

uiteinde is ook bijgewerkt over een lengte van 

13 cm aan 1 zijde. takken zijn afgezaagd. 

122         schors ontbreekt, takken zijn afgezaagd. 

123   schors     7 fragmenten 

124   schors     19 fragmenten, dikte varieert van 3,5 tot 5,5 cm 

125   schors       

126       sporen van kloppen of slaan met hamer hoort bij vondstnr. 108 

127       uiteinden afgezaagd bewerkingscode 17 

128       uiteinden afgezaagd bewerkingscode 17 

129       gezaagd   

130       gekloven   

131       gekloven   

132       gekloven   

133       gekloven   
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134       gekloven   

135       gekloven   

136       gekloven   

137       afgezaagd   

138       

recht uiteinde. ronde doorboring (diam. 1,2 cm) 

asymmetrisch van het midden, op 2 cm van het 

uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe 

heeft tot 10 cm diep ergens ingezeten, waarna het middels 

de doorboring is vastgezet. Stuk is gebroken of afgezaagd 

139       

recht uiteinde. ronde doorboring (diam. 1,2 cm) 

in het midden, op 3 cm van het uiteinde. 

Uiteinde loopt iets taps toe afgezaagd en daarna afgebroken 

140       

recht uiteinde. ronde doorboring (diam. 1,3 cm) 

in het midden, op 5 cm van het uiteinde. 

Uiteinde loopt iets taps toe (afgezaagd? en) afgebroken 

141       recht uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe afgebroken 

142       recht uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe afgebroken 

143       recht uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe afgebroken 

144       

uiteinde heeft 3 afgezaagde vlakken. Uiteinde 

loopt iets taps toe afgebroken 

145       recht uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe (af-) gebroken 

146       recht uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe afgezaagd 

147       recht uiteinde afgezaagd 

148       recht uiteinde. Uiteinde loopt iets taps toe heeft tot 7 cm ergens in gezeten, daarna afgezaagd 

149       recht uiteinde afgebroken 

150       recht uiteinde afgezaagd 

151       recht uiteinde afgezaagd 

152       recht uiteinde afgezaagd 

153       rechte uiteinden past in gat van vondstnr. 137, 138 en 139 

154       rechte uiteinden past in gat van vondstnr. 137, 138 en 139 
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Bijlage 9. Stamcodes hout 

 
 
1 

 

 
 
hele stam 

 
 
11 

 

 
 
vierzijdig gerechte ‘balk’ uit 
kwart stam 

 
 
2 

 

 
 
halve stam 

 
 
12 

 

 
 
eenzijdig gerechte ‘plank’ 

 
 
3 

 

 
 
derde stam 

 
 
13 

 

 
radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 
 

 
 
4 

 

 
 
kwart stam 

 
 
14 

 

 
radiale ‘plank’ maximaal tot 
hart  
 

 
 
5 

 

 
 
radius kleiner dan  
boog 

 
 
15 

 

tangentiale ‘plank’ niet door 
hart, breedte groter dan 
kwart stam (dosse) 
 

 
 
6 

 

 
 
radius gelijk aan boog 

 
 
16 

 

‘plank’ niet door hart, breedte 
maximaal kwart stam 
 

 
 
7 

 

 
 
radius groter dan boog 

 
 
17 

 

 
 
relatief klein deel uit stam 

 
 
8 

 

 
 
eenzijdig gerechte ‘balk’ 

 
 
18 

 

 
 
segment van een uitgeholde 
stam 

 
 
9 

 

 
 
vierzijdig gerechte ‘balk’ 
door het hart van de 
stam 

 
 
0 

 

 
 
onbekend 

 
 
10 

 

 
 
vierzijdig gerechte ‘balk’ 
uit halve stam 

  Algemeen: 
a   = zonder bast 
b   = met één zijde met bast 
bb = met twee zijden met 

bast 
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Bijlage 10. Resultaten polleninventarisatie 

 

