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Voorwoord

1 De basispublicatie kan worden 
gedownload van de website van  
easy.dans.knaw.nl, https://doi.org/10.17026/
dans-xsf-nypw. 

Deze publicatie is deel van een drieluik dat ge-
wijd is aan de in 1991, 1992 en 1993 uitgevoerde 
opgraving van het klooster van Susteren. Van 
2013 tot 2021 is de opgraving uitgewerkt.
Het middelste luik – de ‘basispublicatie’ – is het 
meest uitgebreid. Het bevat gedetailleerde 
hoofdstukken, geschreven door dertig auteurs, 
over de mobiele vondsten, de menselijke skelet-
ten en de botanische en zoölogische resten 
(tabel 0.1). Ook wordt dieper ingegaan op wat uit 
geschreven bronnen bekend is over de geschie-
denis van het klooster. Verder zijn catalogi opge-
nomen van de belangrijkste vondsten, sporen en 
structuren. De basis publicatie verschijnt als een 
digitale publicatie die vrij is te downloaden.1 
De voorliggende publicatie in de reeks Neder-
landse Archeologische Rapporten (NAR) vormt 
het eerste zijluik. Het bevat een overzicht van de 
onderzoeksresultaten, met daarbij een synthese 
en een beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Hierin heeft Henk Stoepker (onderzoeksleider, 
redacteur en coauteur van de basispublicatie) als 
in een middeleeuwse compilatie de essentie uit 
de hoofdstukken van de basispublicatie tot een 
geheel gesmeed. Voor de hoofdstukken 9, 10 en 
11 over de materiële cultuur is – zoals ook in mid-
deleeuwse compilaties gebruikelijk was – soms 

letterlijk geput uit de teksten van de coauteurs in 
de basispublicatie. 
Het tweede zijluik bestaat uit een (nog te ver-
schijnen) artikel waarin het vroegmiddeleeuwse 
klooster van Susteren in de context van de 
Europese kloosterarcheologie zal worden ge-
plaatst. Dat dit onderwerp niet is behandeld in 
de voorliggende publicatie, is omdat prioriteit is 
gegeven aan de ontsluiting van de opgravings-
gegevens, zodat die ook voor andere onder-
zoekers beschikbaar zijn.
De achterkant van het triptiek – om bij dit beeld 
te blijven – bestaat uit de vondsten en de op-
gravingsdocumentatie. Deze worden bewaard in 
het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Limburg te Heerlen (PDBL). Door het grote aantal 
vondsten en de beperkte financiële middelen 
moest in de publicatie voorbij worden gegaan aan 
een bespreking van het merendeel van de laat- en 
postmiddeleeuwse vondsten en organische resi-
duen. In het depot zijn ze echter toegankelijk voor 
verder onderzoek en door middel van de in de 
documentatie aanwezige databases zijn ze ont-
sloten. Hiermee is recht gedaan aan de inspan-
ningen van al diegenen die zich hebben ingezet 
om de geschiedenis van het eerst vermelde 
klooster van Nederland aan het licht te brengen. 

Tabel 0.1 Inhoudsopgave van de basispublicatie. 

Auteur(s) Titel

Teksten

1 Henk Stoepker Inleiding

2 Maurice Janssen De omgeving in de Romeinse en Merovingische tijd 

3 Henk Stoepker Abdij, kerk en stift – de geschreven bronnen, het kerkgebouw

4 Régis de la Haye De stichtingsoorkonde

5 Milou Wery De cella te Susteren in haar historische context

6 Piet van der Gaauw Fysisch-geografisch overzicht

7 Henk Stoepker De opgraving – een overzicht

8 Henk Stoepker Een overzicht van de vondsten – spreiding en selectie

9 Jo Kempkens De conservering van voorwerpen uit de opgraving Susteren-Salvatorplein

10 Angela Simons Bewoning op het kloosterterrein in de prehistorie

11 Yvette Sablerolles La Tène-armbanden

12 Lieke van Diepen Het Romeinse aardewerk

13 Caroline Vermeeren Archeobotanisch onderzoek – veldwerk en karakteriseringen

14 Henk van Haaster Plantaardig voedsel en landschap

15 Kinie Esser, Leida van Hees De voedselvoorziening in het klooster – zoogdieren en vogels

16 Bob Beerenhout Voedselvoorziening en landschap – vissen en mollusken

17 Jan de Koning Middeleeuws aardewerk voor circa 1000 AD

http://easy.dans.knaw.nl
https://doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
https://doi.org/10.17026/dans-xsf-nypw
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Auteur(s) Titel

18 Sebastiaan Ostkamp De gebruikskeramiek vanaf circa 1000 AD

19 Sebastiaan Ostkamp Keramische objecten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd

20 Jan van Oostveen Tabakspijpen

21 Silke Lange Houten voorwerpen

22 Marloes Rijkelijkhuizen Artefacten van bot, gewei, schildpad, git en ivoor

23 Marloes Rijkelijkhuizen Leren schoeisel uit een volmiddeleeuwse context

24 Koert Salomons, Jan de Koning De metaalvondsten 

25 Patrice de Rijk Metaalslakken

26 Yvette Sablerolles Gebruiksglas

27 Yvette Sablerolles Vensterglas

28 Yvette Sablerolles Glas – varia

29 Yvette Sablerolles Glasproductie

30 Yvette Sablerolles Glazen kralen

31 Julian Henderson Susteren glass – scientific evidence for raw material use, supply and provenance

32 Jaap Kottman Zeventiende-eeuws glazen drinkgerei uit een beerkelder 

33 Frits Laarman Een struisvogelei – een bijzondere vondst in een beerput

34 Eva Kars, Timo Vanderhoeven Natuursteen, mortel en keramisch bouwmateriaal 

35 Steffen Baetsen Het menselijk botmateriaal

36 Mathieu Boudin, Mark Van 
Strydonck, Anton Ervynck 

Radiokoolstofdatering en stabiele isotoopanalyses van de menselijke botten van 
Susteren

Catalogi van vondsten

1 Yvette Sablerolles La Tène-armbanden

2 Sebastiaan Ostkamp Volmiddeleeuws en later aardewerk

3 Sebastiaan Ostkamp Keramische objecten

4 Jan de Koning Metaal

5 Silke Lange Houten objecten

6 Marloes Rijkelijkhuizen Objecten bewerkt bot

7 Yvette Sablerolles Kralen

8 Yvette Sablerolles Vensterglas

9 Yvette Sablerolles Gebruiksglas

10 Yvette Sablerolles Varia en glasproductie

Catalogi van sporen en structuren

1 Henk Stoepker Houten gebouwen

2 Henk Stoepker Stenen gebouwen

3 Henk Stoepker Waterputten

4 Henk Stoepker Ambachtelijke structuren

5 Henk Stoepker Beerputten

6 Henk Stoepker Graven

7 Henk Stoepker Overige sporen en structuren
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Samenvatting

In 714 schonken hofmeier Pepijn II (de over-
grootvader van Karel de Grote) en zijn vrouw 
Plectrudis een kerk en een klein klooster aan de 
Angelsaksische missionaris Willibrord. Voor de 
bouw had Plectrudis een klein landgoed bij het 
riviertje de Suestra in de Maasgouw verworven. 
Het klooster was blijkens de stichtingsoorkonde 
bestemd voor fratres peregrini (‘broeders op be-
devaart’) en andere godvrezenden. In teksten uit 
de late negende eeuw is sprake van ‘geestelijke 
vrouwen’ die de regel van Benedictus volgen. 
Dat duidt op een regulier vrouwenklooster. In de 
late middeleeuwen is het klooster omgezet in 
een stift voor adellijke dames (seculiere kanun-
nikessen). Dit werd in 1802 – in de Franse tijd 
– opgeheven en het gebouw is in de vroege ne-
gentiende eeuw bijna geheel gesloopt. Alleen de 
elfde-eeuwse abdijkerk is tot op de dag van van-
daag bewaard gebleven. Omdat het archief is 
verbrand, zijn er nauwelijks geschreven bronnen.
Het klooster lag aan de noordzijde van de abdij-
kerk, nu parochiekerk, op het huidige Salvator-
plein, aan de rand van het centrum van Susteren 
(provincie Limburg). Wegens de her inrichting 
van het Salvatorplein voerde de toenmalige 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek (ROB) van 1991 tot en met 1993 een 
opgraving uit. Het opgravingsterrein had een 
oppervlakte van 3195 m2 en in twintig werkput-
ten werd 13.555 m2 horizontaal vlak gedocumen-
teerd. Uitwerking van de opgraving was destijds 
niet mogelijk en is pas in 2013 aangevangen 
dankzij een subsidie van de provincie Limburg.
De onderzoeksvragen waren gericht op de bouw-
kundige ontwikkeling en op de materiële cultuur. 
Onder andere was de vraag of uit de materiële 
cultuur iets was af te leiden over de religiositeit, 
sekse en welstand van de kloosterbevolking. 
Andere vragen waren of er archeologische aan-
wijzingen waren voor de aanwezigheid van een 
klooster vóór 714 en voor verwoesting door 
Noormannen in de late negende eeuw.
Aardewerk uit de prehistorie en de Romeinse tijd 
getuigt van bewoning – of althans activiteiten – op 
en in de nabijheid van het kloosterterrein al voor 
de stichting van het klooster. Structurele sporen 
daarvan ontbreken echter, op enkele ijzertijdkuilen 
na. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
klooster voor 714 zijn er niet. Ook zijn er maar wei-
nig vondsten uit de periode voor 700. Gedurende 
de achtste tot en met de eerste helft van de elfde 
eeuw zijn in het opgravingsterrein drie min of 
meer parallelle zones te onderscheiden.

Direct ten noorden van de kerk lag een zone met 
117 graven van mannen, vrouwen en kinderen. 
De graven dateren uit de achtste tot de vroege 
twaalfde eeuw. Gedurende die gehele tijd waren 
er vrouwen en mannen, al waren de vrouwen in 
de meerderheid. De overgrote meerderheid van 
de skeletten vertoonde de fysieke kenmerken van 
een welvarende en relatief gezonde bevolking. 
Aansluitend aan het grafveld was een bewo-
nings zone waarin een groot aantal paalsporen 
werd gevonden. Daaruit bleek dat hier vanaf de 
achtste eeuw rechthoekige (woon)gebouwen 
hebben gestaan. Eerst één tegelijk, en in de ne-
gende eeuw twee naast elkaar: aan de ene kant 
een stenen gebouw uit de late achtste of ne-
gende eeuw, voorafgegaan door een houten 
gebouw uit de vroege achtste eeuw; aan de an-
dere kant een houten gebouw uit de negende 
eeuw. Rond 900 zijn deze gebouwen gesloopt of 
verwoest. Het stenen gebouw werd niet her-
bouwd. Het houten gebouw ernaast is in de 
tiende eeuw vervangen door een grotere houten 
constructie, die in de vroege elfde eeuw is ver-
bouwd. De plattegronden van de houten gebou-
wen zijn niet volledig en de reconstructies zijn 
niet onbetwistbaar. Er moeten meer houten ge-
bouwen zijn geweest, maar als gevolg van latere 
verstoringen zijn verspreid liggende paalsporen 
niet tot plattegronden te herleiden. Paalsporen 
aan de oostrand van het opgravingsterrein wij-
zen erop dat de nederzettingszone groter is ge-
weest dan onderzocht kon worden. Ten minste 
één van de gebouwen had glas-in-loodramen. 
Op enige afstand van de negende-eeuwse ge-
bouwen stond een andere, gelijktijdige stenen 
structuur, een rond gebouw, mogelijk een graf-
kapel, die ook rond 900 afgebroken is. Tussen de 
gebouwen lagen een houten waterput, een ste-
nen cisterne, greppels en kuilen. Sommige kuilen 
hebben een secundaire functie gehad als afval-
kuil. Verder was er een ovenkuil, waar mogelijk 
graan is gedroogd.
Aan de oostzijde van de nederzettingszone was 
een ambachtelijke zone met twee klokgietkuilen 
en vier ovenkuilen, waarschijnlijk om kalksteen 
te branden. Slakken duidden op bewerking van 
brons en ijzer.
De derde, meest noordelijke zone bestond uit 
een beekdal, dat deel uitmaakte van het stroom-
stelsel van de Roode Beek. In het beekdal be-
vonden zich vullingen van vijf waterlopen uit 
verschillende periodes, waarin ook nog meer-
dere fases konden worden onderscheiden. De 
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vulling van de gegraven geul 4300 bevatte een 
grote hoeveelheid aardewerk uit de achtste tot 
en met de vroege tiende eeuw en andere vond-
sten uit deze periode. Het meeste aardewerk in 
geul 4300 is van Rijnlandse herkomst. 
Aardewerk uit het Midden-Maasgebied (Huy en 
omgeving) vormt een minderheid. Waterloop 
4300 is gedempt in de vroege tiende eeuw, 
waarschijnlijk na een opruimactie op het neder-
zettingsterrein, waarbij huishoudelijk afval en 
bouwpuin (keien, mortel) in het water zijn ge-
gooid. Een restgeul bleef tot in de elfde eeuw 
open. Er zijn geen concrete archeologische be-
wijzen, zoals brandsporen, voor een verwoesting 
door Vikingen, maar er zijn wel aanwijzingen: 
het einde van de negende-eeuwse gebouwen en 
een opruimactie rond 900.
In de tiende eeuw en het eerste kwart van de 
elfde eeuw was het kloosterterrein opvallend 
leeg en stond er maar één houten gebouw. Pas 
in het tweede kwart van de elfde eeuw ver-
scheen er weer een stenen gebouw. Dit stond 
echter haaks op de lengterichting van het ne-
gende-eeuwse stenen gebouw en de houtbouw 
daarnaast. Ook vondsten uit de tijd tussen ca. 
900 en 1050 zijn in vergelijking tot de negende 
eeuw schaars. Alleen het gebruik van het graf-
veld ging door zonder dat er een duidelijke ce-
suur of afname van het aantal graven was op te 
merken. Rond 1100 is het grafveld opgegeven. 
De kloosterbebouwing werd vanaf de late elfde 
eeuw gegroepeerd aan de west-, zuid- en oost-
zijde van een hof met een kloostergang. Een 
rond 1050 gegraven waterloop (complex 4200) 
liep direct langs de noordwestzijde van dit ge-
bouwencomplex en doorsneed het vroeg-
middeleeuwse nederzettingsterrein, waardoor 
onder andere het negende-eeuwse stenen 
woongebouw werd aangetast. Ook deze gracht 
diende als stortplaats voor huishoudelijk afval. 
In de vulling bevond zich een grote hoeveelheid 
aardewerk uit de elfde tot dertiende eeuw, dat 
vooral afkomstig was uit de pottenbakkerijen in 
Zuid-Limburg. De gracht werd in de eerste helft 
van de veertiende eeuw gedempt. 

De na demping van gracht 4200 ontstane ruimte 
werd gebruikt om een noordvleugel aan het 
klooster toe te voegen. Langs de noordzijde  
werd in het begin van de veertiende eeuw een 
nieuwe gracht gegraven (gracht 4500). Deze 
werd rond 1600 deels dichtgegooid, deels uitge-
diept. De toen ontstane gracht 4600 werd in de 
negentiende eeuw dichtgegooid. Vanaf de vijf-
tiende eeuw werden waterputten en beerputten 
aangelegd en werd het klooster in noordweste-
lijke en noordoostelijke richting uitgebreid. Tot 
de opheffing van het stift bleef de situatie in es-
sentie onveranderd.
Bij het onderzoek van de objecten lag de nadruk 
op de periode voor 1100. Al in de eerste helft 
van de negende eeuw woonden er vrouwen in 
het klooster. Hun aanwezigheid blijkt uit glazen 
kralen en uit met email en steentjes ingelegde 
fibulae. Het dragen van sieraden was in de 
Karolingische tijd kennelijk niet taboe voor vrou-
welijke geestelijken van hoge afkomst. Onder de 
vondsten zijn weinig specifiek mannelijke objec-
ten. Messen en kammen kunnen door zowel 
vrouwen als mannen gebruikt zijn. Ook het leren 
schoeisel, dat vanaf de elfde eeuw is gevonden, 
is niet sekse specifiek. 
Door de eeuwen heen getuigen de vondsten van 
welvaart, al zijn er geen aanwijzingen voor exu-
berante rijkdom. Blijkens het dierlijke bot aten 
de bewoners van het klooster in ruime mate 
vlees. In de vroege middeleeuwen was dat voor-
al varkensvlees. Dierlijk bot uit de tijd van het 
stift is niet onderzocht. Bij de visconsumptie valt 
op dat de kloosterbewoners niet alleen lokale 
zoetwatervis aten, maar ook, althans sinds rond 
900, geconserveerde zeevis. Bij de plantaardige 
voeding was geen sprake van overdaad. 
Intellectuele bezigheden blijken uit de metalen 
boeksluitingen, boekbeslag en enkele schrijfstif-
ten. Opvallend zijn houten ballen en schijven 
waaruit blijkt dat men zowel in de vroege als in 
de volle middeleeuwen spelen beoefende die als 
de voorlopers van het moderne golf en tennis 
beschouwd kunnen worden.
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Summary

In 714 Pepin II (great-grandfather of Charlemagne) 
and his wife Plectrude donated a church and a 
small monastery to the Anglo-Saxon missionary 
Saint Willibrord. To this purpose, Plectrude had 
acquired a small estate on the river Suestra in 
pago Mosariorum (the Meuse valley between 
Aachen, Liège, and Nijmegen). The foundation 
charter of the monastery records ‘fratres peregrini’, 
but late 9th century sources mention the 
presence of religious women. The monastery was 
changed into a convent of aristocratic secular 
canonesses in the late medieval period. The 
abbey was dissolved in 1802 during the French 
occupation and was almost completely 
demolished in the early 19th century. Hardly any 
written sources remain since the archives of the 
convent were burnt.
The monastery was located to the north of the 
abbey church, currently the parish church, on the 
present-day Salvator Square, on the edge of 
Susteren town centre. Redesign of the square 
resulted in excavations carried out by the former 
State Service for Archaeological Investigations 
(ROB) under the supervision of the author 
between 1991 and 1993. The excavated site 
covered an area of 3195 m2, while a total of 
13.555 m2 of levels was recorded in 20 trenches. 
Post-excavation analysis started in 2013 due to a 
subsidy granted by Limburg Province. Research 
questions focused on architectural development 
and material culture. A specific question was: to 
what degree the material culture of the 
monastery reflects religion and the genders of 
its inhabitants, as well as its presumed 
prosperity. Other questions included whether 
there were archaeological indications for an 
earlier phase of the monastery dating to before 
its historical foundation in 714, as well as for the 
supposed sacking of the abbey by Vikings in the 
late 9th century.   
Finds of prehistoric and Roman pottery indicate 
habitation on or near the site prior to the 
foundation of the monastery. No features relating 
to these periods were found, apart from a few 
Iron Age pits. There are no indications of an 
earlier phase of the monastery dating before 714. 
Finds dating to before 700 are extremely rare.
Three more or less parallel zones could be 
distinguished which date between the 8th and 
10th centuries. Immediately north of the church, 
a cemetery with 117 inhumations of men, 
women and children was unearthed. The vast 
majority of the skeletal remains show physical 

signs of a prosperous and relatively healthy 
population. 
The second zone, adjacent to the cemetery, 
yielded plans of two rectangular buildings, in 
line with each other. The first, a stone building 
from the late 8th or 9th century, was preceded 
by a wooden building (postholes, wattle and 
daub). The second, a 9th century wooden 
building, was replaced by a larger construction in 
the 10th century and modified in the early 11th 
century. The plans of the buildings are 
incomplete and consequently their 
reconstructions are not definitive. At least one of 
the buildings was furnished with leaded window 
glass. At some distance from these buildings, a 
circular, stone-built structure may be interpreted 
as a burial chapel. In between the buildings, a 
wood-lined well, a stone-built cistern, ditches 
and pits reused for waste disposal, and an oven 
pit possibly used for drying grain, were detected. 
It cannot be ruled out that the settlement 
stretched far beyond the confines of the 
excavation. To the east of the habitation area, a 
craft area was located which yielded two bell-
casting pits and four oven pits, probably used for 
burning lime. Metal slags indicate metalworking 
was carried out in the monastery.  
The third, northernmost zone was defined by 
former watercourses running within the channel 
of an old stream. Watercourse 4300 contained 
large amounts of pottery from the 8th up to the 
early 10th centuries. The majority of pottery 
finds are Rhenish imports, while pottery from 
the Middle Meuse valley (Huy and surroundings) 
only makes up a small part. Gulley 4300 was 
filled in during the early 10th century, probably 
after a thorough clearing of the habitation/craft 
zone. Finds of highly coloured window glass 
suggest the Carolingian church was furnished 
with colourful leaded windows, while two glass 
crucibles in a fill of complex 4300 point to its 
local production.
Apart from one rectangular wooden building the 
habitation zone is remarkably devoid of 
buildings dating to the 10th and first half of the 
11th centuries. Finds from this period are equally 
rare compared to earlier, 9th century, ones. After 
a long gap, the first stone building appears in the 
second half of the 11th century. Although there is 
no tangible proof for the sacking of the abbey by 
Vikings, the decrease of habitation during the 
‘empty’ 10th century suggests such a calamity is 
not unlikely.  
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The cemetery was discontinued around 1100. 
The abbey buildings were arranged along the 
western, southern and eastern sides of a 
cloistered courtyard. A watercourse (complex 
4200), dug by hand, cut through the north-
western part of the early medieval habitation 
zone. Watercourse 4200 was filled in during the 
13th and first half of the 14th centuries and 
notably contained large numbers of 11th-13th 
century, regionally produced pottery, especially 
from the southern part of Limburg Province.  
The infill of watercourse 4200 allowed for the 
addition of a north wing to the cloisters. 
Subsequent watercourses developed in the 
stream valley in the northern zone. During the 
16th, 17th and 18th centuries, the monastery was 
expanded in north-westerly and north-easterly 
directions. This period is characterised by the 
construction of wells and cess pits. This 
arrangement remained fundamentally 
unchanged until the dissolution of the convent. 
Post-excavation analysis has focused on the 
period before 1100. It transpired that, as early as 
the 9th century, women were living in the abbey. 
Their presence is made clear by finds of glass 
beads and brooches with glass and enamel 
inlays. Apparently, there was no taboo 

associated with wearing colourful jewellery by 
aristocratic, religious females in the Carolingian 
period, (or if there was, it was ignored.) 
Few specifically male objects were found; knives 
and combs could have been used by either 
sexes. Leather shoes, dating from the 11th 
century onwards, are non-gender specific. 
The finds suggest that the inhabitants of the 
monastery enjoyed good living standards 
throughout its occupation, but there are no 
indications of great wealth. The remains of 
animal bones make clear that meat was 
consumed on a regular basis; pork was especially 
popular in the Early Middle Ages. With regard to 
the consumption of fish, remarkably, not only 
locally caught, freshwater fish was eaten, but 
also marine fish. Plant-based foods were simple 
and no great differences were found with plant 
foods consumed in early medieval rural 
settlements in the southern Netherlands.  
The presence of book clasps and fittings as well 
as styli are proof of literacy skills. Perhaps 
surprisingly, finds of wooden balls and discs in 
both early and high medieval contexts reveal 
that the inhabitants of the abbey had time to 
play ball games which were the forerunners of 
modern golf and tennis. 
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Terminologie

In dit boek wordt een opgraving gepubliceerd 
die dertig jaar geleden is uitgevoerd. Sommige 
termen worden nu anders gebruikt dan toen, 
maar ook zonder het tijdsverschil is de Neder-
landse archeologie en geschiedschrijving niet 
altijd in uniform in zijn begrippen. Ter voorko-
ming van misverstanden het volgende.
Bij de historische perioden is de volgende inde-
ling gehanteerd:
• vroege middeleeuwen: ca. 500-ca. 900;
• volle middeleeuwen: ca. 900-ca.1300;
• late middeleeuwen: ca. 1300-ca. 1500;
• nieuwe tijd (bijvoeglijk naamwoord: post-

middeleeuws): ca. 1500-ca. 1800.
Met het ‘stift’ wordt uitsluitend het seculiere 
kanunnikessenstift bedoeld, dat hier in de volle 
of late middeleeuwen is gevestigd. In de bron-
nen en in de historische literatuur wordt dit ook 
wel aangeduid als ‘het convent’ en ‘het kapittel’.
Bij de term ‘klooster’ gaat het in deze publicatie 
meestal om het gebouwencomplex dat aan het 
stift voorafging en dat waarschijnlijk een regulier 
klooster was. Kortheidshalve duidt ‘klooster’ 
soms op de gehele periode, inclusief het stift, 
zoals in ‘het klooster van Susteren’. De term 
‘abdij’ is buiten citaten niet gebruikt. De in de 
literatuur gangbare aanduiding ‘abdijkerk’ is wel 
gebezigd.
Bij de opgraving is ‘keramiek’ onderverdeeld in: 
keramisch vaatwerk, bouwkeramiek en overige 
keramiek. In de publicatie is de term ‘aardewerk’ 
is ook gebruikt als synoniem voor ‘keramisch 
vaatwerk’, tenzij het speciaal gaat om ‘aarde werk’ 

als bakselkenmerk om het te onderscheiden van 
steengoed en porselein.
De term ‘Pingsdorf’ is bij de opgraving en de 
publicatie uitsluitend gebruikt voor het Rijn-
landse Pingsdorfaardewerk en niet tevens als 
bakselaanduiding voor het ‘Zuid-Limburgs’  
oftewel ‘Brunssum-Schinveld’-aardewerk. Bij 
dat aardewerk wordt Pingsdorf alleen in onder-
schriften en databases als bakselaanduiding ge-
bruikt, indien het volgens het Deventer systeem 
gedetermineerd is.
De term ‘Andenne’ werd bij de opgraving gebruikt 
voor aardewerk dat tegenwoordig omschreven 
wordt als volmiddeleeuws witbakkend Maaslands 
aardewerk; de term Maaslands wit werd bij de 
opgraving gebruikt voor aardewerk dat tegen-
woordig omschreven wordt als laat- en postmid-
deleeuws witbakkend Maaslands aarde werk. 
Vondsten hebben een vondstnummer, bestaande 
uit het werkputnummer en een volgnummer; de 
nummering van de volg nummers begint in elke 
werkput opnieuw, ongeacht het aantal individu-
ele objecten in de vondst (bijvoorbeeld V02-001). 
Individuele objecten hebben een objectnummer 
met daarin een materiaalaanduiding en een indi-
vidueel vondstnummer (bijvoorbeeld V02-001-
KV-01). Sporen hebben een spoornummer, be-
staande uit het werkputnummer en een volg - 
 nummer; de nummering van de spoornummers 
begint in elke werkput opnieuw (bijvoorbeeld 
S02/001). Complexen bestaan uit meerdere bij 
elkaar horende sporen en hebben een uniek 
complexnummer (bijvoorbeeld complex 4302).
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2 Roozen 1958, 18.

1 Inleiding 

Eens stond in Susteren een beroemde abdij. 
Verdwenen is bijna al haar schoonheid. De tijden heb
ben hun werk, hun vernielingswerk grondig gedaan. 
Voorbij de grootse luister van het adellijke stift dat 
eens vèr buiten onze landsgrenzen bekend was. Nog 
resten een oude kerk, enige ruïnes, enkele stoffige 
oudheden, dozen met beenderen en wat grafzerken.2

Toen pater Nico Roozen, schrijver van een stan-
daardwerk over de geschiedenis van kerk en 
klooster van Susteren, in 1958 deze verzuchting 
slaakte, herinnerde hij aan een geschiedenis van 
bijna 1100 jaar. In 714 hadden hofmeier Pepijn II 
en zijn vrouw Plectrudis een kerk en een klein 
klooster bij de rivier de Suestra in de Maasgouw 
geschonken aan de Angelsaksische missionaris 
Willibrord, bisschop van Utrecht en abt van 
Echternach. De plaats van vestiging was een klein 
landgoed (een mansionile), dat door Plec trudis 

was gekocht. De Salvatorabdij van Susteren is 
het eerste klooster binnen de huidige Neder-
landse landsgrenzen dat in de geschiedbronnen 
vermeld wordt. In de late middeleeuwen, waar-
mee hier de periode van ca. 1300 tot ca. 1500 
bedoeld wordt, werd het klooster, toen een 
vrouwenklooster onder leiding van een abdis, 
omgezet in een seculier kapittel van kanunnikes-
sen, een stift voor adellijke dames. Nadat het 
stift in de Franse tijd was opgeheven, werden 
binnen enkele jaren bijna alle gebouwen ge-
sloopt. Alleen de elfde-eeuwse abdijkerk bleef 
tot op de dag van vandaag bewaard (afb. 1.1). De 
ruïnes waaraan Roozen refereert, waren een 
door vele verbouwingen getekende muur en een 
achttiende-eeuws woonhuis (afb. 1.2). In 1958, 
respectievelijk 1962 zouden ook deze tegen de 
grond gaan. 
Toch leefde in Susteren in die tijd al de wens om 

Afb. 1.1 Het Salvatorplein in Susteren in 1994 vanuit het noordoosten met aan de zuidzijde de voormalige abdijkerk, thans parochiekerk. Na de opgraving 

(1991-1993) en de herinrichting (1993) zijn in de nieuwe bestrating de contouren van de kloostergang en andere historische elementen aangegeven (foto: 

RCE).
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het klooster op te graven. Er werd overleg ge-
voerd met de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. 
Op 31 oktober 1960 liet de directeur van de ROB, 
Pieter Glazema (1899-1983), in een brief aan het 
kerkbestuur van de rooms-katholieke kerk van 
de H. Amelberga te Susteren weten dat het hem 
helaas niet gelukt was om een opgraving bij de 
kerk te organiseren (afb. 1.3). De opvolger van 
Glazema, Wim van Es, bevestigde in 1965 de in-
teresse van de ROB, maar zag evenmin moge-
lijkheden. Van uitstel kwam afstel en met ingang 
van 15 februari 1971 werd het Salvatorplein een 
beschermd archeo logisch monument (Rijks-
monument nummer 46046). 
Op 19 augustus 1988 schreef het gemeentebe-
stuur van Susteren aan de ROB dat het bezig was 
plannen te ontwikkelen om de historische kern 
van Susteren te reconstrueren en dat het daar 
het Salvatorplein bij wilde betrekken. Overleg 
volgde met de toenmalige provinciaal archeo-
loog voor Limburg bij de ROB, Henk Stoepker. 
Die wees erop dat voor de aantasting van een 
beschermd monument een vergunning van de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur (WVC) nodig was die alleen bij een reële 

bedreiging van het ‘bodemarchief’ verleend 
werd. Verder benadrukte hij dat een opgraving 
van deze omvang de nodige uitvoeringstijd zou 
vragen en alleen mogelijk was als er voldoende 
middelen voorhanden waren.
De minister erkende dat de wens om het plein te 
reconstrueren voortkwam uit een zwaarwegend 
maatschappelijk belang, en verleende daarom 
op 14 juni 1989 vergunning om het monument 
aan te tasten. Voorwaarden waren dat er gele-
genheid moest zijn voor oudheidkundig bodem-
onderzoek en dat er overeenstemming moest 
zijn met de ROB over de wijze waarop de ge-
meente de resultaten van het oudheidkundig 
bodemonderzoek zou gebruiken bij de herinrich-
ting van het plein.
Met financiële steun van de gemeente Susteren 
en een subsidie van de provincie Limburg heeft 
de ROB tussen 18 maart 1991 en 28 mei 1993 de 
opgraving uitgevoerd op het Salvatorplein te 
Susteren. De gemeente gaf technische en logis-
tieke ondersteuning en betrok volgens afspraak 
de resultaten van het archeologisch onderzoek 
in de inrichting van het plein. De opgraving nam 
zeventien maanden in beslag. De provinciaal 
archeoloog voor Limburg leidde de opgraving, 

Afb. 1.2 Restant van de westmuur van de oostvleugel van het klooster, vanuit het westen, mei 1958 (foto: RCE).

Afb. 1.3 Brief van P. Glazema, directeur van de ROB, aan het kerkbestuur van de Amelbergakerk, d.d. 31 oktober 1960.



17
—

die werd uitgevoerd door medewerkers van de 
ROB en de daaraan gelieerde Joan Willems 
Stichting, extern aangetrokken krachten en 
vrijwilligers.
In 1992 bleek dat de gemeentelijke plannen min-
der destructief zouden worden dan het aanvan-
kelijke voornemen was. Van de plaatsing van een 
gebouw werd afgezien, maar de rio leringswerk-
zaamheden, aanleg van een ‘siergracht’ en ove-
rig grondverzet waren nog steeds ingrijpend. 
Daarom is de opgraving sinds 1992 waar het 
kon, terughoudend uitgevoerd.
Kwetsbare sporen zijn volledig onderzocht, maar 
stenen funderingen zijn na documentatie niet of 

nauwelijks verwijderd. In de slechts gedeeltelijk 
uitgegraven werkput 12 zijn nog grachtvullingen 
aanwezig. Omdat sommige sporen tot buiten 
het opgravingsareaal bleken door te lopen, kun-
nen ook in de nabijheid nog waardevolle sporen 
en vondsten in de grond zitten. 
Na het veldwerk ontbraken – zoals normaal in de 
twintigste-eeuwse archeologie in Nederland, 
voordat het Verdrag van Malta in werking trad 
– de tijd, de mensen en het geld om, afgezien 
van een aantal korte rapporten en artikelen, de 
opgravingsresultaten te publiceren.3 Pas in 2012 
ontstond dankzij een initiatief van het Limburgs 
Museum en een subsidie van de provincie 

het klooster op te graven. Er werd overleg ge-
voerd met de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. 
Op 31 oktober 1960 liet de directeur van de ROB, 
Pieter Glazema (1899-1983), in een brief aan het 
kerkbestuur van de rooms-katholieke kerk van 
de H. Amelberga te Susteren weten dat het hem 
helaas niet gelukt was om een opgraving bij de 
kerk te organiseren (afb. 1.3). De opvolger van 
Glazema, Wim van Es, bevestigde in 1965 de in-
teresse van de ROB, maar zag evenmin moge-
lijkheden. Van uitstel kwam afstel en met ingang 
van 15 februari 1971 werd het Salvatorplein een 
beschermd archeo logisch monument (Rijks-
monument nummer 46046). 
Op 19 augustus 1988 schreef het gemeentebe-
stuur van Susteren aan de ROB dat het bezig was 
plannen te ontwikkelen om de historische kern 
van Susteren te reconstrueren en dat het daar 
het Salvatorplein bij wilde betrekken. Overleg 
volgde met de toenmalige provinciaal archeo-
loog voor Limburg bij de ROB, Henk Stoepker. 
Die wees erop dat voor de aantasting van een 
beschermd monument een vergunning van de 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur (WVC) nodig was die alleen bij een reële 

Afb. 1.2 Restant van de westmuur van de oostvleugel van het klooster, vanuit het westen, mei 1958 (foto: RCE).

Afb. 1.3 Brief van P. Glazema, directeur van de ROB, aan het kerkbestuur van de Amelbergakerk, d.d. 31 oktober 1960.

3 Adams & Lauwerier 1994; Adams, Docter 
& Lauwerier 1995; Lauwerier & Mastwijk 
1992; 1993; ROB Afdeling conservering 
1992; 1993; Stoepker & Mars 1994; 
Stoepker 1989; 1992a; 1992b; 1992c; 
1993a; 1993b; 1993c;1995; 1997a; 1997b; 
Vermeeren & Adams 1994; Vermeeren 
1992; 1993; 1995.
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4 https://easy.dans.knaw.nl/ui/home. 
Zoekterm: Susteren Salvatorplein.

5 Het beeldrecht van de ROB-foto’s ligt 
thans bij de RCE (negatieven) en het 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Limburg (dia’s).

Limburg de mogelijkheid om de opgraving uit te 
werken. Dat gebeurde van 2013 tot en met 2021 
en heeft geleid tot een onder redactie van Henk 
Stoepker door dertig auteurs geschreven ‘basis-
publicatie’, die via het internet toegankelijk zal 
zijn (zie het voorwoord en tabel 0.1).4 In deze 
basispublicatie zijn onder andere de volledige 
teksten van de materiaalhoofdstukken opgeno-
men, met een Engelse samenvatting. De onder-
havige publicatie in de reeks Nederlandse 
Archeologische Rapporten (NAR) beschrijft het 
onderzoek op hoofdlijnen en vat de voornaam-
ste inzichten uit de basispublicatie samen. 
Meermaals zal in voetnoten naar de basis-
publicatie verwezen worden. In het bijzonder de 
hoofdstukken 9, 10 en 11 zijn gebaseerd op tek-
sten van coauteurs van de basispublicatie.
Wegens de grote omvang van de onderzoeks-
gegevens moesten bij de uitwerking keuzes wor-
den gemaakt. De prioriteit werd gelegd bij het 
samenstellen van een overzicht van de structu-
ren uit alle perioden en bij het publiceren van de 
vondsten uit de periode voor 1100. Jongere 
vondsten zijn in beperkte mate bestudeerd. Van 
alle objecten zijn echter de gegevens in een da-
tabase vastgelegd. De vondsten zijn opgeborgen 
in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Limburg te Heerlen. Data en vondsten zijn op die 
manier ontsloten ten behoeve van latere onder  -
zoekers.
De voorliggende publicatie is gebaseerd op het 
werk en de kennis van de dertig auteurs van de 
basispublicatie, van wie er drie (Caroline Ver-
meeren, Frits Laarman en Henk Stoepker) aan de 
opgraving hebben deelgenomen. Van de overige 
auteurs is Jo Kempkens helaas overleden. Buiten 
de schrijvende medewerkers hebben ook ande-
ren een bijdrage geleverd aan het onderzoek, 
waarbij allereerst gewezen moet worden op de 
leden van het opgravingsteam (tabel 5.1) – op 
enkele van hen in het bijzonder. Fons Horbach 
heeft als assistent-provinciaal archeoloog en 
veldtechnicus elke dag in Susteren gewerkt en 
een groot deel van de opgravingstekeningen 
vervaardigd. Hij heeft als depotbeheerder tot 
zijn pensioen de vondsten beheerd en heeft ook 
na zijn pensionering nog objecten getekend. 
Ondanks hun grote bijdrage tijdens de opgraving 
konden de volgende teamleden niet meer aan 
de publicatie meewerken: de technische opgra-
vingsleiders Gerard van Haaff en Fedor van 
Kregten (helaas overleden) en de wetenschap-
pelijk medewerkers André Viersen (bouwkunde) 

en Alexandra Mars en Michiel Bartels (vondsten). 
Zonder hun tekeningen, rapporten en observa-
ties tijdens het veldwerk hadden de teksten niet 
geschreven kunnen worden. Belangrijk voor de 
publicatie waren ook de bijdragen van Karin 
Adams aan het ecologisch onderzoek en de in-
spanningen van Lies Heijen om alle gegevens in 
een database te zetten die de basis voor talloze 
analyses is geworden. Vermelding verdient ook 
ROB-fotograaf Ton Penders, die een- tot twee-
wekelijks de opgraving bezocht en honderden 
foto’s maakte, waarvan vele in de voorliggende 
publicatie en nog meer in de basispublicatie op-
genomen zijn. Zonder deze foto’s waren de pu-
blicaties ondenkbaar en met de tekeningen, 
dagrapporten en databases vormen zij de rug-
gengraat van de documentatie.5

Het tekenwerk in deze publicatie is van Marjo-
lein Haars (tenzij anders aangegeven) en dat in 
de basispublicatie van Lieke van Diepen en 
Maurice Janssen (SAGA Archeologie), Paul 
Haenen (Limburgs Museum), Fons Horbach en 
(medewerkers van) sommige auteurs. De foto’s 
van objecten zijn gemaakt door Anke Dallinga-
Huijdts en René Theunissen van het Provinciaal 
Depot voor Bodemvondsten Limburg in Heerlen, 
door Wolfgang Stark van het Limburgs Museum 
in Venlo, door restauratieatelier Restaura te 
Heerlen, door fotografen van de voormalige 
ROB (in het bijzonder Ferry Hoedeman) en door 
sommige auteurs.
De medewerkers van het Provinciaal Depot 
waren een onmisbare steun bij het opzoeken en 
uitlenen van objecten. Daarbij moeten naast 
Anke Dallinga-Huijdts en René Theunissen ook 
Sjeng Kusters en Sigrid Boemaars genoemd 
worden. Zonder de deskundige conservering van 
objecten door Ton Lupak, Jo Kempkens en an-
dere medewerkers van Restaura had de studie 
van met name de metalen objecten niet kunnen 
slagen. Het Koninklijk Instituut voor het Kunst-
patrimonium te Brussel doneerde het onderzoek 
van een aantal 14C-monsters. Marc Van Stry-
donck en Mathieu Boudin van dit instituut voer-
den het laboratoriumonderzoek in Brussel uit en 
schreven met Anton Ervynck een bijdrage hier-
over in de basispublicatie. Veel dank aan Joep 
Orbons van ArcheoPro die altijd klaarstond om 
te helpen bij het werken in MapInfo. Yvette 
Sablerolles zorgde voor de vertaling van de 
Engelse teksten. Piet van der Gaauw gaf advies 
bij de hoofdstukken in deze publicatie over de 
bodemopbouw en over de waterlopen.

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home
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Over een veelheid van onderwerpen was in de 
afgelopen jaren contact met collega’s in binnen- 
en buitenland. Ze dachten mee en gaven onmis-
bare informatie.
In Susteren was altijd veel belangstelling voor 
het onderzoek. Evert Zits was binnen de ge-
meente de man die zich met hart en ziel inzette 
voor de realisering van zijn oude wens om de 
geschiedenis van klooster en stift aan het licht te 
laten brengen. Van de ‘lokale historici’ stond Wil 
Schulpen altijd klaar om informatie te geven 
over de geschiedenis van de kerk en de stad. 
Gemma Jansen, destijds conservator van het 
Limburgs Museum in Venlo, was degene die in 
2012 het initiatief nam voor de uitwerking van de 
opgraving. Haar opvolgers, Benoît Mater en Anja 
Neskens, hielden het project in stand. Rik Feiken 
zorgde ervoor dat dit boek bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als NAR ver-
schijnt door het te adopteren in het Pre-Malta-
project van de RCE, dat voortkomt uit de be-
leidsbrief Erfgoed Telt! van de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Jan 
van Doesburg (vroeger ROB, nu RCE) gaf nuttig 
commentaar op het manuscript. Rik Feiken, Roel 
Lauwerier (die ook aan de opgraving heeft deel-
genomen en zich van meet af aan voor de uit-
werking van het archeozoölogisch onderzoek 
heeft ingezet) en Eelco Beukers (redactie) zorg-
den voor de finale totstandkoming van deze 
publicatie. 
Een persoonlijk woord tot slot. Toen Herman ter 
Schegget (hoofd velddienst ROB) en ik als 

provinciaal archeoloog van Limburg in 1988 met 
de toenmalige gemeente Susteren overlegden 
over een opgraving op het Salvatorplein, reali-
seerden we ons dat de ROB in zo’n geval voor 
een grote opgave stond. We vonden echter dat 
we die uitdaging aan moesten gaan en werden 
daarin gesteund door de directie van de ROB in 
de persoon van Willem Willems. Dat de RCE, 
waarin de ROB is opgegaan, nu een publicatie 
realiseert, ervaar ik als het inlossen van een oude 
belofte aan de inwoners van Susteren. De cirkel 
is rond.
De spannende tijd van de opgraving, geken-
merkt door hecht en warm teamwork, zou ik zo 
over willen doen. In de voor de Nederlandse ar-
cheologie turbulente jaren daarna viel het uit-
werken stil, maar het verlangen om het onder-
zoek af te maken verdween niet. Nadat ik, 
dankzij het initiatief van Gemma Jansen, de kans 
kreeg om de draad weer op te pakken, brak er 
een lange periode aan van analyse, tekenen en 
schrijven en intensief contact met de coauteurs. 
Door de omvang en moeilijkheidsgraad was de 
klus niet makkelijk – en zeker niet snel – te kla-
ren, maar dat deed geen afbreuk aan de wens 
om te begrijpen wat zich duizend jaar lang op 
dat kleine plein naast die machtige kerk heeft 
afgespeeld.
Mijn persoonlijke dank gaat uit naar allen met 
wie ik tijdens het Susterenproject vriendschap 
en collegialiteit gedeeld heb.
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6 Kosian et al. 2013, 14.

2 Een klooster bij de Maas

2.1  Inleiding

Susteren ligt aan de rand van het Maasdal, in het 
smalste deel van Nederlands Limburg. De Maas 
vormt de grens met België en bevindt zich op 
3,5 km afstand in het westen. In het oosten ligt 
op 4 km de grens met Duitsland.
De plaats ligt sinds 2003 in de gemeente Echt-
Susteren en daarvoor (sinds de Franse tijd) in de 
gemeente Susteren samen met Roosteren en 
Dieteren.
In politieke zin hoort de stad Susteren pas sinds 
het Wener Congres in 1815 bij het Koninkrijk der 
Nederlanden. Vanaf 1400 tot 1798 lag Susteren in 
het hertogdom Gulik (Jülich). Het grondgebied 
daarvan bevond zich grotendeels in het tegen-  

woordige Duitsland. Voor 1276 lag Suster en in 
het in de elfde eeuw ontstane graafschap Gelre, 
waarvan het naburige Wassenberg aan de Roer 
een van de kernen was. In de Merovin gische en 
Karolingische tijd lag Susteren in de Maasgouw, 
zoals ook in de stichtingsoorkonde van 714 ver-
meld wordt.
De Maas gaf een goede toegang naar het zuiden 
en het tracé van het Romeinse wegennet, dat tot 
ver in de middeleeuwen bleef functioneren, ver-
bond het Maasdal met de Rijn. De Maas vormde 
ook een verbinding met Dorestad en Utrecht in 
het noorden. De route over groot water was 
lang, maar er was een doorsteek door de Betuwe 
via een kleine rivier, de Zoel, die de Waal met de 
Lek verbond en die ook een verbinding met de 
Maas had.6 Zo kon men Dorestad en Utrecht 
bereiken.
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2.2  De kloosterlocatie

Het Salvatorplein waar de opgraving is uitge-
voerd, ligt in de kern van het stadje Susteren (afb. 
2.1, 2.2). Het plein ligt aan de noordzijde van een 
grote elfde-eeuwse kerk (afb. 1.1). Oorspronkelijk 
was dit de aan Salvator gewijde abdijkerk. In 1791 
kreeg deze de functie van parochiekerk en in de 
negentiende eeuw werd deze gewijd aan Amel-
berga, een heilige abdis uit de geschiedenis van 
het klooster.
Dat het klooster aan de noordzijde van de hui-
dige parochiekerk had gelegen, was voor de 
aanvang van de opgraving strikt gesproken al-
leen zeker voor de periode na ca. 1050. Dat het 
door Pepijn en Plectrudis geschonken klooster 
op dezelfde plaats had gelegen, was in de tijd 
voor de opgraving een aanname. 
De ligging van het laat-elfde-eeuwse klooster 
blijkt in de eerste plaats uit het feit dat in de 
noordmuur van het koor van het kerkgebouw een 
dichtgezette ingang zit (afb. 3.6). Verder waren 
aan de in 1958 gesloopte muur consoles te zien 
van het gewelf van een kloostergang die op de 
ingang aansloot (afb. 1.2). Deze muur was het 
restant van een gebouw, oorspronkelijk de oost-
vleugel van het volmiddeleeuwse klooster dat op 
een luchtfoto uit de jaren dertig van de vorige 

eeuw nog aanwezig was (afb. 3.7). De ligging 
blijkt ook uit twee negentiende-eeuwse kaarten. 
De Tranchotkaart geeft de situatie in 1804-1805 
weer (afb. 2.3). Kerk en klooster liggen in de zui-
delijke helft van de door de Roode Beek doorsne-
den stad, niet ver van de gracht die de stad om-
geeft. Details zijn wegens de kleine schaal niet 
waarneembaar, maar duidelijk is dat het klooster 
uit een gesloten aanleg rond een hof bestaat. 
Op het grootschaliger en meer gedetailleerde 
kadastrale minuutplan uit waarschijnlijk 1815 is 
de kloosterhof niet meer aanwezig (afb. 2.4). Aan 
de oostzijde van de kerk resteren twee gebou-
wen. Aan de noordzijde van het latere plein loopt 
een gracht. 

2.3  Ligging en landschap

Susteren ligt op 31,80 m NAP (gemiddelde hoogte 
van het Salvatorplein) op een relatief hoog gebied 
aan de rand van het Maasdal (afb. 2.5). De vlakte 
tussen de Maas en Susteren loopt van west naar 
oost op vanaf ca. 29 m NAP bij Visserweert. In dit 
gebied stromen ver takkingen van de Roode Beek 
door oude Maasmeanders langs en door Susteren 
naar Oud-Roosteren waar de Roode Beek samen-
vloeit met de Geleenbeek, die bij Echt in de Maas 
stroomt. 

Afb. 2.2 Het Salvatorplein met de contour van het opgravingsterrein op een luchtfoto uit 2018. Direct ten oosten van 

de opgraving staat de in 1996-1997 gebouwde schatkamer (expositiecentrum ‘Het Stift’). Bij de herinrichting van het 

plein in 1993 is langs de noordrand een waterpartij uitgegraven. De omtrek van de kloosterhof is in het plaveisel 

aangegeven (beeld: ArcheoPro).

Afb. 2.3 Uitsnede uit de Tranchotkaart, 1804-1805. Blauw omlijnd zijn de dan nog aanwezige kloostergebouwen rond 

een hof.

Afb. 2.4 Uitsnede uit het kadastrale minuutplan, sectie D2, waarschijnlijk 1815 (afbeelding: beeldbank RCE).
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Ca. 8 km ten oosten van Susteren ligt een hoog 
rivierterras (60 m NAP bij Koningsbosch). Tussen 
Susteren en dit hoogterras lag een van oudsher 
nat gebied, dat vóór de negentiende- en vroeg-
twintigste-eeuwse ontginningen uit een nat 
heide- en broeklandschap bestond. Susteren 
was tot die tijd vanuit het zuidoosten alleen via 
Sittard, Tüddern en Gangelt goed bereikbaar. 
Vanuit het oosten zullen slechts kleine paden het 
broekgebied doorkruist hebben. 
In geologisch en geomorfologisch opzicht ligt 
Susteren op een van de lagere Maasterrassen. 

De terrassen in de omgeving van Susteren dateren 
uit de laatste en voorlaatste ijstijd, maar het is niet 
helemaal duidelijk in welke periode het terras 
waarop Susteren ligt, gevormd is. Het terrassen-
landschap is ontstaan door laterale erosie en in-
snijding van de Maas. Tijdens de ijstijden werd 
vooral zand en grind afgezet. Tijdens warme peri-
oden, zoals het holoceen, werden vooral fijn-
korrelige sedimenten als leem afgezet.
Deze leem bestaat voor een groot deel uit ver-
spoelde löss die door de Maas en haar zij rivieren 
uit het achterland is aangevoerd. Ook ter plaatse 
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7 Basispublicatie 1.6.

van het klooster ligt een dun (ca. 1 m dik) pakket 
leem op een ondergrond van zand met grind. 
Gedurende het holoceen vonden nauwelijks nog 
veranderingen in het landschap bij Susteren 
plaats. De Maas lag in het holoceen (en dus ook 
in de vroege middeleeuwen – de periode tussen 
ca. 500 en 900) ongeveer op dezelfde locatie als 
tegenwoordig.
Het klooster was gebouwd op een wat hogere 
plek in het stroomgebied van de Roode Beek. In 
de vroege middeleeuwen lag het klooster niet 
op een afgelegen en ontoegankelijke plek, maar 
in een natte winter was het waarschijnlijk wel 
minder goed bereikbaar, omdat het omgeven 
was door lagere gronden (afb. 2.6). De rug waar-
op het klooster was gelegen, werd bij hoog 
water waarschijnlijk niet overstroomd, want de 
lagergelegen gebieden hadden een groot water-
bergend vermogen. Wel vormden de oude me-
anders van het Maasterras ten westen en noord-
westen van Susteren tijdens het holoceen een 
natte barrière tussen het klooster en (nederzet-
tingen langs) de Maas. 
De iets hoger gelegen en met leem afgedekte 
terrasgronden in de omgeving van het klooster 
waren uitstekend geschikt als landbouwgrond. 
De lagergelegen gronden konden als wei- of 
hooiland geëxploiteerd worden.7

2.4  Bewoning in de omgeving in de 
Romeinse en Merovingische tijd

Het klooster is gesticht in een gebied dat, voor 
zover nu bekend is, in de Romeinse tijd matig 
intensief en in de Merovingische tijd weinig be-
woond was. 
Bewoningsclusters uit de vroeg- en midden-
Romeinse tijd zijn aangetroffen bij Holtum-
Noord/Gebroek, Buchten, Obbicht, Grevenbicht, 
Sittard, Munstergeleen, Tüddern, Echt, Pepinus-
brug en Mariahoop en verder naar het noorden 
bij Heel, Maasbracht en Melick. 
Tüddern en Melick waren vici langs de Romeinse 
weg die van Heerlen naar Xanten ging en die 
– gescheiden door een broekgebied – op ca. 
5 km afstand ten oosten van Susteren gelopen 
heeft. In Heerlen kruiste deze weg de ‘Via 
Belgica’ (een moderne naam) van Tongeren, 
Maastricht en Meerssen naar Jülich en Keulen. 
Vanuit Heerlen kon de weg naar Aken vervolgd 
worden. 
Uit de laat-Romeinse tijd zijn minder vindplaat-
sen bekend. Een belangrijke locatie uit die tijd is 
de vindplaats Holtum-Noord bij het gehucht 
Gebroek op 2,5 km ten westen van Susteren.
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8 Van Hall 2014, 81; Keysers & Jonkergouw 
1998, 95.