BIAXnummer BX5762 BX5763 BX5764   

monsternummer M1 M2 M3  
diepte in pollenbak uit spoor 64 

(ton) 15 cm 30 cm 40 cm   

rijkdom matig rijk matig rijk matig rijk rijkdom 

conservering slecht redelijk redelijk conservering 

telbaar ja ja ja telbaar 

globale AP/NAP 50/50 35/65 30/70 globale AP/NAP 

bomen en struiken (drogere gronden)  ++  ++ + 
bomen en struiken (drogere 
gronden) 

waaronder:                            
haagbeuk (+) + (+) 

waaronder:                           
Carpinus 

bomen (nattere gronden)  ++ + + bomen (nattere gronden) 

cultuurgewassen +  ++ + cultuurgewassen 
waaronder:                         

boekweit (+) + (+) 
waaronder:                        
Fagopyrum 

gerst/tarwe-type . + + Hordeum/Triticum-type 

granen-type + + + Cerealia-type 

hennep/hop . . (+) Cannabis/Humulus 

rogge +  ++ + Secale cereale 

akkeronkruiden en ruderalen (+) + (+) Akkeronkruiden en ruderalen 

waaronder:                        korenbloem . (+) . 
waaronder:          Centaurea 

cyanus 
graslandplanten en kruiden 
(algemeen)  ++  ++  ++ 

graslandplanten en kruiden 
(algemeen) 

moeras- en oeverplanten + + + moeras- en oeverplanten 

sporenplanten  ++ + + sporenplanten 

struikhei  ++  ++ + Calluna vulgaris 

veenmos + + + Sphagnum 

mestschimmels +  ++ + mestschimmels 

houtskool  ++  ++ + houtskool 

organische resten  +++  ++ + hout- en organische resten 

Legenda: (+)= sporadisch aanwezig, += aanwezig, ++= regelmatig aanwezig, +++= veel aanwezig. 
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Bijlage 11. Berekening bouwmaterialen voor 

Huys de Hildert 

11.1  Mergel voor het pand 
Berekening mergelblokken voor fundering  

Uitgangspunt: een mergelblok meet gemiddeld 32x21x15 cm. Mergel is alleen gebruikt voor de 

fundering, tot aan het maaiveld. De delen die ondiep waren gefundeerd, hadden een fundering van 

ongeveer 45 cm diep. De delen die diep waren gefundeerd, hadden een fundering van ongeveer 100 

cm diep.Op 1 strekkende meter zijn per bouwlaag 9,52 blokken nodig. Met afmetingen van 28,5x8,0 m 

van Huys de Hildert betekent dit 72 strekkende meter fundering. 

-Voor de ondiepe fundering zijn 9,52x72=685 grote mergelblokken per laag nodig. Bij 3 lagen voor 

deze fundering was die 45 cm diep. Dan zijn 685x3= 2.055 mergelblokken nodig. De noordelijke gevel 

van dit bouwdeel was 11,0 m lang en had een zware bakstenen fundering van 1,0 m diep. Er zijn dan 7 

bouwlagen nodig, wat neerkomt op 11,0x9,52x7=733 mergelblokken.In totaal zijn voor de ondiepe 

fundering 2.055+733=2.788 mergelblokken. 

-Voor de diepe fundering zijn 7 lagen nodig tot aan het maaiveld, uitgaande van een dunne voeg van 1 

cm voor de bovenste paar lagen. De diepte komt dan op ongeveer 107 cm, dat wil zeggen 7 lagen 

mergel en dus vier aanvullende lagen en opzichte van de fundering van het ondiep gefundeerde deel. 

Dat houdt in 4 lagen en 32 strekkende meter. Dat komt neer op 9,52x32x4=1219 mergelblokken. 

 

Er zijn 2.788+1.219=4.007 mergelblokken nodig voor de fundering van het gebouw. De fundering van 

de beerput is hier echter in meergeteld, het aantal mergelstenen daarvan moet hier van worden 

afgetrokken. Dit betekent 3 lagen mergelsteen over 1,5 m strekkende fundering van de ondiepe 

fundering en 4 aanvullende lagen mergelsteen over 0,75 m strekkende meter. Dat houdt in 9,52x1,5x3 

+ 9,52x0,75x4=43 + 29=72 mergelstenen.  

Er zijn 4.007-72=3.935 mergelblokken voor de fundering van het gebouw nodig. 

 

Berekening aantal mergelblokken voor de beerput 

Uitgangspunt: een mergelblok meet gemiddeld 32x21x15 cm. 

De beerput is 2,9 m diep en stak vermoedelijk ongeveer 1,1 m boven het maaiveld uit. De put was 

geheel van mergelsteen. Bij een doorsnee van circa 3,2 m is de totale lengte van de putwand 4,0 m. Er 

zijn 16 blokken per laag nodig en er zijn 26 lagen nodig, uitgaande van gemetseld werk vanaf 

maaiveld; de onderkant was los gestapeld (?). 