9 Basispublicatie 1.3.7.
10 Janssen 1991, 18; mededeling W. 

Schulpen (e-mail 10 maart 2020).
11 Ball, Jansen & Arnoldussen 2001.

De bekendste Romeinse vondst uit de omgeving 
is een in 1954 bij de hoek Marialaan/Feurthstraat 
aangetroffen grafveld, het grafveld ‘Ruygrok’, 
met dertien crematiegraven uit de tweede helft 
van de tweede eeuw.
Het aantal bekende vindplaatsen uit de Mero-
vingische tijd is gering. Het gaat vooral om graf-
velden. De grafvelden van Roosteren, Echt, 
Obbicht, Grevenbicht, Buchten en Stein bevin-
den zich in het Maasdal. In het oosten liggen 
grafvelden bij Vlodrop, Posterholt en Sittard. De 
grafvelden kunnen zijn aangelegd bij nog uit de 
Romeinse tijd daterende structuren, die mogelijk 
nog in gebruik waren of als ruïne herkenbaar 
waren. Bij de grafvelden kunnen rurale neder-
zettingen hebben gelegen, hetzij als zelfstandige 
eenheid, hetzij als onderdeel – in welke ruimte-
lijke vorm ook – van een domein. Het is opval-
lend dat het klooster niet in de nabijheid van een 
van de bekende grafvelden is gesticht, maar wel 
– zoals de stichtingsoorkonde vermeldt – op een 
Merovingisch domein, wanneer we die term 
mogen gebruiken voor door de Pippinidische 
elite geëxploiteerd grondbezit. Merovingische 
en Karolingische archeologische vindplaatsen 
zijn uit de directe omgeving niet bekend.
In de vroege achtste eeuw is niet alleen het 
klooster van Susteren gesticht, maar kwamen 
ook de kloosters te Aldeneik en Sint Odiliënberg 
tot stand. In de Karolingische tijd ging de bewo-
ning zich concentreren aan de randen van de 
beekdalen, een proces dat waarschijnlijk al in de 
Merovingische tijd begonnen is.

 
2.5  De stad Susteren

Er zijn weinig gegevens over de oudste geschie-
denis van de stad Susteren. Na de eerste vermel-
ding in de twaalfde eeuw duiden de schepenen 
van Susteren de nederzetting in 1260 aan als ‘de 
vrijheid van Susteren’ (libertas ville Suestrensis). De 
vestingwerken zullen zeker tot de dertiende 
eeuw teruggaan, want in 1276 wordt Susteren 
oppidum (stad, vesting) genoemd. Vestingmuren 
heeft Susteren niet gehad.8

Men kan veronderstellen dat de nederzetting in 
het kielzog van de stichting van het klooster in 
714 is ontstaan. Het is echter ook mogelijk dat er 
al eerder sprake was van rurale bebouwing, bij-
voorbeeld in de vorm van hoeven van horigen 

die hoorden bij het landgoed dat Plectrudis ver-
worven had.
Binnen de stadskern kan de latere Marktstraat/
Feurthstraat het centrum van de eerste bewo-
ning zijn geweest, aangezien hier op de kadas-
trale minuut een concentratie van bebouwing 
langs een doorgaande weg te zien is (afb. 2.4). 
Dit kan de weerslag zijn van een oude situatie. Er 
is echter ook een theorie dat de oudste kern of 
een andere oude kern van de nederzetting meer 
oostelijk heeft gelegen, bij het gehucht Feurth.9 
Dit zou volgens deze theorie de plaats van de 
eerste parochiekerk zijn geweest. Deze was de 
zetel van het landdekanaat Susteren, wat op een 
hoge ouderdom van de parochie wijst. Na de 
omwalling van de stad zou de parochiekerk 
daarbuiten zijn komen te liggen, wat tot verval 
en afbraak leidde. Volgens een achttiende-
eeuwse bron is in 1445 een nieuwe parochiekerk 
gebouwd. Deze stond aan de zuidzijde van de 
abdijkerk.10

Zonder verder archeologisch onderzoek in de 
kern van Susteren blijven dit interessante, maar 
onbewijsbare hypotheses. We moeten er echter 
rekening mee houden dat de vroegmiddeleeuw-
se nederzettingsontwikkeling een dynamisch 
karakter gehad kan hebben en dat er meer ne-
derzettingskernen tegelijk kunnen zijn geweest. 

2.6  De ondergrond van de 
kloosterlocatie

In de noordelijke helft van het opgravingsterrein 
lag een opgevulde oude geul, waarin tot in de 
middeleeuwen een tak van de Roode Beek heeft 
gestroomd. De in de negentiende eeuw nog 
aanwezige gracht lag in de bedding hiervan. 
Deze beek stond mogelijk in verband met een nu 
dichtgeslibde of gedempte waterloop, die bij 
archeologisch onderzoek werd aangetroffen in 
de Mehre, een gebied ten oosten van de stads-
kern. Daarbij werden ook sporen van bewoning 
uit de volle middeleeuwen gevonden (de periode 
tussen ca. 900 en 1300).11 
Op de Tranchotkaart (afb. 2.3) en het kadastrale 
minuutplan (afb. 2.4) liep de Roode Beek meer 
noordelijk door de kern van Susteren. Of deze 
waterloop de rol van de beek langs het opgra-
vingsterrein heeft overgenomen of een parallel 
fenomeen is, is onbekend. Het is mogelijk dat de 
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12 Basispublicatie 1.6.
13 Analyse van Piet van der Gaauw aan de 

hand van de profieltekeningen en 
foto’s.

Roode Beek al in de vroege middeleeuwen het 
verloop had dat op de negentiende-eeuwse 
kaarten is te zien, en dat de bij de opgraving 
aangetroffen ‘beekvulling’ een restant van de 
natte bodem van een oude Maasgeul is.12 
Het terrein ten noorden van de kerk bestond uit 
een iets naar het noordwesten aflopend plateau, 
de ‘nederzettingszone’. Bij de opgraving bleek dat 
hier niet alleen de latere, maar ook vroegmiddel-
eeuwse kloostergebouwen hebben gestaan. 
Uit de profielen is gebleken dat de ‘vaste grond’ 
(C-horizont) hier bestaat uit verspoelde löss. Een 
gedetailleerde beschrijving van de vaste grond in 
de nederzettingszone is gemaakt bij de coupe 
van waterput 7606 in het noorden van het neder-
zettingsterrein (afb. 2.7; § 6.4.7). De coupe is ge-
tekend vanaf 29,60 m NAP. Het pakket verspoel-
de löss daarboven tot aan het maaiveld op ca. 
30,60 m NAP is vergraven bij het verdiepen van 
het vlak. De onderkant van de verspoelde löss 
ligt hier op 29,45 m NAP, zodat het pakket 

verspoelde löss hier een dikte had van ca. 1,15 m. 
Daaronder bevindt zich een pakket van 20 tot 40 
cm dikke lagen zand, onderbroken door tot 5 cm 
dikke grindlaagjes in roestig zand. Onder 29,00 m 
NAP is dit zand geelgrijs van kleur. Het geheel 
duidt erop dat het terras bedekt is met pleisto-
cene rivierafzettingen. 
Op de vaste grond zijn plaatselijk nog de resten 
van een B-horizont en incidenteel ook nog een 
A-horizont waargenomen (afb. 2.8, eenheid 4 en 
5). De A- en B-horizont zijn ontstaan door bo-
demvorming in de top van de verspoelde löss.13 
Het oostprofiel van werkput 1 was een van de 
plaatsen waar de A- en de B-horizont beide 
waarneembaar waren. De bovenkant van de 
C-horizont lag hier – op ongeveer 10 m ten noor-
den van de kerk – op 30,30 m NAP (afb. 2.8, een-
heid 6). De B-horizont was in het profiel van 
werkput 1 te herkennen als een ca. 30 cm dikke 
lichtgrijze zandige laag. Het restant van de 
A-horizont daarboven was donker bruingrijs van 
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Afb. 2.7 Doorsnede van waterput 7606 onder 29,60 m NAP. Houten kistput met onderkant op 28,00 m NAP, geplaatst 

in een trechtervormige kuil. 



28
—

14 Vriendelijke mededeling Thijs Mauve 
(e-mail d.d. 27 april 2018).

kleur en bevatte houtskool. Deze had een dikte 
van 10 tot 25 cm. De bovenkant van de A-hori-
zont lag hier op ca. 30,70 m NAP. Hierop lag het 
loopvlak in de beginfase van het klooster. Veel 
accumulatie heeft echter niet plaatsgevonden en 
daardoor is het oude loopvlak vermengd met 
resten uit latere perioden.
Uit latere perioden was bijna overal een ca. 20 
cm dikke puinlaag aanwezig die met de sloop 
van het klooster in verband kan worden ge-
bracht (afb. 2.8, eenheid 2). De puinlaag dekte 
de funderingssleuven van de kort na 1800 ge-
sloopte kloostergebouwen af (afb. 2.8, eenheid 
3). De puinlaag bevatte fijn tot grof puin van al-
lerlei aard (baksteen en natuursteen, waaronder 
kalksteen en leien) en postmiddeleeuwse en 
oudere vondsten. Op de puinlaag lag een 20 tot 
30 cm dik pakket schoon ophoogzand dat in het 
midden van de twintigste eeuw was opgebracht 
(afb. 2.8, eenheid 1).
Op veel plaatsen waren er jongere cultuur- of 
stortlagen of sporen tussen de slooplaag en de 

ongestoorde bodem bewaard. In dat geval was de 
A- horizont geheel vergraven of omgewerkt. Van 
de B-horizont resteerde soms nog een grijze laag. 
Het vroegmiddeleeuwse maaiveldniveau heeft 
in het oosten en zuidoosten van het terrein op 
ca. 30,70 tot 30,90 m NAP gelegen, in het mid-
den op ca. 30,60 tot 30,70 m NAP en in het noor-
den en westen op ca. 30,40 tot 30,60 m NAP. 
Vanuit het maaiveld zijn funderingssleuven en 
kuilen gegraven, waaronder grafkuilen (§ 7.6). 
De meeste sporen reiken niet dieper dan 1 m 
onder het huidige maaiveld. In de volle middel-
eeuwen kan het maaiveld iets (ca. 10 cm) hoger 
hebben gelegen, zoals uit het niveau van de on-
derkant van de funderingssleuven van het vol-
middeleeuwse klooster afgeleid kan worden. 
Dat was bij de laat-elfde-eeuwse oostvleugel 
(complex 5500) bijvoorbeeld op 30,30 m NAP. 
Dat veronderstelt een maaiveldhoogte van 
30,90 tot 31,10 m NAP, aangezien een stenen 
fundering minstens 60 tot 80 cm diep moet ste-
ken om kapotvriezen te voorkomen.14

Afb. 2.8 Werkput 1, oostprofiel, uitsnede bij meetlijn 221, 16 m ten noorden van de zijbeuk van de kerk. 1 ophoogzand, 2 laat- en postmiddeleeuwse laag, 

niveau van de sloop van het klooster, 3 uitbraakspoor met mortel en fijn puin van een elfde-eeuwse binnenmuur in gebouw 5200, 4 bruingrijze zandige laag 

met houtskool, verwerkte A-horizont, Karolingisch en later loopvlak, 5 lichtgrijze zandige laag met weinig houtskool, B-horizont, ijzertijd en Karolingische 

vondsten, 6 lichtbruin-grijze laag, C-horizont in verspoelde löss (foto: RCE).
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Opmerkelijk is dat het niveau van het negentien-
de-eeuwse maaiveld weinig afwijkt van het mid-
deleeuwse. De bodem is door graaf- en bouw-
werkzaamheden en deposities bijna overal 
omgewerkt, maar netto is er nauwelijks sprake 
van ophoging van het nederzettingsterrein. De 
reden hiervan zal zijn dat na de elfde eeuw een 
deel van het terrein bijna permanent bebouwd 
was en een ander deel, met name de klooster-
hof, buiten de bouw- en sloopfases zorgvuldig 
werd schoongehouden. Op het grafveld in het 
zuiden van het nederzettingsterrein is veel grond 
verplaatst, maar ook dit heeft nauwelijks geleid 
tot ophoging.
Een gevolg van de intensieve grondbewerking en 
geringe stratificatie is dat er in Susteren in hoge 
mate sprake is van opspit (secundaire depositie) 
en intrusie. Dat maakt de datering van de con-
texten moeilijk.

2.7  Conclusie

Vooruitlopend op de bevindingen van de opgra-
ving dat het Salvatorplein ook de plaats is van 
het in de Karolingische tijd gestichte klooster, 
kan geconcludeerd worden dat het klooster ge-
sticht is op een locatie die ‘hoog en droog’ was, 
maar die omgeven was door gebieden die in 

natte jaargetijden de toegang bemoeilijkten. In 
een droog jaargetij was de tocht naar het Maas-
dal, waar getuige de grafvelden rond 700 al ne-
derzettingen waren, geen probleem. Het natte 
gebied in het oosten zal een grotere belemme-
ring gevormd hebben.
Voor de voedselvoorziening kon men gebruik 
maken van voor landbouw en veeteelt geschikte 
gebieden op de hogere en lagere gronden in de 
directe omgeving. In de Maas en de takken van 
de Roode Beek kon vis gevangen worden. Bos 
om in de behoefte aan hout te voorzien zal in de 
vroege middeleeuwen nog ruim voldoende aan-
wezig zijn geweest. 
Infrastructuur was er in de vorm van de Maas, 
een aansluiting op het tracé van het Romeinse 
wegennet en kleine zandpaden. Maastricht en 
het Maasland waren via de Maas te bereiken en 
mogelijk via een secundaire weg op de oostoe-
ver. Ook zonder brug in de buurt kon de Maas in 
de meeste jaargetijden gemakkelijk overgesto-
ken worden, waardoor de weg op de oostoever 
te bereiken was. Via Tüddern kon men naar 
Xanten, Keulen, Heerlen en Aken reizen. Verder 
weg gelegen plaatsen waarmee het klooster in 
verbinding heeft gestaan, waren via de Maas of 
via de weg te bereiken. 
In later tijd had het klooster een eigen areaal 
binnen de bebouwing van Susteren.
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15 Haas 1971, 11.
16 Habets 1869.
17 Basispublicatie 1.3.9.

3 Fratres peregrini, sanctemoniales 
feminae en hooggeboren jofferen 

3.1  Inleiding

Toen de Sittardse archivaris M. Jansen rond 1880 
op zoek ging naar het archief van het klooster, 
vertelden oude inwoners hem dat kanunnik J.L. 
Backhaus, de rentmeester van het stift, na de 
inval van de Fransen in 1794 het archief van het 
kapittel verbrand had in de oven van een bier-
brouwerij om nationalisatie van de bezittingen 
te bemoeilijken. Het vuur zou twaalf dagen heb-
ben gebrand, waarna nog maar enkele registers 
aan de Fransen overgedragen werden.15 
In 1869 had de latere rijksarchivaris Jozef Habets 
bij het schrijven van de geschiedenis van stad en 
stift van Susteren inderdaad alleen nog maar 
stukken tot zijn beschikking die hij in het paro-
chiekerk- en stadsarchief had kunnen kon vin-
den.16 Hun aantal was betrekkelijk gering en de 
meeste stukken hadden betrekking op de tijd na 
1500.

Slechts enkele oude stukken zijn (in afschrift) 
bewaard gebleven, zoals de oorkonde over de 
stichting in 714. Ze bevinden zich in het buiten-
land. Alles bij elkaar zijn er echter maar heel wei-
nig geschreven bronnen voor de geschiedenis 
van het klooster.
Naast de geschreven bronnen zijn er enkele ne-
gentiende-eeuwse kaarten (afb. 2.3, 2.4), wat 
oude foto’s (afb. 1.2) en een schilderij (afb. 3.5).17

Een prent die de situatie in 1791 zou weergeven, 
moet decennia later gemaakt zijn, toen de kloos-
tergebouwen allang gesloopt waren (afb. 3.1). 
Misschien heeft een oudere inwoner aan de kun-
stenaar verteld dat er grote gebouwen stonden 
met een verdieping en een hoge zolder. De plaats 
van de gebouwen op de tekening komt echter 
niet overeen met de bij de opgraving aangetrof-
fen situatie. De tekening geeft dus geen betrouw-
baar beeld. De kerk uit de tweede helft van elfde 
eeuw is de meest ondubbelzinnige getuige van 
het klooster dat hier heeft gestaan. 

Afb. 3.1 Aquarel van Philippe van Gulpen (1792-1862): gezicht vanuit het noorden op de stad Susteren en de 

kloostergebouwen ‘in 1790’. Gezien de geboortedatum van de kunstenaar geeft de tekening geen door hem 

waargenomen situatie weer (foto: Historisch Centrum Limburg – Ph. Van Gulpen/Tekeningen en prenten LGOG 

(Album 2, z.nr.)).
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3.2  De vroege middeleeuwen

De geschreven geschiedenis van Susteren begint 
met een oorkonde die op 2 maart 714 te Bakel 
(Noord-Brabant) is opgesteld in opdracht van de 
Austrasische hofmeier Pepijn II en zijn vrouw 
Plectrudis. Uit de oorkonde blijkt dat bij het ri-
viertje de Suestra in de Maasgouw een mansionile 
lag, dat door Plectrudis, de echt genote van 
Pepijn, was gekocht van Haderik en Alberik. Van 
deze mannen wordt aangenomen dat zij neven 
van Plectrudis waren.18 Régis de la Haye vertaalt 
mansionile als ‘klein domein’ en deze vertaling 
– of als ‘klein landgoed’ – komen we meestal in 
de literatuur tegen.19 
In de oorkonde leggen Pepijn en Plectrudis vast 
dat zij op het landgoed een kerk, gewijd aan 
Salvator, Petrus en Paulus en andere heiligen, 
met daarbij een klein klooster (oratorium ac cel
lula) hebben gebouwd.  Ze vermelden dat ze het 
landgoed hebben toegewezen aan het klooster 
en dat ze de kerk (en daarmee ook het klooster) 
hebben overgedragen aan bisschop Willibrord 
om er pelgrimerende broeders (fratres peregrini) 
en andere godvrezenden in onder te brengen. 
Willibrord was een uit Northumbrië afkomstige 
missionaris, die in 695 door de paus tot aartsbis-
schop onder de Friezen was gewijd en die van 
Pepijn Utrecht als zetel en missiepost had gekre-
gen. Als gevolg van andere schenkingen was hij 
abt van een klooster in Echternach. Pepijn en 
Plectrudis stelden Willibrord aan als eerste abt 
van Susteren met de bepaling dat de broeders 
na Willibrords dood zelf een nieuwe abt mogen 
uitkiezen, mits die trouw is aan hun familie. De 
oorkonde eindigt met het dreigement dat ieder-
een die deze schenking ongedaan wil maken, 
geëxcommuniceerd zal worden en met het uit-
spreken van de wens dat iedereen die goederen 
schenkt aan het klooster, door God beloond 
wordt.
In sommige van de publicaties die aan de abdij 
van Susteren gewijd zijn, wordt de veronderstel-
ling geuit dat er in de Romeinse tijd op het ter-
rein of in de nabijheid daarvan bewoning, of 
zelfs een villa, is geweest.20 Dat past bij een be-
richt dat in 1891 ‘Romeinsche pottekens’ zijn 
gevonden bij het uitgraven van zand ten behoe-
ve van de reconstructie van de torens van de 
kerk.21 Het is echter de vraag of kapelaan Jos 
Bemelmans, die een kroniek over de jaren 

1890-1900 bijhield, voldoende kennis had van 
Romeins aardewerk om hierin te kunnen wor-
den vertrouwd. De kans is groter dat het om 
middeleeuws aardewerk ging.
Veronderstellingen zijn er ook over de aanwezig-
heid van een kerk en een klooster voorafgaande 
aan de schenking van Pepijn en Plectrudis aan 
Willibrord in 714. Dat hangt samen met de inter-
pretatie van de volgende zinsnede in de oor-
konde: ‘ut oratorium ac cellulam … a novo fun-
damine ædificare deberemus’. In de vertaling 
van De la Haye is dat: ‘dat wij het bedehuis en 
het kloostertje van de grond af op moesten 
bouwen.’22 De vraag is of dit betekent dat een 
bestaande kerk en klooster herbouwd zijn, of dat 
het om een nieuwbouwproject gaat. In de litera-
tuur zijn de meningen verdeeld. Milou Wery 
heeft geconcludeerd dat de tekst geen aanlei-
ding geeft om te denken dat er voor 714 al een 
klooster bestond.23

Aantrekkelijk is een theorie van Halbertsma.24 
Deze vertaalt mansionile als gastenverblijf en 
houdt het voor mogelijk dat Willibrord en an-
dere geestelijken dit gebruikten als pleisterplaats 
tussen Echternach en Utrecht. Vervolgens zou 
Willibrord Plectrudis bereid hebben gevonden 
de pleisterplaats te verbeteren en voor de toe-
komst veilig te stellen. Dat op een landgoed aan 
doorreizende geestelijken gastvrijheid werd ge-
boden en dat er wellicht een kleine kapel inge-
richt was, betekent echter nog niet dat er een 
permanente woongemeenschap van geestelij-
ken was.
Door de schenking in 714 is Susteren het eerst-
genoemde klooster in Nederland. Is het daarmee 
het eerste klooster van Nederland? Maastricht 
en Utrecht zullen al eerder permanente woon-
gemeenschappen van geestelijken bij een kerk 
hebben gehad, ook al worden ze pas later in de 
bronnen vermeld.25 Voor deze woongemeen-
schappen wordt de term monasterium gebruikt, 
waaruit blijkt dat we het begrip ‘klooster’ in de 
vroege middeleeuwen niet te strikt moeten op-
vatten.26 Het verschil met Susteren is dat de 
communiteiten in Maastricht en Utrecht verbon-
den waren aan een bisschopszetel of grafbasi-
liek, zoals St.-Servaas in Maastricht. Susteren 
voldoet meer aan het concept van een in betrek-
kelijke eenzaamheid gesticht klooster, waar een 
groep geestelijke mannen of vrouwen een con-
templatief leven konden leiden, naast eventuele 
andere activiteiten. Vanuit dit perspectief is een 
aanduiding van Susteren als het ‘oudste klooster 
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van Nederland’ niet geheel zonder grond. Wan-
neer we echter bedenken dat de plaats Susteren 
pas sinds de negentiende eeuw binnen de gren-
zen van het tegenwoordige Nederland ligt, be-
seffen we dat de ‘wie was de eerste?’-discussie 
in historische zin niet zo relevant is. 
Behalve als pleisterplaats halverwege Utrecht en 
Echternach kan het klooster gediend hebben als 
steunpunt voor de activiteiten van Willibrord in 
het tegenwoordige Zuid-Nederland. Die waren 
gericht op de verbreiding van het christelijk ge-
loof, de zielzorg aan de bekeerden, het versterken 
van de rol van de kerk in de samen leving en het 
beheer van aan Willibrord en aan Echternach ge-
schonken goederen. Deze acti viteiten waren mo-
gelijk dankzij de steun van de Pippiniden, de be-
langrijkste dynastie in het Maasland, en met hen 
verbonden grondbezitters.
De schenking van Susteren aan Willibrord de-
monstreert de verwevenheid tussen de elite van 
het Frankische rijk en de kerk. Theuws noemt de 
stichting van een oratorium te Susteren en de 
overdracht daarvan aan Willibrord een onder-
deel van het politieke schaakspel om de macht 
in de Maasvallei.27 Pepijn en Plectrudis waren in 
een strijd om de macht verwikkeld met de 
Merovingische koning, die domineerde in 
Maastricht, op de westelijke Maasoever en in 
Zuid-Limburg rond Meerssen. Door de stichting 
van Susteren grendelden zij dit gebied aan de 
noordzijde af. 
Algemeen wordt aangenomen dat het klooster 
van Susteren door mannen bewoond werd, hoe-
wel de mogelijkheid van een dubbelklooster ge-
noemd is.28 Over het aantal en de herkomst van 
de bewoners zwijgen de bronnen.
Behalve met Echternach, waar Willibrord ook 
abt was, had Susteren banden met Utrecht. In de 
achtste eeuw zouden volgens de latere middel-
eeuwse overlevering, verwoord door de dertien-
de-eeuwse geschiedschrijver Egidius van Orval, 
twee Utrechtse prelaten in Susteren begraven 
zijn. Het gaat om Gregorius, overleden in ca. 776, 
abt van het St.-Maartensklooster te Utrecht, en 
Alberik, bisschop van Utrecht, overleden in 784. 
Zij stamden uit de familie van Plectrudis. Gre-
gorius zou een kleinzoon van haar zuster zijn en 
Alberik een neef van Gregorius. Hun begrafenis 
in Susteren is echter niet onbetwist. Een 
Utrechtse traditie wil dat beide mannen in de 
kerk van Oudmunster in Utrecht begraven zijn. 
Delen van hun lichaam zouden pas later naar 
Susteren zijn overgebracht. 29 De vroegste 