 

In totaal zijn 16x26=416 mergelblokken nodig voor de bouw van de beerput. Dit is een minimumaantal, 

aangezien de putwand wellicht dikker was omdat die op de hoek van het centrale bouwdeel lag en de 

buitenmuur vormde. 

 

Berekening aantal mergelblokken voor de waterput 

Uitgangspunt: een mergelblok meet gemiddeld 32x21x15 cm. 

De waterput is 2,2 m diep en stak vermoedelijk ongeveer 1,1 m boven het maaiveld uit: totale hoogte 

mergelstenen wand 3,3 m. Bij een doorsnee van circa 3,2 m is de totale lengte van de putwand 4,0 m. 

Er zijn 16 blokken per laag nodig, en er zijn 22 lagen nodig, uitgaande van gemetseld werk vanaf 

maaiveld; de onderkant was los gestapeld. 

 

In totaal zijn 16x22=352 mergelblokken nodig voor de bouw van de waterput.  
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11.2  Baksteen voor het pand 
Het aantal bakstenen die in het gebouw zijn verwerkt, kan nooit exact worden berekend omdat er te 

veel onbekende variabelen zijn. Toch kan een poging worden gedaan, waarbij enkele opties met 

randvoorwaarden kunnen worden uitgewerkt.  

 

Buitenmuren 

De buitenmuren van het centrale bouwdeel, oostelijke en westelijke bouwdeel zijn 40 cm dik en 

respectievelijk 27,5 m, 28,5 en 24,5 m lang. Er zijn bakstenen van 24x12x6 cm gebruikt, wat neerkomt 

op 13,15 bakstenen per strekkende meter. Het centrale bouwdeel heeft een totale gevellengte (dus 

inclusief de twee muren parallel aan de kopse gevel) van 33,0 m en is 8,0 m hoog. Per bouwlaag zijn 

13,15x33=434 bakstenen nodig. Er zijn 107 bouwlagen nodig. Dit komt neer op 434x107=46.438 

bakstenen voor dit bouwdeel. Echter, de bakstenen van de beerput zijn hier in meergeteld. Dit zou 

neerkomen op 0,75 strekkende meter en 1,1 m hoog, dus 15 bouwlagen. Dit houdt in 

0,75x15x13,15=147 bakstenen voor het deel van de buitenmuur van het centrale bouwdeel dat in de 

waterput is verwerkt.  

Er zijn dus 46.438-147=46.291 bakstenen nodig voor de buitenmuren van het centrale bouwdeel.  

 

Het westelijke bouwdeel heeft een gevellengte van 25,0 m en was 3,0 m hoog. De kopse gevel was 7,5 

m hoog. Per bouwlaag van de buitenmuur, met uitzondering van de kopse gevel op de zolder, zijn 40 

bouwlagen nodig. Dit komt neer op 13,15x25,0x40 =13.150 bakstenen. De kopse gevel op de zolder 

was 7,5-3,0=4,5 m hoog. Daarvoor zijn 60 bouwlagen nodig, die steeds korter worden. Hier wordt 

uitgegaan van de gemiddelde lengte van deze gevel, 3,74 m. Voor dit deel van de kopse gevel zijn 

13,15x3,74x60=2.919 bakstenen. Echter, de bakstenen van de beerput zijn hier in meergeteld. Dit zou 

neerkomen op 0,75 strekkende meter en 1,1 m hoog, dus 15 bouwlagen. Dit houdt in 

0,75x15x13,15=147 bakstenen voor het deel van de buitenmuur van het centrale bouwdeel dat in de 

waterput is verwerkt. 

Voor het westelijke bouwdeel zijn 13.150+2.919-147=16.069 bakstenen nodig. 

 

Het oostelijke bouwdeel heeft een gevellengte van 29,8 m en was 3,0 m hoog. De kopse gevel was 7,5 

m hoog. Per bouwlaag van de buitenmuur, met uitzondering van de kopse gevel op de zolder, zijn 40 

bouwlagen nodig. Dit komt neer op 13,15x29,8x40 =15.675 bakstenen. De kopse gevel op de zolder 

was 7,5-3,0=4,5 m hoog. Daarvoor zijn 60 bouwlagen nodig, die steeds korter worden. Hier wordt 

uitgegaan van de gemiddelde lengte van deze gevel, 3,74 m. Voor dit deel van de kopse gevel zijn 

13,15x3,74x60=2.919 bakstenen. De noordelijke gevel van dit bouwdeel was 11,0 m lang en had een 

zware bakstenen fundering van 50 cm breed en 1 m diep. Per strekkende meter zijn 15,5 bakstenen in 

een bouwlaag nodig, en er zijn 14 bouwlagen nodig. Dit komt neer op 15,5x11,0x14=2.387 bakstenen 

Voor het oostelijke bouwdeel zijn 15.675+2.919+2.387=20.981 bakstenen nodig. 