vermelding van relieken van Gregorius en Albe-
rik staat in het evangeliarium van Susteren uit 
1174. Hun relieken bevinden zich nog steeds in 
de schatkamer van de kerk.
Dat er ten tijde van de dood van Gregorius en 
Alberik in Susteren begraven kan zijn, blijkt uit 
zeven, in 1890 bij de restauratie van de kerk in 
het transept gevonden, trapezoïdale sarcofagen 
van kalksteen.30 De sarcofagen zijn van een type 
dat in de zevende en achtste eeuw gangbaar is. 
Sluitend bewijs is er niet: volgens Lammers wer-
den in Utrecht nog tot in de eerste helft van de 
elfde eeuw dergelijke sarcofagen gemaakt. 31 Het 
is ook niet zeker of de sarcofagen in 1890 in situ 
lagen. Bij één sarcofaag werd vastgesteld dat hij 
enigszins verplaatst was, waarbij aangenomen is 
dat dit gedaan was om ruimte te bieden aan een 
rechthoekig, van keien gemetseld graf, waarvan 
aangenomen werd dat dit het graf van koning 
Zwentibold is (zie hieronder). Indien de sarcofa-
gen in de achtste of negende eeuw begraven 
zijn, geven ze een indicatie van de ligging van 
een kerk die aan het nog bestaande gebouw is 
voorafgegaan. 
In 881 of 882 plunderden de Noormannen het 
Maasdal. Daarbij zouden ze het klooster van 
Susteren hebben verwoest, net als de kloosters 
van Prüm, Kornelimünster, Aldeneik, Stavelot en 
Malmedy en de palts te Nijmegen. Habets en 
velen na hem hebben dit aangenomen op basis 
van een boek uit 1719 over de geschiedenis van 
het hertogdom Gelre van de hand van J. Knippen - 
bergh, die dit als zeker vermeldt.32 Een zeven-
tiende-eeuwse geschiedschrijver, Jacobus 
Kritzraedt, gaat er in zijn Annales Gangeltenses, 
geschreven van 1642 tot 1645, ook vanuit dat 
Susteren door de Noormannen verwoest is, 
‘omdat niemand betwijfelt dat ze in de hele 
streek vreselijk huisgehouden hebben’.33 Over 
een aanval op Susteren zijn echter geen contem-
poraine bronnen. De Annalen van Fulda en de 
Kroniek van Regino van Prüm, die verslag doen 
van de Noormanneninval in 881-882, noemen 
Prüm, Kornelimünster, Stavelot, Malmedy, 
Tongeren, Aken, Maastricht en Luik wel, maar 
Aldeneik, Sint Odiliënberg en Susteren niet. 
Regino schrijft dat de Noormannen in 881 aan 
land zijn gegaan bij een plaats Haslon aan de 
Maas en vandaaruit de omwoners verjaagden. 
Op taalkundige gronden is Haslon (in de Annalen 
van Fulda staat Ascloha) gelijkgesteld aan Asselt 
bij Swalmen, hemelsbreed 22 km van Susteren. 
De Leidse archeoloog Jan Hendrik Holwerda, die 
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in 1929 op een terrein naast het kerkje van Asselt 
een opgraving uitvoerde, schreef de wallen en 
grachten toe aan een vroegmiddeleeuwse curtis 
(hoeve) en een Noormannenkamp. Deze toe-
schrijving wordt niet meer als betrouwbaar be-
schouwd.34 Als er een kamp bij Asselt is geweest, 
zal dat gezien de activiteit van de Maas al in de 
middeleeuwen weggespoeld zijn, wat niet wil 
zeggen dat de gelijkstelling van Haslon of 
Ascloha aan Asselt onjuist is. 
Kort daarna, in 891, duikt Susteren weer op in de 
bronnen. Arnulf, koning van het Oost-Frankische 
Rijk en nazaat van Pepijn en Plectrudis, be-
schouwt Susteren op dat moment als zijn eigen-
dom en draagt het klooster over aan het kloos-
ter te Prüm in de Eifel. Susteren blijkt dan veel 
bezittingen te hebben, in de vorm van kerken, 
hoeven, landerijen en horigen – volgens Van 
Vliet behoorden zelfs de kerken van Arnhem en 
Voorst tot de bezittingen van Susteren.35 
Bovendien wordt het dan bewoond door vrou-
wen die leven volgens de regel van Benedictus, 
aangeduid als sanctemoniales feminae.36 Dit heeft 
geleid tot discussie over de vraag wanneer – bij-
voorbeeld na de aangenomen verwoesting door 
de Noormannen – de overgang van een man-
nenklooster naar een vrouwenklooster heeft 
plaatsgehad en of Susteren misschien vanaf het 
begin een dubbelklooster is geweest.37 

3.3  De volle middeleeuwen

Net als in de stichtingstijd is Susteren ook rond 
900 sterk verbonden met de hoogste kringen in 
de regio. Koning Zwentibold, die in 900 is ge-
sneuveld, zou in de kerk van Susteren begraven 
zijn, evenals zijn vrouw Oda, zuster van koning 
Hendrik I ‘de Vogelaar’, de grondlegger van de 
Ottoonse dynastie. Volgens de dertiende-eeuw-
se kroniekschrijver Egidius van Orval, die daar-
mee waarschijnlijk de overlevering verwoordt, 
heeft Zwentibold voor zijn dood de kerk her-
bouwd. Bij de verbouwing van de kerk is in 1890 
in het transept een rechthoekig met keien ge-
metseld graf gevonden, dat door de restauratie-
architect Lambert von Fisenne als dat van 
Zwentibold is beschouwd. Hij volgt bij deze in-
terpretatie een lokale traditie. Habets en 
Knippenbergh schrijven dat zij bij een bezoek 
aan Susteren Zwentibolds tombe gezien heb-
ben.38 Onder Zwentibolds koningschap was 

volgens Egidius de later heilig verklaarde 
Amelberga de eerste abdis van het nonnen-
klooster.39 Aan Amelberga is een in 1887 gevon-
den graf toegeschreven dat vanuit de crypte in 
een ruimte onder het altaar in de absis zichtbaar 
was.40 Daar is na de restauratie een van de ge-
vonden sarcofagen in geplaatst.
Van de tiende tot de veertiende eeuw zijn de 
bronnen zeer schaars. In 916 en 949 wordt nog 
eens vastgelegd dat Susteren eigendom van 
Prüm is. Daarna zijn over een relatie met Prüm 
geen berichten meer. 
In de tweede helft van de elfde eeuw is aan de 
zuidzijde van het Salvatorplein een driebeukige 
basilica met transept, koor, absis, buitencrypte 
en westwerk gebouwd. De buitencrypte is een 
gedeeltelijk ondergrondse ruimte die tegen de 
oostzijde van het koor aan is gebouwd. De date-
ring van de kerk is gebaseerd op de overeen-
komst van de crypte met die van de stiftskerk in 
Essen, die in 1051 is ingewijd. In de woorden van 
Kubach en Verbeek: ‘Die überkommene Kirche 
ist im wesentlichen ein Neubau aus der Zeit um 
1060.’41 Hoewel er enkele onregelmatigheden in 
de plattegrond zijn, wordt aangenomen dat koor 
en crypte gelijktijdig gebouwd zijn en dat de rest 
van de kerk daarna van oost naar west snel is 
gevolgd.42

De kerk is als bouwmassa door de eeuwen heen 
betrekkelijk intact gebleven, maar het muurwerk 
is bij de restauratie van 1887 tot 1892 ingrijpend 
gewijzigd. Aan de buitenzijde is alleen nog oud 
muurwerk te zien in de lichtbeuk (de venster-
zone) van het middenschip, bij de noordelijke 
dwarsvleugel en bij de absis. Het originele muur-
werk bestaat voornamelijk uit afgeronde keien 
(maaskeien) en breuksteen (kolenzandsteen). De 
grootste metamorfose heeft de westzijde onder-
gaan, zoals een foto uit 1887 laat zien (afb. 3.2). 
De oorspronkelijke vorm van de westbouw is 
onbekend. De zuidelijke toren dateert in deze 
gedaante uit de vijftiende eeuw en de noorde-
lijke uit 1823. Bij de restauratie van 1887 tot en 
met 1892 heeft de architect Lambert von Fisenne 
gekozen voor een centraal blok met een zadel-
dak evenwijdig aan de gevel, met aan weerszij-
den twee hoge, vierkante torens met een tent-
dak (afb. 3.3). Deze reconstructie is omstreden. 
Veel auteurs geloven eerder in een centrale 
westtoren, die door twee lichtere, mogelijk wat 
kortere torens geflankeerd werd.43

In de vroege elfde eeuw is een evangelieboek 
vervaardigd – naar wordt aangenomen in 

Afb. 3.2 Gezicht op de kerk en het ‘dekanessenhuis’, vanuit 

het westen, waarschijnlijk 1887 (foto: beeldbank RCE).

Afb. 3.3 Het westelijk deel van de abdijkerk in 1923 na de restauratie van 1887-1892, vanuit het 

westen (foto: beeldbank RCE).
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Fulda – dat in 1174 door Imago, gravin van Loon, 
bij haar aantreden als abdis aan de abdij ge-
schonken is. Een later aan het boek toegevoegde 

miniatuur toont hoe een vrouw een boek aan-
biedt aan twee heilige bisschoppen, tegen de 
achtergrond van twee op zuilen rustende bogen, 
met daarboven de gestileerde weergave van een 
met tegels bekleed dak (afb. 3.4). Deze miniatuur 
is geïnterpreteerd als de aanbieding van het 
evangelieboek door Imago van Loon aan de hei-
ligen Gregorius en Alberik uit Utrecht, die beiden 
in Susteren begraven waren. Volgens een andere 
inter pretatie gaat het bij de vrouwenfiguur om 
Amelberga.44 Het evangelieboek wordt bewaard 
in de schatkamer van de kerk (expositiecentrum 
Het Stift) te Susteren.
Het is onbekend of Imago abdis van een regulier 
vrouwenklooster werd of van een seculier kapit-
tel. Mogelijk was dat laatste al in de twaalfde 
eeuw ontstaan door de intrede van dames uit de 
hogere kringen die een meer wereldse leefwijze 
voorstonden, die beter paste bij kanunnikessen. 
Deze verandering zou samenhangen met een 
toegenomen rijkdom van het klooster.

3.4  De late middeleeuwen

In de veertiende eeuw is er in ieder geval sprake 
van een seculier dameskapittel, een ‘stift’, 
met daarin waarschijnlijk niet meer dan tien  

Afb. 3.4 Dedicatieminiatuur uit het evangeliarium van 
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religieuzen. De taak van de stiftsdames (‘hoogge-
boren jofferen’) was om dagelijks in habijt in het 
koor van de kerk de getijden te bidden. Er was 
geen verplichting om zich van bepaalde spijzen te 
onthouden. De vrouwen hadden privévertrekken, 
persoonlijke inkomsten en eigen vermogen. In 
tegenstelling tot nonnen in een regulier vrouwen-
klooster hadden stiftsdames geen geloften van 
kuisheid en armoede afgelegd en waren ze niet 
tot permanente aanwezigheid verplicht. Ze had-
den ook recht op terugkeer in de ‘wereld’. Voor 
hun geestelijke verzorging en voor het opdragen 
van missen waren aan het stift enkele mannelijke 
kanunniken verbonden. Het stift werd geleid door 
een abdis en onder haar was een dekanes belast 
met de dagelijkse leiding.
In 1348 vaardigde de bisschop van Luik wegens 
misstanden nieuwe statuten voor het kapittel 
uit. Die bepaalden dat de vier mannelijke kanun-
niken die de eredienst verzorgden, tot priester 
gewijd moesten zijn. Iedereen moest gehoor-
zaam zijn aan de abdis. De joffers moesten elke 
dag in de kerk de getijden bidden, mochten ’s 
avonds het klooster niet verlaten en niet meer 
dan twee maanden per jaar afwezig zijn. Ze 
mochten niet dansen, niet aan feesten van ‘we-
reldlijke mensen’ meedoen, geen vlechten in het 
haar hebben en geen gekleurde hoofddeksels 
dragen en ze moesten een ‘betamelijk habijt’ 
dragen.45 Uit deze voorschriften zou men kunnen 
afleiden dat deze misstanden zich voor die tijd 
hadden voorgedaan.
Twee veertiende-eeuwse bronnen zeggen iets 
over de inrichting van het stift en de materiële 
cultuur.46 
In 1360 legde Virdesumdis van Werst of Wirst, 
die zich laat omschrijven als dekanes van het 
convent te Susteren van de orde van Benedictus, 
in een oorkonde vast dat zij de bovenverdieping 
van haar onlangs gebouwde huis naliet aan de 
dekanessen die haar opvolgden, en dat zij de 
benedenverdieping bestemde tot verblijfplaats 
van zieke en gebrekkige stiftsdames. Dit is de 
eerste in geschreven bronnen bewaarde infor-
matie over de stiftgebouwen.
In 1375 maakte dezelfde dekanes, maar nu 
Vredeswindis genoemd, een inventaris op van 
alle roerende goederen die ze in haar bezit had. 
Deze inventaris geeft een kijkje in de kast en de 
kamer van een laatmiddeleeuwse dekanes. De 
dekanes bezit geld, gebruiksgerei voor aan tafel 
en in de keuken, bed- en linnengoed, kleding, 
meubilair en tapijten. Genoemd worden onder 

andere zilveren lepels, drinkschalen, kruiken, 
grote gebloemde drinkkommen, kleine kom-
men, ijzeren ketels, potten, wasbekkens, dekens, 
kussens, kisten en tapijten. Waar de drinkscha-
len, kruiken, kommen en potten van gemaakt 
zijn, wordt niet vermeld. Waarschijnlijk waren ze 
van aardewerk.

3.5  De nieuwe tijd

In 1579 en 1626 werden opnieuw statuten met 
bepalingen tegen misstanden uitgevaardigd.47 
Ze gaven ook regels voor de organisatie van het 
kapittel. De abdis was verplicht persoonlijk in de 
abdij te verblijven, maar de stiftsdames mochten 
drie maanden per jaar afwezig zijn. Voor de 
geestelijke verzorging van de dames waren er 
vier kanunniken en vier kapelaans. Deze woon-
den bij de parochiekerk, waar een van de kanun-
niken pastoor van was. In de statuten werd vast-
gelegd dat alleen dames die acht adellijke 
overgrootouders hadden voor een prebende in 
aanmerking kwamen. In de achttiende eeuw 
werden dat er zelfs zestien. 
In 1626 werd aan de statuten toegevoegd dat er 
geen kinderen onder de elf jaar in het stift moch-
ten worden opgenomen, waaruit af te leiden is 
dat daarvoor ook jongere kinderen intraden. Een 
van de kanunnikessen moest aankomende ka-
nunnikessen discipline en goede zeden bijbren-
gen en onderwijzen in lezen en zingen.
De zestiende eeuw lijkt een periode van betrek-
kelijke rust te zijn geweest, maar in de zeven-
tiende en achttiende eeuw deden zich calamitei-
ten voor. Na de verovering van Maastricht door 
Frederik Hendrik in 1632 werd de stad Susteren 
door Staatse troepen bezet, waarna de hertog 
van Gulik de stad in 1633 heroverde. In 1635 
gaven keizerlijke troepen die in Sittard gelegerd 
waren, veel overlast.48

In 1635 zou een zware brand een groot deel van 
de stiftsgebouwen in de as hebben gelegd, 
waarbij ook de kerkmuren veel te lijden zouden 
hebben gehad. Herstel van stift en kerk (met 
name de noordelijke zijbeuk) zou in 1646 hebben 
plaatsgehad, maar de stiftsgebouwen zouden 
niet meer geheel in hun oorspronkelijke staat 
hersteld zijn. Dit wordt vermeld door Habets, die 
echter geen bronvermelding geeft of een ver-
band met de Staatse troepen legt, zodat de 
juistheid van zijn bericht niet te verifiëren is.49 
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geheel zeker. Vaag is 1815 te lezen. 
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In de zeventiende eeuw ontstonden er voor het 
stift financiële problemen. Wegens onvoldoende 
inkomsten werd in 1626 het aantal kanunnikessen 
van tien naar zeven teruggebracht. In 1694 vroeg 
abdis Wilhelmina van Hompesch aan de keur-
vorst van de Palts om belastingvermindering.
Desondanks blijkt uit een waarschijnlijk acht-
tiende-eeuwse bron dat de abdis er uitgebreid 
personeel op na hield: een schrijver, tuinier, jager 
en huisknecht, twee bedienden aan tafel, ver-
schillende vrouwelijke personeelsleden en een 
gezelschapsdame, keldermeester, kok, koeien-
hoedster en koetsier. Ook was de abdis goed 
behuisd. Uit 1745 dateert een boedel beschrijving 
in het testament van Wilhelmina Katharina, ba-
rones von Weichs (abdis van 1734 tot 1745). 
Daaruit blijkt dat haar huis de volgende ruimtes 
bevatte: een garderobe, een grote kamer (waar-
in een bed, zes stoelen en vier kleinere zetels), 
beneden en boven een lange gang, een slaapka-
mer, een kabinet, nog een garderobe, een eet-
zaal (een tafel, achttien stoelen), een zeer grote 
zaal (23 stoelen, drie tafels), een opkamer, een 
kelder, twee kamers voor mannelijk personeel, 
een kamer voor een dienstbode, een paarden-
stal met koetshuis en een keuken.
De bouwvallig geworden parochiekerk ten zui-
den van de abdijkerk is in 1789 afgebrand en in 
1791-1792 afgebroken. In 1791 kwamen het ka-
pittel van de abdij en het stadsbestuur van 
Susteren overeen dat de abdijkerk als parochie-
kerk ging dienen. 
In 1794 werd Susteren door Franse troepen 
bezet en in augustus 1795 verlieten de kanun-
nikessen Susteren. In de kloostergebouwen 
werd een hospitaal voor soldaten van het Franse 
leger gevestigd en in de appartementen van de 
abdis werd een vleeshouwerij ingericht. Nader-
hand zijn er bakovens gebouwd en is veel hout-
werk opgestookt. In november 1800 richtte een 
orkaan nog meer schade aan. In 1802 werd het 
kapittel door de Franse overheid opgeheven en 
werden de kapittelgoederen geconfisqueerd. 

3.6  De negentiende en twintigste eeuw

Dat de abdijkerk parochiekerk was geworden, is 
wellicht de redding van de kerk geweest, aange-
zien in de Franse tijd veel kloosterkerken zijn 
gesloopt. De woongebouwen van het stift zijn in 
het begin van de negentiende eeuw bijna geheel 

gesloopt. Op de Tranchotkaart, die de situatie in 
1804-1805 weergeeft, zijn details wegens de 
kleine schaal niet waarneembaar, maar duidelijk 
is dat het klooster uit een gesloten aanleg rond 
een hof bestond (afb. 2.3). Meteen daarna moe-
ten de gebouwen rond de hof zijn gesloopt. Dat 
bleek in 1806, toen een taxateur in opdracht van 
de Franse overheid een bezoek bracht aan 
Susteren. Hij trof nog slechts één verkoopbaar 
gebouw aan, dat vervolgens in 1807 van de 
hand werd gedaan. Het ging om een pand aan 
de oostzijde van de kerk, dat door Roozen, zon-
der dat hij aangeeft waarop dat gebaseerd is, 
het ‘economiegebouw’ wordt genoemd en dat 
volgens hem mogelijk de woning van de acht-
tiende-eeuwse abdis Von Weichs was.50 Dit 
pand is goed zichtbaar op het kadastrale mi-
nuutplan uit waarschijnlijk 1815 (afb. 2.4).51 Het 
kadastrale minuutplan toont ook een gebouw 
aan de noordzijde van de kerk en een gracht om 
het kloosterterrein, het latere Salvatorplein. 
Habets schrijft in 1869 dat het terrein bovendien 
omgeven was door een sluitmuur. Over een 
gracht lag een brug, want, aldus Habets, ‘Over 
eenige jaren’ (enkele jaren geleden) was een 
brugpoort gesloopt, waarin een steen zat met 
het wapen van een abdis uit het huis Reuschen-
berg.52 Dat kan slaan op abdis Adolpha von 
Reuschenberg, die in 1579 tot abdis werd geko-
zen, of op haar opvolgster, Anna von Reuschen-
berg, abdis van 1626 tot 1634.
Het gebouw aan de noordzijde van de kerk fun-
geerde in Habets’ tijd als schuur. In de buiten-
muren zag Habets nog de ‘merktekens’ van 
kloostergangen (afb. 1.2). Het gaat daarbij om 
kraagstenen die het gewelf boven een klooster-
gang gedragen moeten hebben. Bij de opgra-
ving bleek dat dit pand de oostvleugel van het 
stift is geweest (het gebouw aan de oostzijde 
van de op de Tranchotkaart zichtbare hof). De 
westmuur van dit pand, waarop Habets de 
‘merktekens’ van kloostergangen zag, heeft in 
zeer gehavende staat tot juli 1958 overeind ge-
staan. Op het schilderij Wasdag in Susteren uit 
1925 zijn ‘economiegebouw’ en ‘schuur’ te zien, 
toen ze nog in gebruik waren (afb. 3.5). Het 
economiegebouw is in 1962 gesloopt.
Het enige fysieke restant van het klooster is 
sindsdien de dichtgezette ingang (in twee bouw-
fasen) in het noordelijke zijkoor van de kerk, di-
rect naast het transept (afb. 3.6). Door deze in-
gang kon men vanuit de kloostergang in de kerk 
komen. Wanneer deze doorgang is gedicht, is 
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niet bekend, maar dat moet voor ca. 1879 ge-
beurd zijn. Op een opmetings tekening van res-
tauratiearchitect Von Fisenne  is hij al niet meer 
aanwezig, want de doorgang is door een trap 
versperd.53 Mogelijke sporen van een andere in-
gang aan de noordzijde bevinden zich bij de 
toren. Ingangen aan de zuidzijde gaven toegang 
tot de kerk vanuit de parochiekerk en het kerk-
hof. De brede ingang aan de westzijde is pas in 
het begin van de negentiende eeuw gemaakt en 
bij de restauratie door Von Fisenne weer gewij - 
zigd.
Na de sloop van de kloostergebouwen is het 
kloosterterrein alleen aan de westzijde enige tijd 
bebouwd geweest. In 1846 is in het verlengde 
van de noordelijke zijbeuk van de kerk een rijtje 
lage huizen neergezet; ze waren door een kleine 
tussenruimte gescheiden van het westwerk 
(afb. 3.2). In 1909 is op de inmiddels gedempte 
gracht een rij huizen toegevoegd.
In 1915 zijn deze huizen weer gesloopt en op fo-
to’s uit 1923, respectievelijk 1929-1940 is het 
terrein leeg, met uitzondering van de gebouwen 
aan de oostzijde (afb. 3.3, 3.7). Ook na de sloop 
van de laatste muur van de oostvleugel en het 
economiegebouw bleef het voormalige kloos-
terterrein onbebouwd. 

In 1958 overlegden de ROB en de gemeente 
Susteren over de mogelijkheid van een opgra-
ving. De Rijksdienst was zeer geïnteresseerd om 
hier onderzoek te doen. De toenmalige direc-
teur, P. Glazema, had een sterke betrokkenheid 
bij het archeologisch onderzoek van kerken in 
Limburg. Hij heeft tal van opgravingen verricht 
in kerken, die in het laatste oorlogsjaar, toen de 
Maas frontlijn was, zijn verwoest.54 In Susteren 
was er naast historische nieuwsgierigheid ook 
onvrede over de staat van het terrein, dat nog 
steeds braak lag en de ‘wei’ werd genoemd 
(afb. 3.8). Nadat Glazema al in 1960 had laten 
weten dat hij geen mogelijkheden had voor on-
derzoek (afb. 1.3), werd dit in 1965 bevestigd in 
een gesprek met de nieuwe directeur, W.A. van 
Es. ‘Uit dit onderhoud is gebleken dat de Rijks-
dienst alleszins is geïnteresseerd en dat men 
zeer zeker zo snel mogelijk met het werk zou 
willen beginnen. Maar daar staat tegenover dat 
men met een overbezet programma te maken 
heeft.’55 
In 1967 schreef het Limburgsch Dagblad: ‘Deken 
J.M.H. Breukers van Susteren heeft het initiatief 
genomen om maar eens de knoop door te hak-
ken. Het kerkbestuur is bereid medewerking te 
verlenen aan de geplande opgravingen, mits 

Afb. 3.5 Gezicht op de oostzijde van de voormalige oostvleugel met links het economiegebouw. George Tielens, 

Wasdag in Susteren, 1925, olieverf op doek (collectie: Limburgs Museum, Venlo; foto: Limburgs Museum).

Afb. 3.6 Dichtgezette ingangen aan de noordzijde van het 

noordelijke zijkoor, situatie 2020 (foto: H. Stoepker).

Afb. 3.7 Uitsnede uit een luchtfoto vanuit het oosten, gemaakt tussen 1929 en 1940 (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie).
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binnen afzienbare tijd met de werkzaamheden 
kan worden gestart. Blijkt dit niet mogelijk te 
zijn bij het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
dan zal het kerkbestuur er toe over gaan om de 
onmiddellijke omgeving van de kerk te laten 
verfraaien. De huidige toestand die reeds jaren 
voortduurt strookt in genen dele met het 
waarde volle monument zelf.’56

Intussen was in 1961 de eerste Monumentenwet 
van kracht geworden en had de aanwijzing van 
waardevolle archeologische terreinen tot be-
schermd rijksmonument een grote vlucht geno-
men. De pas aangestelde provinciaal archeoloog 
voor Limburg, J.H.F. Bloemers, bezocht het ter-
rein op 15 januari 1968 en zette de bescherming 
in gang. Met ingang van 15 februari 1971 werd 
het voormalige klooster terrein, dat intussen 
grotendeels bestraat was en Salvatorplein heet-
te, verklaard tot beschermd archeologisch 
rijksmonument.57 
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toren. Ingangen aan de zuidzijde gaven toegang 
tot de kerk vanuit de parochiekerk en het kerk-
hof. De brede ingang aan de westzijde is pas in 
het begin van de negentiende eeuw gemaakt en 
bij de restauratie door Von Fisenne weer gewij - 
zigd.
Na de sloop van de kloostergebouwen is het 
kloosterterrein alleen aan de westzijde enige tijd 
bebouwd geweest. In 1846 is in het verlengde 
van de noordelijke zijbeuk van de kerk een rijtje 
lage huizen neergezet; ze waren door een kleine 
tussenruimte gescheiden van het westwerk 
(afb. 3.2). In 1909 is op de inmiddels gedempte 
gracht een rij huizen toegevoegd.
In 1915 zijn deze huizen weer gesloopt en op fo-
to’s uit 1923, respectievelijk 1929-1940 is het 
terrein leeg, met uitzondering van de gebouwen 
aan de oostzijde (afb. 3.3, 3.7). Ook na de sloop 
van de laatste muur van de oostvleugel en het 
economiegebouw bleef het voormalige kloos-
terterrein onbebouwd. 

Afb. 3.5 Gezicht op de oostzijde van de voormalige oostvleugel met links het economiegebouw. George Tielens, 

Wasdag in Susteren, 1925, olieverf op doek (collectie: Limburgs Museum, Venlo; foto: Limburgs Museum).

Afb. 3.6 Dichtgezette ingangen aan de noordzijde van het 

noordelijke zijkoor, situatie 2020 (foto: H. Stoepker).

Afb. 3.7 Uitsnede uit een luchtfoto vanuit het oosten, gemaakt tussen 1929 en 1940 (foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie).

56 Limburgsch Dagblad, d.d. 20 april 1968.
57 Rijksmonument nummer 46046.
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3.7  Conclusie

In dit hoofdstuk is de historische achtergrond 
geschetst voor de in de volgende hoofdstukken 
te presenteren opgravingsresultaten. Kern-
thema’s hierin zijn: hoge status, welvaart (maar 
niet per se permanent) en de aanwezigheid van 
vrouwen (maar niet exclusief).
Het klooster van Susteren is gesticht in een ge-
bied waarvan wordt aangenomen dat het in de 
Merovingische tijd betrekkelijk dun bevolkt was. 
Het lag buiten de zones waar de Merovingische 
koningen bezittingen hadden. Hofmeijer Pepijn 
II en zijn vrouw Plectrudis probeerden in dit ge-
bied meer macht te verwerven en de stichting 
van een klooster op grond van de familie van 
Plectrudis paste in die machtspolitiek. Het kloos-
ter moet ook een steunpunt voor Willibrord ge-
weest zijn, om de invloed van de kerk in het al-
gemeen en die van Utrecht in het bijzonder te 
vergroten. Door de huisvesting van fratres pere
grini en het fungeren als pleisterplaats tussen 
Utrecht en Echternach kan Susteren een rol in de 
missie hebben gespeeld. In de late negende 

eeuw wordt de aanwezigheid van vrouwelijke 
kloosterlingen vermeld.
Op grond van de geschreven bronnen kan ge-
concludeerd worden dat het klooster in de acht-
ste en negende eeuw een belangrijke positie 
had. Het was een Pippinidisch eigenklooster, 
mogelijk zelfs een mausoleum voor de familie 
van Plectrudis, en het kreeg de status van rijks-
klooster nadat Pepijn III in 751 tot koning was 
gezalfd. De status van Susteren werd verder ver-
groot door de band met koning Zwentibold rond 
900, die hier werd begraven. Bij de overdracht 
aan Prüm in 891 had Susteren vele bezittingen. 
In de tiende eeuw verdwijnt Susteren voor enige 
eeuwen uit de geschreven bronnen. Dat kan een 
teken van iets afgenomen macht zijn, mogelijk 
als gevolg van een niet in de contemporaine 
bronnen gedocumenteerde, maar niet ondenk-
bare Vikingaanval.
Later in de volle middeleeuwen heeft het con-
vent een onmiskenbaar elitair en feminien ka-
rakter gehad. In de elfde eeuw had men de mid-
delen om een grote kerk te bouwen en in de 
twaalfde eeuw trad een vooraanstaande adel-
lijke dame, de dochter van de graaf van Loon, als 
abdis aan. Ergens in de volle middeleeuwen of in 

Afb. 3.8 Het terrein naast de kerk in 1968 (foto: beeldbank RCE).
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het begin van de late middeleeuwen werd aan 
de kerk een kapittel van seculiere kanunnikessen 
verbonden. Deze dames moesten van adellijke 
afkomst zijn. Het aantal kanunnikessen was 
maar klein – waarschijnlijk waren het er niet 
meer dan tien – en er waren enkele mannelijke 
kanunniken voor de eredienst. In de zestiende 
en zeventiende eeuw waren er zelfs vier kanun-
niken en vier kapelaans, terwijl het aantal stifts-
dames in de zeventiende eeuw afnam tot zeven. 

Kinderen onder de elf waren er kennelijk ook, 
want in de zeventiende eeuw werd hun de toe-
gang ontzegd. De eisen aan de afkomst van 
nieuwe stiftsdames werden verhoogd, maar 
konden niet voorkomen dat er in zeventiende 
eeuw financiële problemen ontstonden en dat 
beschadigingen aan de gebouwen niet afdoende 
hersteld konden worden. Hiermee kwam aan de 
bloeiperiode van het stift een einde. De Franse 
tijd gaf de genadeklap en het klooster verdween.
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58 Memo d.d. 28 november 1989 van H. 
Stoepker aan de directeur van de ROB; 
Stoepker 1989.

59 Roozen 1961.
60 Stoepker 1992c, 75.

4 Verwachting en vraagstelling

4.1  Inleiding

Toen de opgraving in 1991 begon waren in een 
onderzoeksplan een verwachting en onderzoeks-
vragen geformuleerd.58 Deze waren gebaseerd op 
literatuurstudie, op documentatie in de archieven 
van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort en 
de toenmalige Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg (RDMZ) in Zeist en op een proefsleuvenon-
derzoek dat in 1988 aan de noordzijde van het 
latere opgravingsterrein was uitgevoerd.
De geraadpleegde literatuur bestond vooral uit de 
publicaties van N. Roozen, die in het midden van 
de twintigste eeuw de geschiedenis van de abdij 
had beschreven.59 De documentatie in Amersfoort 
bestond uit correspondentie met de gemeente 
Susteren en uit een beschrijving van het terrein 
door de toenmalig provinciaal archeoloog van 
Limburg, J.H.F. Bloemers in het kader van de voor-
bereiding van de bescherming. De documentatie 
in Zeist bestond uit bouwtekeningen en enkele 
foto’s uit 1923 en 1958. Een verslag van het proef-
sleuvenonderzoek was opgenomen in het jaarver-
slag van de ROB over 1988. 
De verwachting was dat in de ondergrond van het 
Salvatorplein de resten zouden zijn van het in 714 
gestichte klooster. Om deze reden was het terrein 
ook aangewezen tot beschermd archeologisch 
monument. De resten werden van belang geacht 
– aldus het onderzoeksvoorstel d.d. 28 november 
1989 – ‘omdat het complex behoort tot een van 
de belangrijkste vroegmiddeleeuwse kerkelijke 
centra in het Maasdal’. Verder is de verwachting 
niet in het onderzoeksvoorstel gespecificeerd, 
maar in de voorbereidingen werd wel degelijk 
geanticipeerd op dat wat aangetroffen zou kun-
nen worden. Hieronder (§ 4.3) is de verwachting 
expliciet gemaakt. De bij het begin van het onder-
zoek geformuleerde vraagstelling stond in het 
verslag over 1991, het eerste jaar van de opgra -
ving.60

4.2  Het proefsleuvenonderzoek 

Het proefsleuvenonderzoek is gedurende dertien 
dagen in december 1988 door de ROB uitgevoerd 
op het schoolplein van de intussen opgeheven 
lagere school aan de noordzijde van het Salva - 

tor plein.
Daarbij zijn twee werkputten gemaakt (respec-
tievelijk 6 x 11 m en 13 x 15 m). In het eerste op-
gravingsvlak (60 cm onder het schoolplein, ca. 
30,40 m NAP) kwam een keienstraat tevoor-
schijn, waarschijnlijk daterend uit de late mid-
deleeuwen. Dicht daarbij bevond zich een mer-
gelstenen waterput en een bijna complete, 
ingegraven eivormige voorraadpot (een zoge-
naamd Elmpter dolium uit de dertiende eeuw). 
Het tweede vlak, een halve meter dieper, op ca. 
29,90 m NAP, zat vol met sporen van greppels en 
kuilen, waarvan de oudste, blijkens de vondsten, 
dateerden uit de Karolingische tijd. Het opgegra-
ven oppervlak was te gering om in de grondspo-
ren structuren te herkennen. Het grote aantal 
aardewerkvondsten vanaf de Karolingische tijd 
duidde er, in samenhang met de grondsporen, 
op dat op het aangrenzende Salvatorplein spo-
ren van intensieve bewoning te vinden zouden 
zijn. Het proefsleuvenonderzoek wees er boven-
dien op dat ook buiten het beschermde monu-
ment bewoningssporen aanwezig konden zijn, al 
was er – naar het zich liet aanzien – geen moge-
lijkheid voor verder onderzoek daarvan.

4.3  De verwachting 

De reden voor de aanwijzing van het terrein tot 
beschermd archeologisch monument was de 
verwachting dat in de ondergrond van het Sal-
vatorplein de resten te vinden waren van een in 
714 gesticht klooster. De verwachting is niet in 
detail opgeschreven, maar tijdens de opgraving 
is uitgegaan van het volgende: 
• In de nabijheid heeft volgens de stichtings-

oorkonde een beek gestroomd. 
• Er kan bewoning of begraving zijn geweest in 

de Romeinse tijd, aangezien kapelaan Bemel -
mans spreekt over ‘Romeinsche pottekens’ 
die bij grondwerkzaamheden bij de toren zijn 
gevonden. In de muren van de kerk zijn 
Romeinse dakpannen als spolia verwerkt.

• Er zijn sporen of vondsten uit de Merovin-
gische tijd te verwachten, omdat het klooster 
werd gebouwd op een bestaand landgoed. 

• Afhankelijk van de interpretatie van de 
stichtings oorkonde is het mogelijk dat er voor 
714 al een kerk met klooster bestond.

• Aannemende dat de in 714 genoemde kerk ter 
plekke van de huidige kerk gelegen heeft, 
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zouden aan de noordzijde van de kerk, waar in 
ieder geval vanaf de late elfde eeuw klooster-
gebouwen hebben gestaan, sporen van een 
Karolingisch klooster gevonden kunnen 
worden. Bij archeologische resten van een 
Karolingisch klooster is te denken aan sporen 
van stenen en waarschijnlijk ook houten 
gebouwen, aan andere nederzettings-
elementen, zoals waterputten, en aan een 
begraafplaats.

• Omdat in de stichtingsoorkonde sprake is van 
fratres peregrini zullen de eerste klooster-
bewoners van het mannelijk geslacht zijn 
geweest. Deze kunnen uit andere regio’s dan 
de directe omgeving zijn gekomen.

• Wegens de band met Willibrord maakte het 
klooster deel uit van een netwerk dat zich in 
ieder geval uitstrekte van Utrecht tot Echter-
nach. Dat zou in het vondstenbestand tot 
uitdrukking kunnen komen.

• Hoewel de bevolking niet homogeen van 
samenstelling hoeft te zijn geweest, zou het 
Karolingische klooster wegens de band met 
de Pippiniden en Karolingers (Zwentibold) als 
een elitesite beschouwd kunnen worden. Na 
751 en tot enige tijd na 916 was het een 
koninklijk eigenklooster, dat rond 900 veel 
bezittingen had.

• Het Karolingische klooster is mogelijk in 
881 of 882 gewelddadig verwoest bij een 
Vikingaanval. De kerk (en dus ook het 
klooster) zou rond 900 hersteld zijn. Verwoes-
ting en herstel zouden in het sporen- en vond-
stenbestand tot uitdrukking kunnen komen.

• In 891 of al eerder werd het klooster bewoond 
door vrouwen. Ook in de vroege tiende eeuw 
was er wegens de vermelding van abdissen in 
de latere historiografie een vrouwelijke bevol-
king. Een vermelding van bezittingen duidt 
erop dat het klooster in deze tijd welvarend 
was. 

• Over de late tiende eeuw en de elfde eeuw 
ontbreken historische gegevens, maar wegens 
de bouw van een nieuwe grote kerk in de 
tweede helft van de elfde eeuw, kan ook de 
kloosterbebouwing in deze periode zijn ver- 
anderd. 

• Dichtgezette ingangen aan de noordzijde van 
de kerk, tot halverwege de twintigste eeuw 
bewaard gebleven gebouwen en een muur 
met gewelfaanzetten van een kloostergang 
maken duidelijk dat resten van het elfde-
eeuwse en latere klooster aan de noordzijde 

van de kerk verwacht kunnen worden. Het 
vroeg-negentiende-eeuwse kadastrale 
minuutplan geeft de plaats van de dan nog 
aanwezige resten aan.

• Zeker vanaf de late twaalfde eeuw moet 
rekening worden gehouden met een vrouwe-
lijke bevolking (kanunnikessen), die uit de adel 
gerekruteerd was. De abdissen waren afkom- 
stig uit de hoge adel. De hoge status kan in 
het vondstenbestand tot uitdrukking komen. 
Vanaf de zeventiende eeuw is er echter sprake 
van financiële problemen, wat ook uit het 
vondstenbestand zou kunnen blijken.

• Voor de geestelijke verzorging waren in het 
stift mannen aanwezig. De bevolking omvatte 
ook dienstpersoneel.

• Aangezien het in 1626 wordt verboden om 
meisjes jonger dan elf jaar als kanunnikes toe 
te laten, kan de aanwezigheid van jonge 
kinderen verwacht worden.

• Een bericht uit 1360 maakt duidelijk dat 
sporen van een groot, kort voor die tijd 
gebouwd huis verwacht kunnen worden. 

• Rond 1640 zou het stift zwaar beschadigd en 
beperkt hersteld zijn, wat kan betekenen dat 
toen bebouwing verdween. 

• Tussen 1795 en 1806 is het merendeel van de 
stiftsgebouwen gesloopt. Nog bruikbaar 
bouwmateriaal zal zijn afgevoerd. De latere 
stiftsgebouwen zullen alle van steen zijn 
geweest. In dat geval kunnen ondergronds 
funderingsrestanten en uitbraaksleuven 
aanwezig zijn.

• Tot in het midden van de negentiende eeuw 
lag er een brug over de gracht om het klooster. 
Op negentiende-eeuwse kaarten is de toen-
malige gracht aangegeven. Deze gracht kan 
worden teruggevonden.

• Afgezien van een beperkte en weer snel 
gesloopte vroeg-twintigste-eeuwse be bouw ing 
aan de zuidwestrand van het terrein zijn er 
geen aanwijzingen voor omvangrijke, recente 
ingrepen die schade aan het bodemarchief 
aangebracht kunnen hebben. De resten van 
kloosterbebouwing kunnen relatief gaaf 
bewaard zijn gebleven.
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4.4  Algemene vraagstelling

De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op boven-
staande verwachtingen. Daarnaast hebben de 
volgende overwegingen een rol gespeeld.
Het klooster van Susteren is het eerst vermelde 
klooster van Nederland, waardoor het een bijzon-
dere plaats in onze geschiedenis heeft. Het aantal 
opgravingen van Karolingische kloosters in West-
Europa (tussen Italië en Schotland) is zeer be-
perkt. Voor Nederland is de opgraving van het 
klooster van Susteren tot dusverre een unicum. 
Opgravingen van vol-, laat- en postmiddeleeuw-
se kloosters zijn minder zeldzaam, maar veel op-
gravingen zijn fragmentarisch van aard of lang 
geleden uitgevoerd. Het referentiekader is hier-
door beperkt.
Bij archeologisch onderzoek van middeleeuwse 
kloosters gaat de aandacht vaak vooral uit naar 
het kerkgebouw. Een klooster moet echter als een 
nederzetting beschouwd worden en de opgraving 
daarvan als een vorm van nederzettingsonder-
zoek, zoals dat ook in een rurale of in een stede-
lijke omgeving plaatsvindt.
Een klooster is wel een nederzetting met een bij-
zondere functie, namelijk de huisvesting van een 
selecte groep mensen die activiteiten verrichten 
die voortvloeien uit of samenhangen met het 
doel van hun verblijf. Dat is primair – althans in 
theorie – het leiden van een aan God gewijd 
leven. Binnen deze bijzondere functie moest ook 
ruimte zijn voor ondersteunende of afgeleide 
activiteiten.
In archeologische termen is het klooster van 
Susteren een elitesite. In de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd was het seculiere damesstift we-
gens de eisen die aan de intrede gesteld werden, 
een exclusief adellijke instelling. Voor de periode 
daarvoor staat het elitaire karakter minder vast, 
al wijzen de nauwe betrekkingen met de Karo-
lingische elite en de berichten dat tiende-eeuwse 
abdissen prinsessen waren, wel in die richting. Op 
een dergelijke vindplaats verblijven echter ook 
bewoners en gebruikers met een meer dienende 
of ondersteunende functie en een bijbehorende 
materiële cultuur.
Qua bevolking kan zich in Susteren een trans-
formatieproces hebben afgespeeld. Kennelijk 
gesticht als mannenklooster, huisvestte het 
klooster in ieder geval sinds de late negende 
eeuw nonnen en werd het voor 1348 een 

damesstift. Dat kan zijn weerslag hebben gehad 
in de materiële cultuur.
De primaire doelstelling van het onderzoek was 
inzicht te krijgen in de bewoningsgeschiedenis en 
bouwkundige ontwikkeling van het klooster, in 
het bijzonder gedurende de Karolingische periode 
en de eeuwen daarna tot ca. 1100. Daarnaast 
waren de materiële cultuur en het status- en gen-
deraspect belangrijke aandachtspunten.

4.5  Onderzoeksvragen

Uit de verwachting en de algemene vraagstelling 
volgen concrete vragen, die nu explicieter zijn 
gesteld dan in 1991 het geval was: 
1. In welke mate komen de archeologische 

bevindingen overeen met de gegevens uit 
geschreven bronnen?

2. Wat is de ontwikkeling van het gebruik 
van het terrein, van de bewoning en de 
be  bouwing?

3. Welke elementen zijn daarin te onderkennen 
en wat is daarvan de datering, ruimtelijke 
spreiding, functie en onderlinge relatie?

4. Zijn er bewoningsporen ouder dan de kloos-
terstichting van 714, en zo ja, wat was de 
aard, omvang en datering daarvan?

5. Zijn er aanwijzingen voor een cesuur of een 
verandering in het gebruik en de bewoning 
als gevolg van een eventuele 
Noormannenaanval of andere calamiteiten, 
en zo ja, waaruit bestaan deze aanwijzingen?

6. In hoeverre is de specifieke functie van de 
vindplaats als plaats van huisvesting van reli-
gieuzen en hun personeel uit het vondsten  -
spectrum en de sporen of structuren af te 
leiden?

7. Welke activiteiten vonden op de vindplaats 
plaats?

8. Komt de welvaart en hoge status, met name 
in de laatmiddeleeuwse adellijke omgeving, 
in het vondstmateriaal tot uitdrukking en zo 
ja, op welke wijze?

9. Blijkt het gegeven dat de kloosterbevolking 
lange tijd vooral uit vrouwen bestond, uit het 
vondstmateriaal en de grondsporen of struc-
turen?

10. In hoeverre wijst het vondstmateriaal op 
sociale differentiatie en contacten met 
andere gebieden?
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11. Wat is de landschappelijke setting van de 
vindplaats en welke eventuele verande-
ringen daarin zijn waar te nemen?

De laatste vraag is pas bij de uitwerking vanaf 
2013 gesteld. Dit aspect kreeg eerder geen aan-
dacht en tijdens de opgraving is geen fysisch-
geografisch onderzoek verricht. De mogelijk-

 heden om deze vraag te beantwoorden zijn daar-
om beperkt tot de informatie die af te leiden is uit 
cartografische gegevens over de omgeving en uit 
observaties over de bodemopbouw in de profiel-
tekeningen en in mindere mate de vlaktekenin -
gen.



47
—

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van het 
onderzoek beschreven vanaf het begin van het 
veldwerk tot en met het uitwerken van de op-
graving en het ontsluiten van de documentatie. 
Doel is ook de strategie en de methodiek uiteen 
te zetten. Sinds de opgraving in Susteren is er 
namelijk veel veranderd in de Nederlandse ar-
cheologie. Zonder inzicht in de onderzoeksmo-
gelijkheden en de opgravingsmethoden van de 
jaren negentig van de twintigste eeuw zijn de 
bevindingen van de opgraving minder goed te 
duiden. 

5.2  Het begin

Met ingang van 15 februari 1971 was het Salva-
torplein in Susteren een beschermd archeolo-
gisch monument. Op 19 augustus 1988 meldde 
het gemeentebestuur van Susteren aan de ROB 
dat er plannen waren om het plein te reconstru-
eren. Op 23 september 1988 liet de ROB weten 

dat daarvoor een vergunning volgens de (toen-
malige) Monumentenwet vereist was, die alleen 
verleend zou kunnen worden bij een zwaarwe-
gend maatschappelijk belang (zie hoofdstuk 1). 
De gemeente diende op 17 februari 1989 de ver-
gunningsaanvraag in en presenteerde een plan 
dat grondwerkzaamheden op het plein als ge-
volg zou hebben. Het ging om verbetering van 
de infrastructuur (riolering, bestrating). Er was 
een vooralsnog schetsmatig bouwplan, dat 
voorzag in een wigvormige structuur (apparte-
mentenblok) aan de westzijde van het 
Salvatorplein. Verder was het de bedoeling de 
ruimtelijke kwaliteit van het plein te verbeteren 
door een niveauverlaging en het aanbrengen 
van beplanting. Dit plan is overigens niet in deze 
vorm uitgevoerd. In november 1991 presenteer-
de de gemeente een herzien inrichtingsplan (zie 
§ 5.8).
De vergunning tot aantasting van het bescherm-
de monument werd op 14 juni 1989 verleend 
door de minister van WVC, met als voorwaarden 
dat er gelegenheid moest zijn voor oudheidkun-
dig bodemonderzoek en dat er overeenstem-
ming moest zijn met de ROB over de wijze waar-
op de gemeente de resultaten van de opgraving 
zou gebruiken bij de herinrichting van het plein. 

Afb. 5.1 De heer L. Pesgens (kerkbestuur Amelbergakerk) bij het informatiebord bij de ingang van het ‘basiskamp’ 

van de opgraving (foto: RCE).

5 De geschiedenis van het 
onderzoek
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Om budgettaire reden werd besloten de opgra-
ving in drie fasen uit te voeren: in 1990, 1991 en 
1992. Later werd de aanvangsdatum naar 1991 
verplaatst, terwijl 1 juli 1993 de datum werd 
waarop het onderzoek op het plein gereed 
moest zijn. 
Na de nodige voorbereidingen in Amersfoort 
begon het veldwerk op 11 maart 1991. Bestrating 
werd verwijderd, bouwhekken geplaatst, keten en 
containers werden aangevoerd en een groot bord 
vermeldde wat hier ging gebeuren (afb. 5.1). 

5.3  Strategie en organisatie

5.3.1  Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bestond uit het Salva-
torplein, aanvankelijk alleen binnen de grenzen 
van het beschermde monument. Het opgra-
vingsterrein had ruwweg de vorm van een 

kwartcirkel, waarvan de zuidzijde zich in het 
westen tot 27 m vanaf de westzijde van de kerk 
uitstrekte en aan de oostzijde tot 8 m ten oosten 
van de oostelijke koormuur (afb. 2.2, 5.2). 
De maximale afmetingen van het terrein waren 
80 x 65 m (respectievelijk oost-west en noord-
zuid). Het terrein werd omgrensd door de voor-
malige abdijkerk, thans Amelbergakerk aan de 
zuidzijde, het plein voor de ingang van de kerk 
aan de westzijde en twee straten die het plein 
aan de noordzijde en oostzijde afsloten. Het be-
schermde monument had een oppervlakte van 
3410 m2.
Toen op 28 mei 1993 de laatste van twintig 
werkputten was gedicht, was een oppervlak on-
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aangezien in de loop van 1992 budgettaire pro-
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Afb. 5.2 Het opgravingsterrein op 29 september 1992, vanuit het noordwesten. De werkputten 10, 11 en 13 liggen open (foto: Karel van Straaten, Hoensbroek).
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alleen het zuidelijke deel van deze werkput op te 
graven. Achteraf was dat ten dele een verkeerde 
beslissing. Het nog met enkele meters naar het 
noorden verlengen van werkput 12 was zinvol 
geweest wegens de aanwezigheid van de Karo-
lingische waterloop, complex 4300/4400, die nu 
niet over de gehele lengte onderzocht is. Ook 
het onderzoek van de aangrenzende waterloop 
4200 had nog nuttige informatie kunnen ople-
veren. Het niet verder onderzoeken van de 
grachten 4500 en 4600 is ook achteraf in het 
licht van het beperkte budget te verdedigen.
Anderzijds hebben in het zuidoosten de putten 
zich tot buiten het beschermde monument uitge-
strekt. Dit geldt voor delen van de werkputten 10, 
11 en 14 en voor de werkputten 19 en 20 in hun 
geheel. In 1992 en 1993 is het opgravingsgebied 
hier vergroot, omdat duidelijk was geworden dat 
de grens van het beschermde monument te krap 
genomen was. Er was namelijk geen rekening 
gehouden met de op de kadastrale kaart zicht-
bare delen van de oostvleugel van het klooster. 
De maximale west-oostlengte van het opgra-
vingsterrein werd hierdoor aan de zuidzijde 88 m. 
Deze uitbreiding was een goede beslissing, omdat 
niet alleen de oostvleugel geheel binnen de op-
graving kwam te liggen, maar ook omdat inhu-
matiegraven, een ambachtelijke zone met ovens 
en andere sporen, zoals paalgaten, naar het oos-
ten doorliepen. Nog verdere uitbreiding naar het 
oosten was om die reden wenselijk geweest, 
maar de in 1992 en 1993 nog aanwezige beplan-
ting en bestrating boden daarvoor geen mogelijk-
heid. Bovendien schoot het budget tekort. In de 
nadagen van de opgraving werd duidelijk dat er 
aan de oostzijde een diep onderkelderd expositie-
centrum (schatkamer ’Het Stift’) zou komen (afb. 
2.2). Voorafgaande aan de in 1996-1997 gereali-
seerde bouw was echter geen opgraving meer 
mogelijk wegens het ontbreken van middelen en 
personele capaciteit. 