 

Bij deze maten zijn de bakstenen in de doorgangen en ramen meegeteld.  

 

Op de begane grond-verdieping zijn  bakstenen uitgespaard bij de drie openingen in de buitenmuren 

voor deuren (elk 1,0x2,1 m) en vermoedelijk ongeveer 15 ‘grote’ ramen (elk 1,0x1,5 m). Hierbij is 

uitgegaan van drie ramen + 1 bovenlicht op de begane grond-etage van het centrale bouwdeel, vier 

ramen op de eerste etage van het centrale bouwdeel, vijf ramen op de begane grond-etage van het 

oostelijke bouwdeel, één klein raampje op de eerste etage van het oostelijke bouwdeel, drie ramen op 

de begane grond-etage van het westelijke bouwdeel, één klein raampje op de eerste etage van het 

oostelijke bouwdeel.  
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Het bovenlicht op de begane grond-etage, de kleine ramen op de kopse gevels (zolder-verdieping) en 

de ramen in de traptoren worden niet meegeteld vanwege hun beperkte relevantie. Dit geldt overigens 

ook voor de schoorsteen in de keuken en die op het dak van het centrale bouwvoor. Per deur zijn 28 

baksteenlagen nodig, wat neerkomt op 13,15x1x28=368 stuks. Voor drie deuren zijn dit 1.104 

bakstenen. Per raam zijn 20 baksteenlagen nodig, wat neerkomt op 13,15x1x20=263 bakstenen. Voor 

15 ramen zijn dit 3.945 bakstenen.  

 

Voor de buitenmuren van De Hildert zijn derhalve 46.291+16.069+20.981 – (1.104+3.945) = 78.292 

bakstenen gebruikt. 

 

Binnenmuur 

De enige ‘echte’ binnenmuur in De Hildert bevond zich in elk geval in het centrale bouwdeel en het 

oostelijke bouwdeel. Die was 17,6 m lang en vermoedelijk maximaal 30 cm breed. Er zijn bakstenen 

van 24x12x6 cm gebruikt, wat neerkomt op 10,5 bakstenen per strekkende meter. Er zijn dan 

10,5x17,6=185 bakstenen in één laag zijn verwerkt. Uitgaande van een binnenmuur alleen op de 

begane grond zijn daarvoor 40 lagen gebruikt, wat neerkomt op 185x40=7.400 bakstenen.  

 

Er wordt uitgegaan van minimaal twee openingen in het muurwerk voor deuren (elk 1,0x2,1 m) per 

bouwdeel en geen ramen. Hiervoor zijn per deur 28 baksteenlagen uitgespaard, wat neerkomt op 

10,5x1x28=294 bakstenen.Dit zijn 594 bakstenen in totaal voor de deuren. Voor de binnenmuur zijn 

derhalve 7.400-594=6.806 bakstenen nodig. 

 

Traptoren 

Wanneer de traptoren een doorsnee van 3,2 m had en net zo dik was als de gewone buitenmuren (40 

cm), dan zijn per baksteenlaag de volgende aantallen bakstenen gebruikt: 

-omtrek cirkel diam 3,0 m => 9,42 m/25,5=   36,9 bkst voor de buitenste laag 

-omtrek cirkel diam 2,86 m => 8,98 m/25,5= 35,2 bkst voor de middelste laag 

-omtrek cirkel diam 2,73 m => 8,57 m/25,5= 33,6 bkst voor de binnenste laag 

Totaal:                                                      105,7 bakstenen per laag.  

 

Als de traptoren 2,5 m hoger was dan het centrale bouwdeel, was die 10,5 m hoog. Daarvoor zijn 140 

lagen baksteen nodig. Dit komt in totaal neer op 106x140=14.840 bakstenen voor de traptoren.  

 

Totaal aantal bakstenen voor het gebouw  

Gezamenlijk gaat het om: 

- aantal bakstenen voor de buitenmuren van het gebouw    78.292  

- aantal bakstenen voor de binnenmuur      6.806 

- aantal bakstenen voor de traptoren   14.840 +  

Totaal    99.938 

 

In totaal zijn 99.938 bakstenen voor de bouw van De Hildert nodig. 