5.3.2  Werkputten

Omdat de aangekondigde plannen van de ge-
meente in eerste instantie de meeste impact zou-
den hebben op de westzijde van het plein, wer-
den in 1991 de eerste vijf werkputten daar aange - 
legd. Er werd een puttenplan ontworpen met 
werkputten met een standaardbreedte van 10 m 
en een standaardlengte van 20 m. Aan de noord- 

 zijde van het terrein werden de lengte afmetingen 
aangepast aan de beschikbare ruimte (afb. 5.3). 
Aan de zuidzijde moest een afstand van minstens 
5 m tot de noordmuur van de kerk worden aan-
gehouden om ruimte te bieden aan steigers voor 
de restauratie van de kerk.
Nadat de plannen van de gemeente waren ver-
anderd, wat effecten had op de oostelijke helft 
van het plein, werden in 1992 het midden en de 
oostzijde van het terrein onderzocht. Daarbij zijn 
de werkputten 6 tot en met 14 gegraven, waarbij 
soms van de standaardmaat moest worden afge -
weken.
In 1993, toen de strook langs de kerk voor on-
derzoek beschikbaar kwam, konden alleen smal-
le putten (werkput 15 tot en met 18) en atypisch 
gevormde putten (werkput 19 en 20) worden 
aangelegd. Werkput 20 kon niet op werkput 11 
worden aangesloten, waardoor een kleine tus-
senruimte niet onderzocht werd.
Aan de standaardmaat van 10 x 20 m lagen ver-
schillende afwegingen ten grondslag. De docu-
mentatie van de verwachte sporen en structuren 
was gebaat bij een vrij grote werkput, zodat het 
mogelijk was een goed overzicht van de vrijge-
legde sporen te krijgen. Nederzettings onderzoek 
van de ROB had geleerd dat een put van 10 x 20 m 
voor een grote graafmachine goed werkbaar was 
en dat minimale schade ontstond bij het trekken, 
verdiepen en dichtgooien van putten. Tegelijker-
tijd mochten de profielen niet al te ver uit elkaar 
liggen om zicht op de stratigrafische opbouw te 
houden. Omdat de opgraving echter ook kenmer-
ken had van stadskernonderzoek, waar de werk-
putten in de regel kleiner zijn, zijn regelmatig tus-
senprofielen aangelegd.
In elke put werden meetpunten geslagen en 
werden na het uitgraven van een vlak twee 
meetlinten parallel door de put gelegd op 2,5 m 
vanuit het oost- en westprofiel. Met de stan-
daard houten meetstok van 3 m lang, die haaks 
op het lint werd gehouden, konden in een put 
van 10 m breed alle sporen worden ingemeten 
en getekend (afb. 5.4).

5.3.3  Meetsysteem

De werkputten werden haaks op de kerk aange-
legd vanuit een basislijn in het verlengde van de 
noordmuur van het transept. Omdat de kerk niet 
pal oost-west is georiënteerd, waren de werk- 
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putten niet noord-zuidgericht. Om vlakken en 
profielen te tekenen werd gebruik gemaakt van 
een lokaal meetsysteem (afb. 5.3).
De noord-zuidlijn van de werkput wijst op de 
kompasroos naar 23°. Het ‘putnoorden’ ligt dus 
eigenlijk in het noordnoordoosten. Gemakshalve 
wordt in deze publicatie echter consequent ge-
schreven: noordzijde, westprofiel, etc., ook al 
gaat het feitelijk om de noordnoordoostzijde en 
het westnoordwestprofiel, etc.
Nog tijdens de opgraving is het lokale meet-
systeem omgerekend naar het Rijksdriehoeknet 
(RD; Netherlands National Grid) en zijn op uitwer-
kingstekeningen de overzichten, werkputten en 
sporentekeningen in RD geprojecteerd. In de 
vondstendocumentatie is de vindplaats van 
vondsten in RD-coördinaten uitgedrukt. Bij de 
interpretatie en weergave van profieltekeningen 
wordt echter gewerkt met de lokale coördina-
ten, omdat de putwanden het lokale systeem 
volgen (afb. 8.4, 8.8). Door de koppeling aan het 
lokale systeem is de plaats van de profielen 
vastgelegd.

5.3.4  De organisatie van het onderzoek

De opgraving is uitgevoerd onder de in de 
Monumentenwet vastgelegde opgravings-
bevoegdheid van de ROB. Het team bestond uit 
archeologen, veldtechnici, specialisten, onder-
steunend personeel, een graafmachinist, veld-
medewerkers en vrijwilligers (tabel 5.1). Ze 
waren deels in ambtelijke dienst bij de ROB met 
als standplaats Amersfoort, deels speciaal voor 
dit project aangesteld bij de Joan Willems 
Stichting (JWS). Deze stichting was op 19 januari 
1988 opgericht als steunstichting van de ROB en 
ging in 1990 personeel in dienst nemen dat op 
tijdelijke basis bij ROB-opgravingen werd inge-
zet. Uit de JWS zou later het Archeologisch 
Dienstencentrum (ADC) ontstaan. De graaf-
machinist was in dienst van een firma die door 
het gehele land continu voor de ROB werkte. 
De veldmedewerkers waren in dienst van een 
regionaal werkvoorzieningsschap en hadden 
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Afb. 5.3 Omtrek van de opgraving met een overzicht van de werkputten (1 tot en met 20), de hoofdmeetlijn en het 

lokale meetsysteem (0-90, 210-260), de grote recente verstoringen en de getekende profielen.

Afb. 5.4 Veldtechnici Fedor van Kregten (boven) en Fons Horbach (midden links) tekenen sporen in werkput 10. Het 

door Harry Reubsaet en Henk Sonnemans (beiden rechts) gecoupeerde spoor in het midden is klokgietkuil 7903, 

vanuit het westen (foto: RCE).

Tabel 5.1 Het opgravingsteam.

Wetenschappelijke leiding Henk Stoepker

Vondstdeterminatie Alexandra Mars, Michiel Bartels (1992)

Velddocumentatie en technische leiding Gerard van Haaff (1991, 1993) Fedor van Kregten (1992), 
Fons Horbach (assistent provinciaal archeoloog)

Bouwhistorisch onderzoek André Viersen

Botanisch onderzoek Caroline Vermeeren, Kirsti Hänninen, Karin Adams

Skeletonderzoek Roel Lauwerier, Frits Laarman

Fotografie Ton Penders, Ferry Hoedeman

Vondstadministratie Lies Heijen

Landmeting Wim Jong

Graafmachinist Rinus Gardeniers

Veldmedewerkers Harry Muyris, Henk Sonnemans, Harry Reubsaet

Vrijwilligers (zeven, wassen, nummeren van vondsten) Marijke Geilen, Judith Borsboom, Sjra Borsboom, 
Charles Meys, Math Ariaans, Ger Smeets, Jean Schmeitz, 
Henk Veermans, John Glaser, Egbert van Buchem

Vondstconservering Ronnie Meijers, Jaap Kottman, Olaf Goubitz, Josette Custers, 
Erik Kieft

Stagiaires Iris Reuselaers, Sjaak Mooren

Contactpersonen gemeente Susteren E. Zits, G. Schrijnemakers, N. Bergmans. 

Contactpersonen Amelbergakerk L. Pesgens, W. Schulpen



51
—

putten niet noord-zuidgericht. Om vlakken en 
profielen te tekenen werd gebruik gemaakt van 
een lokaal meetsysteem (afb. 5.3).
De noord-zuidlijn van de werkput wijst op de 
kompasroos naar 23°. Het ‘putnoorden’ ligt dus 
eigenlijk in het noordnoordoosten. Gemakshalve 
wordt in deze publicatie echter consequent ge-
schreven: noordzijde, westprofiel, etc., ook al 
gaat het feitelijk om de noordnoordoostzijde en 
het westnoordwestprofiel, etc.
Nog tijdens de opgraving is het lokale meet-
systeem omgerekend naar het Rijksdriehoeknet 
(RD; Netherlands National Grid) en zijn op uitwer-
kingstekeningen de overzichten, werkputten en 
sporentekeningen in RD geprojecteerd. In de 
vondstendocumentatie is de vindplaats van 
vondsten in RD-coördinaten uitgedrukt. Bij de 
interpretatie en weergave van profieltekeningen 
wordt echter gewerkt met de lokale coördina-
ten, omdat de putwanden het lokale systeem 
volgen (afb. 8.4, 8.8). Door de koppeling aan het 
lokale systeem is de plaats van de profielen 
vastgelegd.

5.3.4  De organisatie van het onderzoek

De opgraving is uitgevoerd onder de in de 
Monumentenwet vastgelegde opgravings-
bevoegdheid van de ROB. Het team bestond uit 
archeologen, veldtechnici, specialisten, onder-
steunend personeel, een graafmachinist, veld-
medewerkers en vrijwilligers (tabel 5.1). Ze 
waren deels in ambtelijke dienst bij de ROB met 
als standplaats Amersfoort, deels speciaal voor 
dit project aangesteld bij de Joan Willems 
Stichting (JWS). Deze stichting was op 19 januari 
1988 opgericht als steunstichting van de ROB en 
ging in 1990 personeel in dienst nemen dat op 
tijdelijke basis bij ROB-opgravingen werd inge-
zet. Uit de JWS zou later het Archeologisch 
Dienstencentrum (ADC) ontstaan. De graaf-
machinist was in dienst van een firma die door 
het gehele land continu voor de ROB werkte. 
De veldmedewerkers waren in dienst van een 
regionaal werkvoorzieningsschap en hadden 

210

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

HML

220

230

240

250

20

11

14

13

12

19

10

17

18

15

16

6

7

9

1

2

8

3

4
5

1:850

187500187475

34
14

00
34

14
25

34
14

50
34

13
75

187525 187550

Werkput met nummer
Grote recente verstoringen
Lokaal meetsysteem Kerk

HoofdmeetlijnGetekende profielen
1

Afb. 5.3 Omtrek van de opgraving met een overzicht van de werkputten (1 tot en met 20), de hoofdmeetlijn en het 

lokale meetsysteem (0-90, 210-260), de grote recente verstoringen en de getekende profielen.

Afb. 5.4 Veldtechnici Fedor van Kregten (boven) en Fons Horbach (midden links) tekenen sporen in werkput 10. Het 

door Harry Reubsaet en Henk Sonnemans (beiden rechts) gecoupeerde spoor in het midden is klokgietkuil 7903, 

vanuit het westen (foto: RCE).

Tabel 5.1 Het opgravingsteam.

Wetenschappelijke leiding Henk Stoepker

Vondstdeterminatie Alexandra Mars, Michiel Bartels (1992)

Velddocumentatie en technische leiding Gerard van Haaff (1991, 1993) Fedor van Kregten (1992), 
Fons Horbach (assistent provinciaal archeoloog)

Bouwhistorisch onderzoek André Viersen

Botanisch onderzoek Caroline Vermeeren, Kirsti Hänninen, Karin Adams

Skeletonderzoek Roel Lauwerier, Frits Laarman

Fotografie Ton Penders, Ferry Hoedeman

Vondstadministratie Lies Heijen

Landmeting Wim Jong

Graafmachinist Rinus Gardeniers

Veldmedewerkers Harry Muyris, Henk Sonnemans, Harry Reubsaet

Vrijwilligers (zeven, wassen, nummeren van vondsten) Marijke Geilen, Judith Borsboom, Sjra Borsboom, 
Charles Meys, Math Ariaans, Ger Smeets, Jean Schmeitz, 
Henk Veermans, John Glaser, Egbert van Buchem

Vondstconservering Ronnie Meijers, Jaap Kottman, Olaf Goubitz, Josette Custers, 
Erik Kieft

Stagiaires Iris Reuselaers, Sjaak Mooren

Contactpersonen gemeente Susteren E. Zits, G. Schrijnemakers, N. Bergmans. 

Contactpersonen Amelbergakerk L. Pesgens, W. Schulpen



52
—

61 Deeben, Van Doesburg & Van Kregten 
2006, 42-43.

eerder ervaring opgedaan bij de opgraving Haag - 
sittard. De vrijwilligers kwamen van de Archeo-
logische Werkgroep Sittard en hadden ook in 
Haagsittard meegewerkt.
De kosten van het onderzoek kwam ten laste van 
de eigen middelen van de ROB (kosten van eigen 
personeel), een subsidie van de gemeente Suste-
ren (overige kosten) en een bijdrage uit het ar-
cheologisch noodfonds van de provincie Limburg.
De personele samenstelling en de organisatie-
structuur waren kenmerkend voor de overgangs-
fase waarin de Nederlandse archeologie zich in de 
jaren tachtig en negentig bevond.61 Opgraven was 
toen geen louter technische handeling meer, die 
geheel of grotendeels aan een veldtechnicus over-
gelaten werd. Bij grote opgravingen, zoals in 
Susteren, waren naast de provinciaal archeoloog 
en de technische staf een of meer academisch ge-
schoolde archeologen en andere specialisten in het 
veld aanwezig. Daar begon ook al meteen de ana-
lyse en interpretatie van de gegevens, of in ieder 
geval van de mobiele vondsten. Tot volledige was-
dom was dit systeem in Susteren nog niet geko-
men. Voor een grote archeologische bezetting, 
waardoor al in het veld een gedetailleerde be-
schrijving en analyse van grondsporen en spoor-
relaties mogelijk zou zijn, ontbraken de middelen. 
Tegenwoordig staan zelfs bij kleinere of middel-
grote opgravingen altijd een of meer afgestudeer-
de archeologen in het veld en worden specialisten, 
zoals fysisch-geografen, standaard ingezet.  
De gedeeltelijke financiering door een subsidie 
van de ‘veroorzaker’ van het onderzoek was ken-
merkend voor de tijd waarin het Verdrag van 
Malta (1992) zijn schaduwen vooruitwierp en het 
‘veroorzakersprincipe’ bij veel overheden ge-
meengoed werd als het ging om het veldwerk. 
Voor de uitwerking van onderzoek was zelden 
financiering. Pas na de invoering van op ‘Malta’ 
gebaseerde wetgeving ontstond de verplichting 
om de kosten van zowel veldwerk als uitwerking 
en publicatie ten laste te brengen van de project-
financiering. Dit is een van de redenen waarom 
de uitwerking van dit onderzoek zo lang op zich 
heeft laten wachten.
In het veld waren in 1991 en 1992 dagelijks tien 
tot vijftien betaalde krachten aanwezig en meest-
al drie vrijwilligers (tabel 5.1). In 1993 waren er 
meestal niet meer dan zes mensen.
De wetenschappelijke leiding in Susteren berustte 
bij de provinciaal archeoloog, in dit geval die van 
Limburg (afb. 5.14). De provinciaal archeoloog 
– een functie die in 1967 bij de ROB was ingesteld 

– was tot de late jaren negentig de functionaris 
die namens de ROB in een provincie verantwoor-
delijk was voor het archeologisch onderzoek en 
de archeologische monumentenzorg, naast het 
beheer van het vondstendepot en de contacten 
met amateurarcheologen. Dat de provinciaal ar-
cheoloog persoonlijk ROB-opgravingen leidde, 
was gebruikelijk. Alleen onderzoeken in het kader 
van grote, regionale projecten, zoals het onder-
zoek van het Kromme Rijngebied, hadden een 
aparte projectleider. Normaliter had een provinci-
aal archeoloog niet veel tijd om op een opgraving 
aanwezig te zijn. In het geval van Susteren was 
een aanwezigheid van twee tot drie dagen per 
week mogelijk, omdat de directie van de ROB had 
voorzien in ondersteuning bij kantoorwerkzaam-
heden in Amersfoort.
Voor de vondstdeterminatie was fulltime een 
tweede archeoloog aanwezig, terwijl af en toe 
enkele jongere archeologen als stagiair deel- 
namen.
De dagelijkse technische leiding was in handen 
van een ROB-veldtechnicus, geassisteerd door 
de assistent-provinciaal archeoloog. Zij coördi-
neerden de uitvoering van het veldwerk, ver-
zorgden de documentatie van vlakken, profielen 
en grondsporen, deden het teken- en meetwerk 
en speelden een cruciale rol bij de beschrijving 
en interpretatie van de sporen. Een graafma-
chine en drie veldmedewerkers legden de sporen 
en structuren bloot en verzamelden de vondsten 
(afb. 5.4, 5.5, 5.6.). Dagelijks maakten twee tot 
vier vrijwilligers hun opwachting voor het was-
sen en nummeren van vondsten (afb. 5.7). Ook 
de belangrijke rol van vrijwilligers was kenmer-
kend voor de ‘pre-Malta’-periode in de archeo-
logie. De financiën waren er niet om alleen met 
betaalde krachten te werken. Mobiele zeefin-
stallaties waren er nog niet. Deelname van men-
sen die uit pure interesse participeerden, voor-
zag niet alleen in een capaciteitstekort, maar 
verhoogde ook het contact met de regio, bevor-
derde het maatschappelijk draagvlak en droeg 
bij aan de werksfeer (afb. 5.8). 
De organisatie van het onderzoek kende drie 
speerpunten.
Het eerste was de onmiddellijke determinatie van 
de vondsten in het veld en de invoering in een 
database, omdat daardoor al tijdens de opgraving 
inzicht in de bewoningsgeschiedenis zou ont-
staan. Daarvoor werd een fulltime middeleeuws 
archeoloog (Alexandra Mars) ingezet met admi-
nistratieve ondersteuning (Lies Heijen).

Afb. 5.5 De aanleg van vlak 2 in werkput 9 door de graafmachine, vanuit het noordoosten. Met de schep wordt het 

vlak geschaafd, waarna de grondsporen worden ingekrast (foto: RCE).

Afb. 5.6 Het verdiepen met een knijpbak, het couperen van sporen en verzamelen van vondsten in werkput 1, vanuit 

het noordoosten (foto: RCE).
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Het tweede speerpunt was de beschrijving en 
analyse van stenen structuren tijdens de opgra-
ving. Dat gebeurde door een bouw historicus 
(André Viersen), omdat de specifieke kennis 
daarvoor bij archeologen en veldtechnici 

onvoldoende aanwezig was, terwijl veel funde-
ringen verwacht werden (afb. 5.9). Hierbij wer-
den veel mortelmonsters genomen. Helaas kon 
daarmee later echter weinig worden gedaan.
Het derde speerpunt was het botanisch onder - 

Afb. 5.7 Het uitleggen, drogen en nummeren van vondsten door vrijwilliger Henk Veermans (foto: Marijke Geilen).

Afb. 5.8 Pauze bij de container waar vondsten gewassen worden; Ger Smeets (linksboven, vrijwilliger), Fons Horbach 

(rechtsboven, veldtechnicus), Charles Meijs (staand, midden, vrijwilliger), Marijke Geilen (zittend, linksvoor, 

vrijwilliger), Lies Heijen (zittend, rechtsvoor, vondst- en sporenadministratie) (foto: Marijke Geilen).

Afb. 5.9 Bouwhistoricus André Viersen beschrijft beerkelder 7802 en een daarop aansluitende zeventiende-eeuwse 

rioolbuis. Werkput 3, vanuit het zuidwesten (foto: RCE).
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zoek. Een archeobotanicus (Caroline Vermeeren) 
was daarom wekelijks aanwezig (afb. 5.10). In 
het veld is hout onderzocht en er zijn veel ar-
cheobotanische en houtskool monsters geno-
men, die door Karin Adams ter plekke zijn ge- 

zeefd, geflotteerd en gekarakteriseerd. Deze 
monsters leverden ook visresten op. Dierlijk bot 
is met de hand verzameld en pas na het veld-
werk onderzocht. Toen tijdens de opgraving 
bleek dat er veel inhumatiegraven waren, kwam 

onvoldoende aanwezig was, terwijl veel funde-
ringen verwacht werden (afb. 5.9). Hierbij wer-
den veel mortelmonsters genomen. Helaas kon 
daarmee later echter weinig worden gedaan.
Het derde speerpunt was het botanisch onder - 

Afb. 5.9 Bouwhistoricus André Viersen beschrijft beerkelder 7802 en een daarop aansluitende zeventiende-eeuwse 

rioolbuis. Werkput 3, vanuit het zuidwesten (foto: RCE).



56
—

er assistentie uit Amersfoort in de persoon van 
Roel Lauwerier en Frits Laarman bij de docu-
mentatie van de skeletten.
Achteraf gezien is het een omissie in de onder-
zoeksorganisatie dat er geen fysisch geograaf bij 
het onderzoek betrokken was voor de inter pre-
tatie van de gecompliceerde profielen met diepe 
waterlopen. De middelen hiervoor ontbraken 
echter en landschapsarcheologie zou pas in 1998 
– bij het Maaswerkenproject – een speerpunt in 
de Limburgse archeologie worden. 
Een ander manco in de onderzoeksorganisatie 
was het ontbreken van een extra archeoloog die 
– in aanvulling op het tekenwerk door de veld-
technicus – al tijdens de opgraving sporen had 
kunnen beschrijven en spoorrelaties had kunnen 
analyseren. Ook hiervoor ontbraken de middelen.

5.4  Methoden

5.4.1  Veldwerk

Conform de in Nederland gangbare methode 
werden in de werkputten door een graafma-
chine op rupsbanden met gladde bak vlakken 
getrokken. Er lagen meestal twee tot vier putten 
in verschillende stadia van afwerking tegelijk 
open. Na afwerking werd een werkput opgevuld 
met de uitgegraven grond van een nieuwe werk-

put. De verticale afstand tussen de vlakken was 
in principe in alle putten gelijk. De vlakken volg-
den globaal de helling van het terrein, dat in het 
zuiden hoger was dan in het noorden, maar dat 
kon niet voorkomen dat de vlakken schuin wer-
den doorsneden door de natuurlijke lagen. Als 
gevolg daarvan was bij sterk aflopende hellin-
gen, zoals bij oeverzones en vullingen van wa-
terlopen, geen verband tussen de natuurlijke 
stratigrafie van de lagenpakketten met bij-
behorende vondsten en de artificiële stratigrafie 
van de vlakkenaanleg. Bij het doorspitten van de 
lagen om vondsten te verzamelen werden de 
natuurlijke lagen zo goed mogelijk van elkaar 
onderscheiden, maar van boven naar beneden 
werkend was vermenging van vondsten niet al-
tijd te voorkomen. Puur stratigrafisch opgraven 
door de lagen te volgen was het beste geweest, 
maar was wegens de grote hoeveelheid hand-
werk die dat met zich mee zou brengen, niet haal- 
baar.
Het eerste vlak werd in de regel aangelegd op 
ca. 60 cm onder het recente maaiveld, op ca. 
31,10 m NAP in het zuiden en ca. 30,80 m NAP in 
het noorden van het terrein. Verwijderd werden 
een in 1970 aangebracht pakket ophoogzand en 
een laag in de negentiende of twintigste eeuw 
verstoorde grond met mortel en puin. Op 30,55 
tot 30,30 m NAP werden de eerste structuren en 
uitbraaksleuven zichtbaar. Grondsporen, zoals 
kuilen en graven, bleven vaak nog schuilgaan in 
een vuile bruingrijze laag met keien, puin en houts- 

Afb. 5.10 Caroline Vermeeren en Karin Adams onderzoeken het hout van een waterput (foto: RCE).
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kool. Deze werden pas zichtbaar na 10 tot 20 cm 
verder verdiepen (vlak 2). Waar nodig werden 
meer vlakken aangelegd met 15 tot 30 cm tus-
senruimte. In de werkputten op het centrale en 
zuidelijke deel van het terrein waren er meestal 
niet meer dan vier vlakken. Bij waterlopen (in de 
werkputten 4 en 5 en de werkputten in het noor-
den) kon het aantal vlakken tot negen oplopen. 
In het nederzettingsdeel was er tussen de vlak-
ken weinig hoogteverschil. Bij de diepe waterlo-
pen lagen de vlakken soms tot 40 cm onder el-
kaar (afb. 5.11). In enkele putten, bijvoorbeeld in 
werkput 12, zijn achteraf gezien onder druk van 
de omstandigheden te weinig vlakken aange-
legd, waardoor onvoldoende inzicht in de rela-
ties tussen de sporen is verkregen.
Het verdiepen gebeurde machinaal – hetzij met 
een gladde bak, hetzij met een knijpbak –, nadat 
de sporen tot net boven het niveau van het 
nieuw aan te leggen vlak met schep en troffel 
waren onderzocht en de vondsten waren verza-
meld. Elk nieuw vlak werd met de schep ge-
schaafd en met de metaaldetector op metaal-
vondsten gecontroleerd, waarna sporen werden 
ingekrast en getekend. Kenmerken van het 
spoor of de structuur, zoals bijzondere vondsten, 

kleur, insluitingen en textuur, werden op de 
veldtekeningen bijgeschreven (afb. 5.16).
In principe zijn alle sporen gecoupeerd (verticaal 
doorgesneden) en op schaal 1:20 getekend, ten-
zij er van het spoor zo weinig aan diepte over 
was, dat tekenen geen zin had. Grote sporen 
werden in kwadranten onderzocht en getekend. 
Zeer grote of diepe sporen, zoals waterputten, 
werden op meerdere niveaus in coupe en vlak 
getekend, waarbij om veiligheidsredenen soms 
gedeeltelijk machinaal verdiept moest worden 
(afb. 5.12). 
Graven werden gedetailleerd onderzocht, waar-
bij zoveel mogelijk een specialist uit Amersfoort 
aanwezig was, meestal Roel Lauwerier en soms 
Frits Laarman (afb. 5.13). 
Alle sporen zijn compleet afgewerkt, dat wil zeg-
gen uitgetroffeld of uitgespit (afb. 5.14). Indien de 
sporen ‘rijk’ waren aan organisch materiaal of 
anderszins een voor archeo botanisch of -zoölo-
gisch onderzoek veel belovende vulling hadden, 
werden ze bemonsterd in zakken van 4 liter.
Muurwerk werd schoongemaakt tot onder de 
onderzijde van de muur en de eventuele insteek, 
en in aanzicht in detail getekend. In veel gevallen 
is een fundering doorgebroken om een doorsnede 

Afb. 5.11 De opgraving in 1992 in verschillende stadia van bewerking, vanuit het zuidwesten (kerktoren). Linksboven: 

in werkput 8 is een vlak aangelegd en worden structuren onderzocht; rechtsboven: werkput 7 is afgewerkt, maar 

enkele structuren, zoals cisterne 7601, liggen nog open; midden rechts: werkput 9 met de sporen van kloostergang 

5400, waterput 7609 en diverse graven is voor de helft geschaafd; midden links: werkput 12 is nog niet getrokken; 

links bij de graafmachine: werkput 6 is dichtgegooid en dient als grondopslag (foto: RCE).
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vast te kunnen leggen. In het algemeen zijn fun-
deringen zoveel mogelijk intact gelaten. Alle 
structuren en zoveel mogelijk grondsporen zijn 
op het vlak en soms in de coupe gefotografeerd. 
André Viersen maakte van de funderingen uit-
voerige beschrijvingen.
Nadat de vlakken afgewerkt waren, werden de 
wanden van de werkput met de schop geschaafd 

en de profielen op schaal 1:20 getekend (afb. 
5.15). Alle putwanden zijn getekend, tenzij ze te 
veel verstoord waren. Daarna werden de profie-
len gefotografeerd en bemonsterd, en werden er 
op stratigrafische wijze vondsten uit verzameld. 
Detailprofielen (‘dammetjes’) werden waar nog 
mogelijk haaks over muren aangelegd en gete-
kend. Het belang daarvan en de noodzaak om 

Afb. 5.13 Werkput 9 vanuit het noordoosten. Roel Lauwerier en Karin Adams documenteren graven (foto: RCE).

Afb. 5.12 De werkputten 7 en 9 vanuit het noordoosten. Het documenteren van waterput 7609 (foto: RCE). 

Afb. 5.14 Henk Stoepker troffelt in werkput 7 de vulling van cisterne 7601 uit, vanuit het noordwesten (foto: Lies 

Heijen).
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deze in een vroeg stadium aan te leggen, zodat 
de fundering zoveel mogelijk in haar stratigrafi-
sche context te zien is, kan niet genoeg bena-
drukt worden, ook al is het opgraaftechnisch wel 
eens lastig.
De vondsten werden bij de keet door vrijwilligers 
gewassen en genummerd (afb. 5.7). Na het drogen 

begon de determinatie en registratie van de vond-
sten door Alexandra Mars, geassisteerd door Lies 
Heijen. Metaal en objecten van organisch materi-
aal werden direct naar Amersfoort gebracht om 
daar, indien nodig, schoongemaakt en geconser-
veerd te worden. 
Monsters voor archeobotanisch onderzoek zijn 

vast te kunnen leggen. In het algemeen zijn fun-
deringen zoveel mogelijk intact gelaten. Alle 
structuren en zoveel mogelijk grondsporen zijn 
op het vlak en soms in de coupe gefotografeerd. 
André Viersen maakte van de funderingen uit-
voerige beschrijvingen.
Nadat de vlakken afgewerkt waren, werden de 
wanden van de werkput met de schop geschaafd 

Afb. 5.13 Werkput 9 vanuit het noordoosten. Roel Lauwerier en Karin Adams documenteren graven (foto: RCE).

Afb. 5.12 De werkputten 7 en 9 vanuit het noordoosten. Het documenteren van waterput 7609 (foto: RCE). 

Afb. 5.14 Henk Stoepker troffelt in werkput 7 de vulling van cisterne 7601 uit, vanuit het noordwesten (foto: Lies 

Heijen).
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62 ROB Velddienst 1992.

gezeefd op een 0,25, 0,50 en 1 mm-zeef. Deze 
zijn ter plekke gekarakteriseerd door Caroline 
Vermeeren, geassisteerd door Karin Adams. Uit 
deze monsters kwamen ook kleine objecten en 
resten van vis en mollusken. Het residu is be-
waard en tezamen met de vondsten gedepo-
neerd. Uit profielen zijn enkele pollenmonsters 
genomen. Ook is hout bemonsterd, beschreven 
en gedetermineerd. Enkele houtmonsters zijn 
aangeboden voor een dendrochronologische 
datering. Enkele monsters met houtskool en bot 
zijn gebruikt voor een 14C-datering. De meeste 
14C-dateringen zijn echter pas bij de uitwerking in 
2013-2021 uitgevoerd.
Ondanks de ruime monstername zijn er achteraf 
gezien veel te weinig grondsporen en lagen com-
pleet gezeefd, ook al was dat bij grote volumes 
logistiek en technisch niet eenvoudig. Bij de ana-
lyse van de vondsten uit twee beerlagen (complex 
7802 en 7804) en uit stortlaag 4260 in werkput 4, 

die op 2 en 4 mm zijn gezeefd, zijn veel vis- en 
glasresten, kralen en ander klein materiaal aange-
troffen. Dat geeft aan hoeveel er waarschijnlijk 
over het hoofd is gezien in andere contexten, 
waaruit alleen met een metaaldetector en verder 
handmatig verzameld was.

5.4.2  Documentatie

Algemeen
De opgraving is gedocumenteerd volgens de 
Standaard opgravingsprocedure van de ROB uit januari 
1991 en de herziene uitgave hiervan uit 1992, 
Procedure voor de registratie en het beheer van veldwerk
gegevens.62 Deze handleiding bepaalde hoe op-
gravingen geadministreerd moesten worden, aan 
welke voorwaarden documentatie moest voldoen, 
hoe sporen beschreven moesten worden, welke 

Afb. 5.15 Overzicht van werkput 6 vanuit het noordwesten. Fons Horbach schaaft het oostprofiel op. Op de voorgrond wordt met de knijpbak een deel van 

het vlak verdiept (foto: RCE).
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afkortingen moesten worden gehanteerd en welke 
symbolen op tekeningen moesten staan.

Veldtekeningen
Tijdens de opgraving zijn vlak-, profiel-, coupe- 
en detailtekeningen gemaakt op polyestervellen 
(afb. 5.16). Alle tekeningen zijn op schaal 1:20 
gemaakt. Alleen de vlakken 1 en 2 van werkput 1 
zijn op schaal 1:50 getekend, zoals bij de ROB 
voor vlaktekeningen meestal gebruikelijk was, 
zeker bij nederzettingsonderzoek in het buiten-
gebied. Wegens de complexiteit van de sporen 
en structuren is daarna overgegaan op 1:20. 
Bijkomend voordeel was dat de tekeningen van 
coupes, vlakken en profielen nu dezelfde schaal 
hadden. Enkele detailtekeningen zijn op grotere 

schaal (1:10) gemaakt. De tekeningen zijn, in te-
genstelling tot wat destijds gebruikelijk was, niet 
ingekleurd, aangezien dit veel tijd kostte, weinig 
extra informatie opleverde en er redelijk uitvoe-
rig gefotografeerd is. Kenmerken van sporen en 
lagen zijn op de tekeningen met de hand bijge-
schreven, evenals foto-, vondst- en spoornum-
mers en NAP-hoogten. Spoornummers zijn te 
herkennen aan een ‘S’ met een volgnummer. 
Vondstnummers staan in een rechthoekje. De 
volgnummers van sporen en vondsten beginnen 
in elke werkput opnieuw, zodat ze altijd in com-
binatie met het werkputnummer genoemd 
moeten worden. Fotonummers zijn op de teke-
ningen aangeduid met een ‘F’ met een volgnum-
mer. Deze nummering loopt per jaar.

Afb. 5.16 Veldtekening, gemaakt door Fedor van Kregten, van werkput 7, vlak 2 (uitsnede). Het ‘putnoorden’ 

(noordnoordoosten) is links. De tekening toont onder andere het ronde gebouw 5000 (§ 6.3.2) en de 

noordoosthoek van de kloosterhof met de kloostergang 5400 (§ 6.3.6).
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Foto’s en dia’s
Met een 6 x 6 cm-Hasselbladcamera zijn foto’s in 
kleur gemaakt door de ROB-fotograaf, in de regel 
Ton Penders, die meestal eenmaal per twee 
weken langskwam. De ROB-fotograaf en veldme-
dewerkers maakten ook kleurenfoto’s en dia’s in 
kleinbeeldformaat. De dia’s zijn in de meeste ge-
vallen (nagenoeg) identiek aan de kleinbeeld-
foto’s en zijn vooral ten behoeve van lezingen 
gemaakt. Gefotografeerd werden in principe alle 
profielen, belangrijke coupes, sporen en struc-
turen. Zoveel mogelijk zijn vlak- en overzichts-
foto’s (vanuit de kerktoren) genomen. Regelmatig 
werden ook actiefoto’s gemaakt. Voor de uitwer-
king zijn alle dia’s, alle fotoboeken en vrijwel alle 
negatieven gescand.

Vondst- en spoordocumentatie
Lies Heijen voerde op de opgraving gegevens 
over vondsten en sporen in in een onder Win-
dows 2.1. draaiende computer. De gegevens wer-
den opgeslagen op 5¼ inch-diskettes. Er waren 
drie databases (in dB III Plus): 
• Het bestand VND registreerde vondst omstan-

digheden, verzamelwijze, vindplaatsgegevens 
(spoornummer, RD-coördinaten, vlak) en 
vondstnummers. 

• Het bestand SPR registreerde het spoornum-
mer, het vlak, de RD-coördinaten (centraal 
punt in het spoor), de NAP-hoogte van het 
vlak, de aard en de vorm van het spoor en 
eventuele verdere gegevens.

• Het bestand KER bevatte op materiaal, cate- 
gorie en type uitgesplitste vondst nummers 
met de aantallen (bij aardewerk: rand, wand, 
bodem, overig, totaal) en eventuele verdere 
gegevens.

Al voor de uitwerking vanaf 2013 waren deze drie 
bestanden gecombineerd, wat door de inmiddels 
toegenomen rekenkracht en geheugencapaciteit 
van de hardware mogelijk was. Dit leidde tot de 
‘basislijst’, waarin in 2013 ook de nummers van de 
dozen in het Provinciaal Depot voor Bodemvond-
sten Limburg zijn opgenomen. In de basislijst is 
de schrijfwijze voor vondstnummers V01-001 en 
voor spoornummers S01/00 (werkputnummer 
met volgnummer per werkput).

Overige documentatie
De overige documentatie bestaat voor wat het 
veldwerk aangaat uit dag- en weekrapporten, 
dag- en weekstaten, dozenlijsten en financiële 
overzichten.

5.5  Deponering

Na het veldwerk zijn alle vondsten en de docu-
mentatie overgedragen aan de afdeling Docu-
mentatie van de ROB. Na enige jaren zijn de 
vondsten gedeponeerd in het Provinciaal Depot 
voor Bodemvondsten Limburg, eerst in Maas-
tricht, later in Heerlen. De geschreven, digitale 
en beeldende documentatie, waaronder de 
veldtekeningen en dia’s, is door de RCE later 
overgedragen aan het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Limburg. Alleen de foto nega-
tieven en plakboeken met afgedrukte foto’s zijn 
bij de RCE gebleven. Scans daarvan bevinden 
zich in het Provinciaal Depot.

5.6  Korte geschiedenis van het veldwerk

Het veldwerk begon op 11 maart 1991 en werd 
dat jaar afgesloten op 19 september. In dat jaar 
werden vijf werkputten met een totale opper-
vlakte van 1040 m2 onderzocht (afb. 5.3).
In deze werkputten werden vier tot negen vlak-
ken aangelegd. Het toeval wilde dat meteen al in 
de eerste werkput vrijwel alle elementen werden 
aantroffen die kenmerkend zijn voor de gehele 
opgraving: paalsporen, diverse kuilen en lagen, 
funderingen van steenbouw uit de vroege en de 
volle middeleeuwen, inhumatiegraven, een stort-
laag in een waterloop, een oven en een waterput. 
Dat gaf een nuttige vooruitblik op het totaal, 
maar het had ook een nadeel, want in het begin 
waren de juiste interpretatie en de beste aanpak 
van deze elementen nog niet meteen gevonden 
(afb. 5.17). 
In de tweede werkput kwam daar een vol middel-
eeuwse waterloop (later complex 4200 genoemd) 
bij. Deze was achteraf beschouwd in de eerste 
werkput ook aanwezig, maar was daar nog niet 
herkend. Verder werd de gracht om het klooster-
terrein aangetroffen, die te zien is op het kadas-
trale minuutplan uit 1815 (later complex 4600 
genoemd) . Funderingen van laatnegentiende-
eeuwse huizen bleken in de dichtgegooide gracht 
ingegraven te zijn. In de derde werkput bleek dat 
de gracht om het terrein zowel een laat- als post-
middeleeuwse fase had (respectievelijk complex 
4500 en 4600) en was gegraven in de vulling 
(later complex 4100 genoemd) van een beekdal, 

Afb. 5.17 Werkput 1, overzicht vanuit het zuiden van vlak 3 (noordzijde 29,93 m NAP, zuidzijde 30,19 m NAP). Te zien 

zijn vroeg- en volmiddeleeuwse funderingen van maaskeien (met name de complexen 5100, 5200 en 5300), een 

ovenkuil met verbrande leem (complex 7901), graven en kuilen en een postmiddeleeuws keldertje (foto: RCE).
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waarin zich op het diepste niveau ijzertijdaarde-
werk bevond. In de derde werkput werd ook een 
beerput met fraai glaswerk aangetroffen, later 
complex 7802 genoemd (afb. 5.9).
In de vierde werkput bleek de volmiddeleeuwse 
waterloop 4200 plaatselijk meer dan 3 m diep te 
zijn en vele vondsten te bevatten. Toen werd ook 
duidelijk wat er in werkput 1 aan de hand was 
geweest. Waterloop 4200 was hier dicht gegooid 
met stenen die van een elfde- of twaalfde-eeuws 
gebouw waren geweest. Deze stortlaag is later 
complex 4260 genoemd. De vijfde werkput gaf 
meer informatie over de latere grachten en daar 
werd ook de fundering van een brugpoort ont-
dekt, later complex 6400 genoemd.
Op 9 maart 1992 werd het werk voortgezet en op 
13 november 1992 werd het voor dat jaar beëin-
digd. In dit jaar zijn negen werkputten aangelegd, 

waarvan de meeste met drie vlakken. Alleen de 
werkputten 6 en 8 telden zeven, respectievelijk 
zes vlakken. In de laatste werkput van het jaar, 
werkput 14, moest met één vlak, direct op het 
sporenniveau, volstaan worden. Wegens de ge-
wijzigde plannen van de gemeente concentreer-
de de opgraving zich op de oostelijke helft van 
het terrein. In het noordelijke deel daarvan zet-
ten in de werkputten 6, 8, 12 en 13 de dikke, 
vondstrijke pakketten met gracht- en beekvul-
lingen, bekend uit de werkputten 2, 3, 4 en 5, zich 
voort. In het zuiden kwam in de werkputten 7, 9, 
10 en 11 een aanleg van gebouwen rond een 
kloosterhof in beeld. In de kloosterhof lagen 
vooral in de strook langs de kerk veel oudere 
graven en overal waren paalgaten en kuilen (afb. 
5.11). Dicht bij een rond gebouw werd een stenen 
waterput gevonden die achteraf geen waterput, 

5.5  Deponering

Na het veldwerk zijn alle vondsten en de docu-
mentatie overgedragen aan de afdeling Docu-
mentatie van de ROB. Na enige jaren zijn de 
vondsten gedeponeerd in het Provinciaal Depot 
voor Bodemvondsten Limburg, eerst in Maas-
tricht, later in Heerlen. De geschreven, digitale 
en beeldende documentatie, waaronder de 
veldtekeningen en dia’s, is door de RCE later 
overgedragen aan het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Limburg. Alleen de foto nega-
tieven en plakboeken met afgedrukte foto’s zijn 
bij de RCE gebleven. Scans daarvan bevinden 
zich in het Provinciaal Depot.

5.6  Korte geschiedenis van het veldwerk

Het veldwerk begon op 11 maart 1991 en werd 
dat jaar afgesloten op 19 september. In dat jaar 
werden vijf werkputten met een totale opper-
vlakte van 1040 m2 onderzocht (afb. 5.3).
In deze werkputten werden vier tot negen vlak-
ken aangelegd. Het toeval wilde dat meteen al in 
de eerste werkput vrijwel alle elementen werden 
aantroffen die kenmerkend zijn voor de gehele 
opgraving: paalsporen, diverse kuilen en lagen, 
funderingen van steenbouw uit de vroege en de 
volle middeleeuwen, inhumatiegraven, een stort-
laag in een waterloop, een oven en een waterput. 
Dat gaf een nuttige vooruitblik op het totaal, 
maar het had ook een nadeel, want in het begin 
waren de juiste interpretatie en de beste aanpak 
van deze elementen nog niet meteen gevonden 
(afb. 5.17). 
In de tweede werkput kwam daar een vol middel-
eeuwse waterloop (later complex 4200 genoemd) 
bij. Deze was achteraf beschouwd in de eerste 
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terrein aangetroffen, die te zien is op het kadas-
trale minuutplan uit 1815 (later complex 4600 
genoemd) . Funderingen van laatnegentiende-
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Afb. 5.17 Werkput 1, overzicht vanuit het zuiden van vlak 3 (noordzijde 29,93 m NAP, zuidzijde 30,19 m NAP). Te zien 

zijn vroeg- en volmiddeleeuwse funderingen van maaskeien (met name de complexen 5100, 5200 en 5300), een 

ovenkuil met verbrande leem (complex 7901), graven en kuilen en een postmiddeleeuws keldertje (foto: RCE).



64
—

63 Jaarverslagen van de ROB over 1988, 
1991, 1992, 1993, 1994 en 1995 (zie 
overzicht aan het slot van de 
literatuurlijst); Stoepker 1990; 1992a; 
1992b; 1993a; 1997a; 1997b.

64 Kottman 1992.
65 Beerenhout 1995; Baetsen 1998.

maar een cisterne bleek te zijn, later complex 
7601 genoemd (afb. 5.14). Her en der lagen wa-
terputten en beerputten. Bijzonder was de ont-
dekking van een ambachtelijke zone met (waar-
schijnlijk) kalkbrandovens en twee klokgiet- 
kuilen.
In 1993 werd van 1 maart tot en met 26 mei ge-
graven, terwijl de herinrichting van het plein in-
tussen al begonnen was. Voor dit jaar stond de 
strook langs de noordmuur van de kerk op het 
programma, waar eerder de steigers van de res-
tauratie hadden gestaan. Deze strook was nogal 
verstoord door rioleringen. Toch werden hier ne-
gentig graven gevonden. In vijf werkputten, die 
alle een afwijkend formaat hadden en een geza-
menlijke oppervlakte van 385 m2, werden maar 
twee vlakken aangelegd omdat de sporen hier 
slechts 30 tot 40 cm onder de recente zandlaag 
(afb. 2.8.1, eenheid 1) lagen. De aanleg van het 
tweede vlak was geen reële verdieping, maar het 
schoonmaken van de skeletten binnen de op vlak 
1 waargenomen grafkuil. Tekenen van profielen 
was alleen in de werkputten 15 en 16 nog beperkt 
mogelijk. Wel werd het vrijgelegde aanzicht van 
de kerk fundering getekend en gefotografeerd. 

5.7  Publiciteit en voorlichting

In de regionale media (kranten, radio, televisie) 
heeft de opgraving veel aandacht gehad, terwijl 
ook de nationale pers en televisie en collega’s 

enkele malen op bezoek zijn geweest (afb. 5.18). 
Op 14 juli 1992 was de opgraving de locatie van 
opnames voor een televisieprogramma. Tijdens 
het veldwerk zijn open dagen geweest en lezin-
gen gegeven en enkele malen zijn kleine exposi-
ties ingericht. Tijdens de uitwerking is een groot 
aantal lezingen gegeven, zowel in Nederland als 
in België en Duitsland.

5.8  De herinrichting van het 
Salvatorplein

De opgravingsgegevens zijn gebruikt voor de 
herinrichting van het Salvatorplein naar een ont-
werp van Architectenbureau Witt & Jongen uit 
1992. Aanvankelijk waren ondergronds de hoek-
punten van de funderingen zichtbaar, afgedekt 
onder glas en aangelicht (afb. 1.1). Wegens vocht-
problemen was dit geen blijvende oplossing. Bij 
het transept en bij de torens zijn in de bestrating 
platen met informatie aangebracht. Aan de 
noordzijde is om het plein een waterpartij uitge-
graven, die herinnert aan de beslotenheid van 
het omwaterde kloostercomplex (afb. 5.19). Het 
niveau van het plein is zo gemaakt, dat het plein 
iets afloopt naar de ‘gracht’. 

5.9  Verslaglegging en uitwerking

De eerste verslaglegging vond plaats in de jaar-
verslagen van de ROB, de archeologische kroniek 
van Limburg in de Publications de la Société Historique 
et Archéologique de Limbourg en in incidentele artike-
len en congresbijdragen.63 Tijdens het onderzoek 
heeft de restauratie afdeling van de ROB kwetsbare 
vondsten van hout en metaal gecon serveerd. De 
gezeefde inhoud van beerput 7802 leverde veel 
glas vondsten uit de eerste helft van de zeventien-
de eeuw op. Een studie hiervan leidde al in 1992 tot 
een artikel van Jaap Kottman.64

In de eerste jaren na het veldwerk vond een 
technische uitwerking plaats (zoals het maken 
van een allesporenkaart (ASK)). Ook deed 
Steffen Baetsen onderzoek naar het menselijk 
skeletmateriaal en Bob Beerenhout naar het 
vissenbot. Beide onderzoeken leidden tot een 
rapport onder regie van de afdeling Archeo-
zoölogie van de ROB.65

Het dierlijke bot uit enkele vondstcomplexen 

Afb. 5.18 Bezoek van de ROB-collega’s. In het midden Alexandra Mars, die verantwoordelijk was 

voor de determinatie van de vondsten. Verder te zien zijn van links naar rechts: Willem-Jan 

Hogestijn, Marjo Montforts, Sake Jager, Juan van der Roest, Robert van Heeringen, Pim van Tent, 

Wilfried Hessing, Jan van Doesburg en Henkjan Sprokholt (foto: RCE).

Afb. 5.19 Om het terrein werd een waterpartij aangelegd als herinnering aan de gracht om het klooster. Situatie 2003 

vanuit het noordoosten (foto: RCE).
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werd gesorteerd en gedetermineerd (Roel 
Lauwerier, Rob Docter, Karin Adams). Een tien-
tal 14C- en twee dendromonsters werden geana-
lyseerd (Groningen, Brussel; RING). 
Tijd voor de analyse van de sporen, normaliter 
het werk van de opgravingsleider naast zijn werk 
als provinciaal archeoloog, was er in 1993 en 
1994 nauwelijks. Bij de ROB kondigden zich 
grote veranderingen aan, die veel werk met zich 
meebrachten. Het uitwerken van onderzoek had 
geen prioriteit. Na de reorganisatie van de ROB 
medio 1994 kwam de uitwerking helemaal op 
een laag pitje te staan. Henk Stoepker kreeg an-
dere functies en kon nog slechts incidenteel aan 
Susteren werken en na 2005 zelfs geheel niet 
meer. Dat de uitwerking van de opgraving di-
verse mensjaren zou vragen en zonder onder-
steuning niet zou lukken, was intussen wel dui-
delijk.
In 2012 vatte bij Gemma Jansen, toen conserva-
tor bij het Limburgs Museum in Venlo, het plan 
op om bij de herinrichting van dit museum in 
2014 aandacht te wijden aan de opgraving te 
Susteren. Er werd een maquette van het negen-
de-eeuwse klooster gemaakt, evenals enkele 
diorama’s, en er werden vitrines met vondsten 
ingericht. 

In het kader hiervan verleende de provincie een 
subsidie om de vondsten in het depot te ontslui-
ten en de opgraving – althans voor een deel – uit 
te werken. Daarbij zou de nadruk liggen op de 
periode voor ca. 1100. De redactie en coördinatie 
van de uitwerking en de sporen analyse kwamen 
te liggen bij Henk Stoepker, die inmiddels met 
ambtelijk pensioen was. Voor de materiaalstudies 
werden specialisten als coauteurs bij het project 
betrokken. Bij de selectie van de te bestuderen 
vondsten kregen die uit de Karolingische periode 
de prioriteit. Van de jongere vondsten werd een 
deel geselecteerd.
Medewerkers van het Provinciaal Depot contro-
leerden alle dozen met vondsten. Zij voegden de 
doosnummers toe aan de basislijst (§ 5.4.2). Het 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg 
gaf Restaura opdracht al het metaal dat daarvoor 
in aanmerking kwam, te conserveren. Een groot 
aantal vondsten werd getekend en gefotografeerd. 
De veldtekeningen werden in MapInfo ingelezen 
en voor het grootste deel gedigitaliseerd. Bij de 
spooranalyse werden overzichtstekeningen ge-
maakt en werden sporen zoveel mogelijk sa-
mengevoegd tot complexen met een eigen 
complexnummer. 
Wegens het grote aantal vondsten en sporen en 
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de complexiteit van het geheel kon het uitwer-
ken pas in 2021 voltooid worden en ook toen 
bleven er nog veel zaken over die meer tijd en 
aandacht zouden verdienen.