 

 
11.3  Dakbedekking: dakpannen en dakleien  
De leistenen bestaan uit twee hoofdvormen. Hoofdvorm 1 bestaat uit rechthoekige leistenen met een 

gemiddelde afmeting van 19,5x10,8 cm (210,6 cm²). Ongeveer 91 % van het leisteen heeft deze vorm. 

Hoofdvorm 2 bestaat uit druppelvormige leistenen met een gemiddelde afmeting van 20,8x24,0 cm met 

spitse top (ongeveer 349,4 cm²). mogelijk zijn die alleen voor het meest spitse deel bij de top gebruikt. 
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Het berekenen van het aantal benodigde dakleien is erg hypothetisch, omdat onbekend de hoek van 

het dak niet precies bekend is (meestal 55 tot 60⁰). In elk geval de toren van het centrale bouwdeel 

had een leistenen dak. Ook is duidelijk dat de Maaslandse dekking werd toegepast. Bij die dekking is 

de overlap gemiddeld 57,69 % van elke daklei.  

 

Berekening aantal dakpannen (nokpannen) 

Indien het dak op de juiste wijze is gereconstrueerd, dan waren dakpannen in de vorm van nokvorsten 

over een lengte van 19,5 m nodig. Uitgaande van nokvorsten van 27,5x11,0 cm zijn 71 exemplaren 

nodig, aangenomen dat die niet hoeven te overlappen omdat ze zijn vastgemetseld. 

 

Berekening aantal dakleien  

Het oppervlak van elke helft van het westelijke en oostelijke dakdeel is respectievelijk 6,0x8,5 en 

6,0x11,0 m. Dit komt neer op respectievelijk 102,0 m² en 132,0 m² voor het westelijke en oostelijke 

dakdeel. Het centrale bouwdeel heeft een spits dak met 4 rechte zijden, waarvan elke zijde een 

oppervlak van 8,0x½x6,5=26,0 m² is. Dit komt neer op 104,0 m². De totale dakoppervlakte bedraagt 

dan 102,0+132,0+104,0=338,0 m². Uitgaande van een dekking met rechthoekige leien van 210,6 cm², 

zijn 47,5 leien per vierkante meter nodig voor een enkelvoudige dekking. Uitgaande van een overlap 

van 57,69 % komt dit neer op 25.317 rechthoekige dakleien.  

 

Berekening aantal leistenen voor de traptoren  

De doorsnee van de traptoren is 3,2 m. Uitgaande van een vrij spitse hoek van 62° die het dak maakt, 

is die 3,0 m hoog. Uitgaande van een eenvoudige, kegelvormige toren bedraagt het torenoppervlak 

20,1 m². Er wordt van uitgegaan dat 91 % van het dak (18,3 m²) met rechthoekige leien is gedekt en 9 

% van het dak (het deel aan de top: 1,8 m²) met druppelvormige leien is gedekt.  

 

Voor een oppervlak van 18,3 m² dekking met rechthoekige leien van 210,6 cm² per stuk, zijn 869 leien 

nodig voor een dekking zonder overlap. Uitgaande van een overlap van 57,69 % komt dit neer op 1370 

rechthoekige dakleien. Een oppervlak van 1,8 m² dekking met rechthoekige leien van ongeveer 349,4 

cm², zijn 52 leien nodig voor een enkelvoudige dekking. Uitgaande van een geschatte overlap van 50 

% komt dit neer op 77 druppelvormige dakleien. Er waren dus 1.370 rechthoekige en 77 

druppelvormige dakleien nodig voor de traptoren. 

 

Het totale aantal dakleien komt daarmee op 26.764: 26687 rechthoekige en 77 druppelvormige 

exemplaren. 

 

 

11.4  Bouwmateriaal voor de brug 
Berekening aantal bakstenen voor de brug  

De boog van de brug is gemaakt van baksteen van 24x12x6 cm. De gemiddelde breedte van de brug is 

3,15 m. Gezien de constructiewijze was één rechtopstaande rollaag voldoende, maar in de boog zijn 

ook bakstenen op zijn plat gelegd. Uitgaande van een voeg van 1,5 cm breed, zijn bij die lengte 23 

bakstenen per rollaag gebruikt. Uitgaande van een ronde boog zijn dan 48 rollagen baksteen gebruikt. 

Dit houdt in dat 48x23 = 1.104 bakstenen nodig waren voor de boog van de brug.   

 

 Berekening aantal mergelblokken voor de brug 

De fundering van de brug is 1,2 m diep en stak vermoedelijk nauwelijks boven het maaiveld uit. Dit 

komt neer op 8 lagen mergelblokken van 15 cm hoog. Er zijn 16, 13 of 26 mergelblokken van 

gemiddeld 30x22 cm nodig voor elke afzonderlijke laag van elk fundament. 
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Dit is: 

-laag 1: 16 blokken 

-laag 2: 13 blokken 

-laag 3: 16 blokken 

-laag 4: 26 blokken 

-laag 5: 16 blokken 

-laag 6: 26 blokken 

-laag 7: 16 blokken 

-laag 8: 26 blokken 

 

De gemidelde breedte van de brug is 3,15 m. Dit houdt in dat er 155 mergelblokken nodig zijn voor elk 

fundament van de brug tot aan het maaiveld. In totaal zijn 310 grote mergelblokken nodig voor de 

fundering van de brug.  

 

 

11.5  Overzicht bouwmateriaal en -kosten 
Bij het overzicht van het bouwmateriaal worden baksteen, mergel, dakpannen en leisteen 

onderscheiden. 

 

Verreweg het meeste materiaal is vereist voor de bouw van het pand zelf. Daarvoor zijn 80.954 

bakstenen voor de buitenmuren, 6.806 bakstenen voor de binnenmuur en 14.840 bakstenen nodig voor 

de traptoren. In totaal zijn er 99.938 bakstenen nodig om Huys de Hildert te bouwen. Er zijn 26.764 

dakleien en 71 nokvorsten van keramiek voor het dak nodig. De dakleien bestaan uit 25.317 

rechthoekige dakleien voor de drie bouwdelen en 1.370 rechthoekige en 77 druppelvormige 

exemplaren voor de traptoren. Voor de brug waren 1.104 bakstenen en 310 mergelstenen nodig.  

 

  baksteen mergel 

dakpan 

(nokvorst) leisteen 

fundering gebouw   3.935     

opgaand muurwerk gebouw 99.98       

dak gebouw     71 26.764 

beerput   416     

waterput   352     

brug 1.104 310     

 totaal   101.042 5.013  71  26.764 

Tabel 11.5 Overzicht van de stelposten. 

 

Uit rekeningen van reparaties van het Genneperhuis in de periode 1513-1538 zijn kosten over 

baksteenkosten bekend. In 1513/1514 kon een veldoven waarin bakstenen werden gebakken, soms 

wel een partij van 90.000 stenen leveren. Een partij van 1000 stenen kostte 1 goudgulden, wat 

neerkomt op alleen al 104 goudgulden voor het baksteenmateriaal. De prijs van dakpannen 

(nokvorsten) kon niet worden achterhaald, maar uit 16
e
 eeuwse stadsrekeningen uit Zwolle en 

Deventer blijkt dat gewone onder- en bovenpannen aanvankelijk ongeveer 16 stuiver per 100 kosten. 

De prijzen in Deventer ontwikkelden zich in deze periode: aanvankelijk bedroeg de prijs 6½ stuiver 

(later 12½ stuiver) per kleine pan, ongeveer 16 stuiver per middelgrote pannen en 28 stuiver voor een 
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grote pan.288 De ouderwetse daktegels zullen goedkoper zijn geweest, maar hoeveel is niet bekend. 

Bijzondere pannen zoals nokvorsten waren vermoedelijk duurder, maar gezien het lage aantal waren 

de kostenhiervoor relatief beperkt. De prijs van dakleien en mergel in de 16
e
 eeuw kon niet worden 

achterhaald. 

 

Ter vergelijking: een geschoolde ambachtsman verdiende op het einde van de 16e eeuw iets minder 

dan een “gewone” gulden per dag, en rond 1515 verdiende de drost van Gennep 190 goudgulden per 

jaar.289 Alleen al het baksteen kostte de gemiddelde man een vermogen, en zelfs voor een 

hooggeplaatste ambtenaar, zoals een drost, kostte dit meer dan een half jaarsalaris. De kosten voor 

de dakbedeking zal vermoedelijk minstens een jaarsalaris van een geschoolde ambachtsman hebben 

bedragen, maar de kosten daarvan kunnen zeer uiteen hebben gelopen afhankelijk van de gebruikt 

materialen. 

  

                                            
288 De Vries, 1994 
289 Van den Brand & Manders, 2002 
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