5.10  Evaluatie en aanbevelingen

De opgraving volgde een strategie die gebaseerd 
was op de in hoofdstuk 4 uiteengezette ver-
wachting en vraagstellingen. Ondanks de – ach-
teraf beschouwd – verkeerde beslissing om 
werkput 12 niet meer naar het noorden te ver-
lengen, waardoor een deel van waterloop 4300 
niet onderzocht is, mag de opgravings strategie 
geslaagd worden genoemd. Het bedreigde ter-
rein is grotendeels opgegraven en gedocumen-
teerd, waarbij veel vondsten geborgen zijn (tabel 
5.2). Daarbij is geconcludeerd dat het waarde-
volle terrein groter was dan het beschermde 
archeol ogische rijks monument. 
Goede strategische keuzes waren het veelvuldig 
archeobotanisch bemonsteren, het al in het veld 
primair determineren van het aardewerk, het 
invoeren van de vondst- en spooradministratie 
in een database, het in het veld laten beschrijven 
van funderingen door een bouwhistoricus en 
bovenal de constructie van een hecht en goed 
gemotiveerd opgravingsteam met zo min moge-
lijk personele wisselingen. 
In veel opzichten hebben de gehanteerde me-
thoden goed gewerkt. In het veld is moeilijk te 
voorspellen waar men bij het uitwerken tegen-
aan loopt. Toch is bij het uitwerken gebleken dat 
het veldwerk op sommige punten beter had ge-
moeten, ook al was de opgraving groot en com-
plex en de personele en financiële capaciteit 
beperkt. 
Dan gaat het niet om de opgravingstechnieken 
en de financieringswijzen die tegenwoordig 
gangbaar en beschikbaar zijn. De opgraving is nu 
eenmaal uitgevoerd volgens de standaarden, 
mogelijkheden en inzichten van de jaren negen-
tig van de twintigste eeuw. Er waren nog geen 
drones en digitale camera’s, geen fotogramme-
trische opnames en optical stimulated lumines
cence- of OSL-dateringen en er was al helemaal 
geen sprake van doorberekening van de reële 
kosten aan de verstoorder. 
Met wijsheid achteraf zijn – zonder uitputtend te 
zijn – zaken te noemen, die in een hedendaags 
programma van eisen (PvE) voor het veldwerk 

van een opgraving als Susteren zouden moeten 
staan en waaraan in 1991-1993 op sommige 
fronten wel, op andere minder voldaan is:
• zoveel mogelijk stratigrafisch opgraven en 

stratigrafisch vondsten verzamelen, met name 
uit lagen in profielen;

• kijkgaten maken langs de profielen om inzicht 
te krijgen in de stratigrafie en om de optimale 
afstand tussen de vlakken te bepalen;

• alle profielen in hun geheel tekenen en laten 
beschrijven door een archeoloog en een 
fysisch geograaf;

• profielen bemonsteren voor OSL-datering en 
eventueel ander natuurwetenschappelijk 
onderzoek; 

• bij muurwerk tussenprofielen maken 
(dammetjes) vanaf het hoogst mogelijke 
niveau;

• elk vlak in elke werkput in zijn geheel van 
bovenaf fotograferen;

• alle grondsporen niet alleen couperen, maar 
ook fotograferen;

• alle sporen compleet afwerken en in principe 
alle grondsporen – behalve de recente – zeven 
en daarbij registreren welke sporen op welke 
maaswijdte gezeefd zijn;

• tijdens de opgraving coupe-, vlak- en profiel-
tekeningen door een ander dan de tekenaar 
laten checken op inconsistenties in de spoor-
relaties; 

• van elk spoor een formulier invullen waarin 
het spoor en zijn componenten en relaties 
met andere zo nauwkeurig mogelijk beschre-
ven wordt;

• grote grondsporen en structuren, zoals alle 
beerputten en waterputten, volledig en laags-
gewijs zeven; 

• bij het zeven alert zijn op parasieten, visresten, 
mollusken en ander klein zoölogisch materiaal;

• grachtvullingen op het vlak in vakken en lagen 
verdelen, deze relateren aan de profielen en 
de vullingen per vak en laag zeven; bij een te 
grote hoeveelheid steekproeven nemen en die 
uitbreiden als contexten vondstrijk zijn;

• bij vondsten in samenhang met muurwerk ex- 
pliciet aangeven of ze in de insteek gevonden 
zijn, tussen de stenen binnen de fundering, of 
tussen de stenen op de fundering (dus feitelijk 
in de uitbraaksleuf); nooit zonder nadere 
plaatsbepaling ‘tussen de stenen’ noteren; 

• bij muurwerk altijd een gespecialiseerde 
bouwhistoricus inzetten en het muurwerk 
laten beschrijven en interpreteren;

Tabel 5.2 De opgraving in cijfers.

Duur veldwerk 1991: 25 weken

1992: 33 weken

1993: 12 weken

Mensdagen betaald ca. 3250

Mensdagen vrijwillig ca. 900

Afmetingen opgegraven terrein maximaal 88 x 57 m

Totaal oppervlak 3195 m2

Werkputten 20

Aantal werkputten Aantal werkvlakken

3 1

3 2

2 3

3 4

1 5

2 6

3 7

2 8

1 9

Gedocumenteerd oppervlak ca. 13.555 m2

Gedocumenteerde profielen ca. 400 strekkende m

Sporen 2950 (alle gecoupeerd, indien dieper dan ca. 10 cm getekend)

Inhumaties ca. 140

Vondstnummers 3236

Aardewerk ca. 56.000 scherven

Dierlijk bot ca. 30.000 stuks

Metaal ca. 3400 stuks

Glas ca. 1500 fragmenten

Natuursteen 3514 stuks

Bouwkeramiek ca. 3200 stuks

Keramische objecten ca. 245 stuks

Organische objecten ca. 302 stuks

Zadenmonsters 459

Overige monsters 147

Vondstdozen ROB-formaat 345

Veldtekeningen 160 A0-vellen

Veldfoto’s 2412 (572 Hasselblad foto’s, 914 kleinbeeldfoto’s, 
926 kleinbeelddia’s)
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• In muurwerk of daarbuiten aangetroffen 
natuursteen door een natuursteenspecialist 
laten determineren;

• In muurwerk of daarbuiten aangetroffen 
keramisch bouwmateriaal door een specialist 
laten determineren en eventueel voor een 
thermoluminescentie- of TL-datering 
selecteren;

• bij menselijke graven een gespecialiseerde 
fysisch antropoloog en bij diergraven een 
archeozoöloog inzetten;

• zoveel mogelijk archeobotanische monsters 
– ook voor 14C-datering of dendrochrono-

logisch onderzoek – laten nemen door of 
onder regie van een op de opgraving aanwezig 
archeobotanicus, die ter plekke zorgdraagt 
voor het zeven en de eerste analyse (karakte-
risering);

• voor zover mogelijk al in het veld inter-
pretaties opstellen en het veldwerk daarmee 
bijsturen;

• geen onnodige wijzigingen aanbrengen in een 
succesvol en op elkaar ingespeeld op gravings-
team. Personele stabiliteit is een succesfactor.
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6 Duizend jaar wonen

6.1  Inleiding 

Bij de opgraving bleek dat het opgravingsterrein 
twee landschappelijke eenheden bevatte (§ 2.6). 
De eerste was het relatief vlakke terrein met zijn 
ondergrond van verspoelde löss aan de noord-
zijde van de kerk, waar de kloostergebouwen 
zijn verrezen, waar een grafveld is aangelegd en 
waar aan de oostzijde een ambachtelijke zone 
was. De tweede landschappelijke eenheid was 
een voormalig beekdal met daarin een gordel 
van gedempte waterlopen aan de noordzijde 
van de kloostergebouwen.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste bij de opgraving aangetrof-
fen houten en stenen gebouwen (afb. 6.1, 6.2), 
waterputten (afb. 6.18) en beerputten (afb. 6.26). 
De in de kop van elke paragraaf genoemde date-
ring is de globale bouwdatum; niet per se de 
bestaansperiode. Met uitzondering van het 
ronde gebouw, complex 5000, dat mogelijk een 
grafkapel was, dienden de hier besproken struc-
turen de woonfunctie van het klooster. Het graf-
veld is het onderwerp van hoofdstuk 7 en aan de 
waterlopen is hoofdstuk 8 gewijd. De ambachte-
lijke structuren worden besproken in hoofdstuk 
11. 
Het hier gegeven overzicht van de structuren 
moet wegens de beschikbare ruimte beknopt 
zijn. Meer gedetailleerde beschrijvingen staan 
in de basispublicatie. De in samenhang met de 
structuren aangetroffen vondsten worden in dit 
hoofdstuk niet besproken, maar hooguit kort 
vermeld. Ook daarin voorziet de basispublica-
tie. In deze publicatie is ervoor gekozen om de 
vondsten als onderdeel van de materiële cul-
tuur thematisch te behandelen in hoofdstuk 9, 
10 en 11.

6.2  Houten gebouwen 

6.2.1  Inleiding

In totaal zijn bij de opgraving ongeveer 600 spo-
ren van houten palen van variabele grootte aan-
getroffen. De term ‘paalspoor’ wordt in het on-
derstaande als neutraal begrip gehanteerd: het 
kan zowel een paalkuil als een paalgat of een 

paalkuil met daarin een paalgat (paalkern) 
omvatten.
Binnen de grens van het nederzettingsterrein, 
tussen beekdal en grafveld, zijn ca. 190 sporen 
geregistreerd die deel van een gebouw uit kun-
nen hebben gemaakt. Ze dateren uit de periode 
voor 1100. Daarna was er wegens het ruimtebe-
slag door het stenen klooster geen plek meer 
voor houten gebouwen. Waarschijnlijk was daar 
ook geen behoefte meer aan. Palen van hekwer-
ken dateren wel uit later tijd. 
De palen van de gereconstrueerde houten ge-
bouwen zijn vooral waargenomen in een ca. 20 
m brede zone aan de zuidzijde van waterloop 
4300/4400, met een opvallende concentratie 
aan de oostzijde van het vroegmiddeleeuwse 
stenen gebouw 5100 (afb. 6.2). Leegtes zijn ont-
staan door grote verstoringen en vooral door het 
graven van de volmiddeleeuwse gracht 4200. 
Het lijdt geen twijfel dat alle vroegmiddeleeuwse 
paalsporen die daar geweest moeten zijn, zijn 
opgeruimd. De vroegmiddeleeuwse vondsten 
(gemeten aan het aardewerk ca. 15% van het 
totaal) uit de vulling van waterloop 4200 getui-
gen van de verstoring van vroegmiddeleeuwse 
bewoning. 
Ten zuiden van de bewoningszone lag het grafveld 
(afb. 6.1). Daar zijn veel minder paalsporen gevon-
den. Een groot deel van de palen in dat deel da-
teert, net als de graven, uit de vroege en volle 
middeleeuwen. Het is aannemelijk dat gebouwen 
en graven ieder hun eigen areaal hadden, waar-
schijnlijk gescheiden door een haag of hekwerk, 
waarvan echter geen sporen gevonden zijn. 
Uit de resten van verbrande leem blijkt dat de 
wanden van de gebouwen 2010, 2020 en 
2030/2040 uit met leem bestreken vlechtwerk 
hebben bestaan. Leemresten kunnen ook van 
vloeren geweest zijn.

6.2.2  Gebouw 2010, eerste helft achtste 
eeuw

In de nabijheid van het vroegmiddeleeuwse ste-
nen gebouw 5100 (§ 6.3.3) zijn ca. veertig paal-
sporen gevonden, waarvan er dertig nederzet-
tingsafval bevatten, zoals stukjes verbrande leem, 
dierlijk bot en aardewerk uit de achtste en/of ne-
gende eeuw en ouder (afb. 6.2). Aan de noord-
zijde zijn palen verdwenen als gevolg van het  
graven van waterloop 4200. In het zuidwesten 



70
—

een 14C-datering verkregen. Deze kwam uit tus-
sen 650 en 770 n.Chr.66 Ook van dierlijk bot uit 
paalkuil S01/25167 en paalkern S01/260,68 beide 
onder de fundering van gebouw 5100, is een 
14C-datering bepaald. De dateringen komen uit 
in de tweede helft van de zevende eeuw tot en 
met het derde kwart van de achtste eeuw. 
Een complete plattegrond van een houten ge-
bouw vormen de paalsporen niet, maar een re-
constructie van de plattegrond, een rechthoek 
van 12,60 x 6,25 m, complex 2010 genoemd, kan 
gebaseerd worden op dertien paalsporen. De 
reconstructie heeft wegens het beperkte aantal 
paalsporen een hypothetisch karakter. De paal-
sporen van gebouw 2010 liggen aan de west-, 
zuid- en oostzijde van het stenen gebouw 5100 
(afb. 6.2).
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66 Paalkuil S04/132A, RICH-21908: 1318 ± 28 
BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 650AD 
(52.4%) 700AD, 740AD (15.8%) 770AD; 
95.4% waarschijnlijkheid: 650AD 
(72.6%) 730AD, 740AD (22.8%) 770AD.

67 Paalkuil S01/251, RICH-21885: 1342 ± 31 
BP; 68,2% waarschijnlijkheid: 645AD 
(68.2%) 690AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 640AD (84.1%) 
720AD, 740AD (11.3%) 770AD.

68 Paalkern S01/260, RICH-21886: 1308 ± 30 
BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 660AD 
(49.5%) 710AD, 740AD (18.7%) 770AD; 
95.4% waarschijnlijkheid: 650AD 
(95.4%) 770AD.

bevindt zich een zone met grote verstoringen en 
meer naar het zuidoosten liggen graven, die ook 
oudere paalsporen verstoord kunnen hebben. 
Enkele palen hebben deel uitgemaakt van een 
elfde-eeuwse palissade langs waterloop 4200 
(complex 6650, § 8.5) en doorsnijden de funde-
ring van gebouw 5100. Andere zijn ouder dan dit 
gebouw, wat blijkt uit de gedeeltelijke afdekking 
van een paalgat door de stenen fundering van het 
gebouw (afb. 6.3). Weer andere palen lagen bui-
ten of binnen de plattegrond van gebouw 5100.
Paalkuil S04/132A is stratigrafisch gezien ouder 
dan gebouw 5100. Het spoor valt op door een 
grote hoeveelheid visresten: paling, witvis, bra-
sem, blankvoorn, snoek en baars. Van dit spoor, 
dat door de fundering van gebouw 5100 gedeel-
telijk was afgedekt, is van een stuk dierlijk bot 

een 14C-datering verkregen. Deze kwam uit tus-
sen 650 en 770 n.Chr.66 Ook van dierlijk bot uit 
paalkuil S01/25167 en paalkern S01/260,68 beide 
onder de fundering van gebouw 5100, is een 
14C-datering bepaald. De dateringen komen uit 
in de tweede helft van de zevende eeuw tot en 
met het derde kwart van de achtste eeuw. 
Een complete plattegrond van een houten ge-
bouw vormen de paalsporen niet, maar een re-
constructie van de plattegrond, een rechthoek 
van 12,60 x 6,25 m, complex 2010 genoemd, kan 
gebaseerd worden op dertien paalsporen. De 
reconstructie heeft wegens het beperkte aantal 
paalsporen een hypothetisch karakter. De paal-
sporen van gebouw 2010 liggen aan de west-, 
zuid- en oostzijde van het stenen gebouw 5100 
(afb. 6.2).

1:550

187500187475

34
14

00
34

14
25

34
13

75

187525 187550

Karolingische steenbouw (5000/5100)

Volmiddeleeuwse gracht (4200)
Laatmiddeleeuwse gracht (4500)
Postmiddeleeuwse gracht (4600)
9e-eeuwse houten gebouw (2030)

Noordoostelijke aanbouw (5800)

Oostvleugel (5500) met verbouwingen
Noordvleugel (5600)
Sluitmuur (5710)

Kloostergang en kloosterhof (5400)

Economiehuis (6500)
Noordwestelijke aanbouw (6300)
Zuidvleugel (5900)

Brugpoort (6400)

Grafveld (7000)
Grote recente verstoringen
Opgravingsgebied
11e-eeuwse abdijkerk (8000)

Overige sporenKarolingische waterloop (4300/4400)
Beekbedding, ijzertijd/vroege middeleeuwen (4100)

Eerste westvleugel (5200)
Tweede westvleugel (5300)

Complexnummer4100

19e- en 20e-eeuwse huizen (6800)

8000

4100

7000

4300
4400

4200

4500

4600

4500

5500

5800

5000

5400
2030

5600

5300

5200

5710

5700

6500

6800

8000

4100

7000

4300
4400

4200

4500

4600

4500

5500

5800

5000

5400
2030

5600

5300

5200

5710

5700

6500

6800

59005900

63006300

6400

5100

6400

5100

Afb. 6.1 Overzicht van de belangrijkste, grote complexen van het klooster van Susteren, zoals waargenomen op 29,50 m NAP in het beekdal en op 30,00 m 

NAP in het nederzettingsterrein. Niet afgebeeld zijn waterputten, beerputten en ovens (afb. 6.18, 6.26).

1:300

187500187490

34
14

10
34

14
20

34
14

00

187510 187520 187530

Volmiddeleeuwse gracht (4200)      
Houten gebouw (2010)
Reconstructie 2010
Houten gebouw (2020)
Reconstructie 2020

Houten gebouw (2030)

Houten gebouw (2040)
Reconstructie 2030

Stenen gebouw (5000)
Reconstructie 5000
Stenen gebouw (5100)

Overige paalgaten en paalkuilen
Opgravingsgebied

Reconstructie 5200
Grote recente verstoringen

Stenen gebouw (5200)
Reconstructie 5100

Complexnummer
Graf
KerkKarolingische waterloop (4300/4400)

2010

4300/4400

4200

2010

5100
5200

2020

5000

4300/4400

4200

2010

5100
5200

20302030

20402040

2020

5000

Afb. 6.2 De ligging van de oudste houten en stenen gebouwen tussen de graven en de waterlopen 4300/4400 (Karolingisch) en 4200 (volmiddeleeuws) in het 

centrale deel van het opgravingsterrein. Houten gebouwen: 2010, 2020, 2030/2040. Stenen gebouwen: 5000, 5100, 5200. Verder aangegeven: grote 

verstoringen, overige paalgaten en paalkuilen.



72
—

Op grond van aardewerkvondsten uit de paal-
sporen en de 14C-datering van dierlijk bot uit 
paalkuil S04/132A is het aannemelijk dat gebouw 
2010 in de eerste helft van de achtste eeuw is 
gebouwd en al na korte tijd is gesloopt, waarna 
het stenen gebouw 5100 op nagenoeg dezelfde 
plaats is gebouwd. Dat zal in de late achtste 
eeuw gebeurd zijn. De verwoesting van gebouw 
2010 kan het gevolg van een brand zijn, waarbij 
verkoolde paalstompen in de kuil zijn gebleven.

6.2.3  Gebouw 2020, eerste helft negende 
eeuw

Aan de oostzijde van het stenen gebouw 5100 
liggen binnen het nederzettingsareaal in de 
werkputten 1, 9, 8 en 7 ca. negentig paalsporen 
met dezelfde kenmerken als die in en rond ge-
bouw 2010. Er zijn twee mogelijke plattegronden 
gereconstrueerd: de complexen 2020 en 2030.
De oudste van deze beide is gebouw 2020 (afb. 
6.2). Dit gebouw, waaraan vijftien tot zeventien 
palen zijn toegeschreven, meet ca. 12,45 x 5,30 
m. Wegens de smalle kopse kanten heeft dit ge-
bouw een enigszins boot vormige plattegrond.
Net als gebouw 2010 heeft ook deze reconstruc-
tie een hypothetisch karakter, zij het in mindere 

mate. De plattegrond is niet compleet. Aan zowel 
de korte oost- als westzijde zijn twee palen ge-
vonden (afb. 6.2). In de lange noordwand zijn zes 
palen herkend en in de lange zuidwand vier. Als 
de reconstructie juist is, ligt gebouw 2020 in het 
verlengde van gebouw 2010 en steenbouw 5100. 
Dat maakt beide houten gebouwen tot een lo-
gisch element in de inrichting van het terrein. 
Aan de hand van de vondsten uit de paalsporen 
is op te maken dat het huis is gebouwd in een 
periode waarin het terrein nog niet intensief 
werd bewoond. Uit elf paalkuilen en een paal-
kern komen in totaal 22 scherven ijzertijdaarde-
werk. Uit de paalsporen komen verder tien frag-
menten van Romeinse dakpannen, stukjes 
houtskool en verbrande leem, zaden (gerst) en 
dierlijk bot. Uit twee paalkuilen en een paalkern 
komen bovendien elf achtste- tot negende-
eeuws aardewerkscherven (één scherf Huy-
aardewerk, drie scherven Mayenaardewerk, 
zeven scherven Badorfaardewerk). Uit de navul-
ling van een paalkuil met kern (S09/127-128) 
komen twee wandscherven van Paffrath-
aardewerk, wat kan betekenen dat de kern van 
deze paal op zijn vroegst in de tiende eeuw is 
gevuld. 
Een al te lange bestaansperiode is voor een hou-
ten gebouw niet aannemelijk. Meestal wordt 
uitgegaan van dertig, hooguit vijftig jaar, al heeft 

Afb. 6.3 Paal S04/193 (paalkern in paalkuil) van complex 2010 is gedeeltelijk afgedekt door de fundering van complex 

5100 (foto: RCE). 
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69 Janssen 2001, 127; Zimmermann 1998; 
2006; Stoepker 2015, 279.

70 Oven 7901, RICH-21876: 1221 ± 29 BP; 
68.2% waarschijnlijkheid: 720AD (8.4%) 
740AD, 760AD (59.8%) 870AD; 95,4% 
waarschijnlijkheid: 690AD (21.1%) 
750AD, 760AD (74.3%) 890AD.

71 Huijts 1992, 201.
72 Thörle 2001, Tafel 60.
73 Basispublicatie 1.24.
74 Merrifield 1987. 
75 Skelet uit graf 46, RICH-21423: 1140 ± 31 

BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 870AD 
(68.2%) 970AD; 95,4% 
waarschijnlijkheid: 780AD (95.4%) 
990AD.

76 Basispublicatie 1.18.

Zimmermann duidelijk gemaakt dat de levens-
duur van veel variabelen afhankelijk is en in ex-
treme gevallen een eeuw kan zijn.69 Dit in het oog 
houdend kan de bouw van gebouw 2020 eerder 
in de (eerste helft van de) negende eeuw dan in 
de achtste eeuw geplaatst worden en de afbraak 
rond 900. Bij deze datering speelt mee dat op 1 
m ten noorden van het gebouw een ovenkuil 
(complex 7901) is aangetroffen. Houtskool daar-
uit dateert uit de periode 690-890.70 Gezien het 
brandgevaar is een gelijktijdig bestaan van oven 
7901 en gebouw 2020 niet aannemelijk. Het 
meest waarschijnlijk is dat de oven uit de achtste 
eeuw dateert en mogelijk bij gebouw 2010 heeft 
gehoord, en dat gebouw 2020 na het in onbruik 
raken van de oven is gebouwd.
Wegens de aanwezigheid van houtskool en ver-
brande leem in diverse paalkernen kan een brand 
een einde aan gebouw 2020 gemaakt hebben. Bij 
paalkern S09/127 is veel houtskool opgemerkt.

6.2.4  Gebouw 2030, eerste helft tiende 
eeuw

Als opvolger van gebouw 2020 kan een recht-
hoekig gebouw (complex 2030) worden gezien. 
Dit heeft een lengte van 18 m en een breedte van 
8 m (afb. 6.2). De noordwand van gebouw 2030 
ligt in het verlengde van die van het stenen ge-
bouw 5100. Gebouw 2030 is op dezelfde plaats 
gebouwd als gebouw 2020, maar het heeft een 
groter formaat en omsluit gebouw 2020.
Aan de zuidwand zijn negen paalsporen toe-
geschreven en aan de noordwand zeven. Aan de 
kopse kant aan de oostzijde kunnen drie palen 
gestaan hebben. Aan de oostzijde zijn maar twee 
paalsporen herkend. Meer dan gebouw 2020 
heeft gebouw 2030 een strakke, rechthoekige 
plattegrond. Constructief kan er sprake zijn ge-
weest van stijlenparen met dwars- en langslig-
gers, zoals die in de achtste en negende eeuw 
zijn toegepast bij boerderijen van het type 
Gasselte A.71 Bij een maaiveld op ca. 30,60 tot 
30,70 m NAP (§ 2.6) waren de palen 80 tot 90 cm 
diep ingegraven. Blijkens de vondsten uit zowel 
de paalkuilen als de kernen is dit gebouw ge-
plaatst toen het terrein al langer bewoond was 
en nederzettingsafval was ge accumuleerd.
Archeobotanische monsters, vooral uit de ker-
nen, leveren enige informatie op over de voe-
ding tijdens de gebruiksperiode. De inhoud van 

de gekarakteriseerde monsters bestond vooral 
uit gerst, soms ook uit broodtarwe en rogge. 
Ook werden visresten aangetroffen. Naast onde-
termineerbare elementen en niet nader te bepa-
len witvis ging het om baars en snoek.
Een bijzondere vondst uit een van de paalkernen 
(S01/211) was een kleine, bronzen gelijkarmige 
fibula (V01-170-M-01) van het type Thörle XII A1 
uit de negende eeuw (afb. 10.23).72 De fibula kan 
een verloren voorwerp zijn, dat na het wegrot-
ten van de paal vanuit het toenmalige maaiveld 
in de holte van de paalkern is geraakt. Het is 
echter ook mogelijk, zoals Jan de Koning heeft 
gesuggereerd, dat de fibula bewust in de kuil is 
ge deponeerd.73 De gewoonte om bij het betrek-
ken of verlaten van een gebouw een voorwerp 
met een bijzondere betekenis in de grond te 
stoppen komt tot in de nieuwe tijd voor.74 Een 
bewuste depositie van de fibula kan erop wijzen 
dat gebouw 2030 in de negende of tiende eeuw 
is gebouwd. Aardewerkvondsten uit andere 
paalkuilen van dit gebouw verfijnen dit tot de 
vroege tiende eeuw.
Enigszins gecompliceerd is de relatie met 
graf 46, waarvan een 14C-datering van het skelet 
uitkwam in de negende of tiende eeuw.75 Het 
graf lag dicht bij de zuidwand van gebouw 2030. 
Het meest aannemelijk is dat graf 46 en gebouw 
2020 contemporain zijn en dat het graf bij de 
bouw van gebouw 2030 over het hoofd is gezien 
of met opzet ongemoeid is gelaten. Gebouw 
2030 is dan gebouwd in de eerste helft van de 
tiende eeuw. Bij een dergelijke datering past een 
deponering als ‘bouwoffer’ van de negende-
eeuwse, ‘antieke’ fibula.
Over een scherf in de paalkern van de zuidooste-
lijke hoekpaal S01/048 is getwijfeld of het om 
Karolingisch aardewerk gaat of om een Zuid-
Limburgse periode A-scherf. Bij kleine scherven 
van betrekkelijk hard gebakken, witgrijs ge-
draaid aardewerk is het onderscheid niet altijd 
makkelijk te maken. Scherven in een paalkern 
zijn na verrotting of uittrekken van de paal in het 
ontstane gat terechtgekomen. Ze komen uit het 
tijdens de afbraakperiode aanwezige loopvlak, 
waarin zich overigens ook ouder materiaal kan 
bevinden. De jongste vondst geeft de meeste 
aanwijzingen over het moment van opvullen van 
de paalkern. Als het om een periode A-scherf 
gaat, zou dit op afbraak in de elfde eeuw wijzen. 
Dat hoeft niet per se in de late elfde eeuw te zijn. 
Ostkamp houdt er rekening mee dat periode A al 
eerder in de elfde eeuw begonnen is.76 Een 
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77 Paalkern S09/274, RICH-22215: 1223 ± 30 
BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 760AD 
(57.4%) 870AD, 720AD (10.8%) 740AD; 
95.4% waarschijnlijkheid: 690AD 
(24.2%) 750AD, 760AD (71.2%) 890AD.

vroege datering van periode A past beter bij de 
mogelijkheid dat gebouw 2030 geïncorporeerd 
is in het latere gebouw 2040 (zie hieronder). Als 
het om een Karolingische scherf gaat, is deze als 
opspit in de bovengrond terechtgekomen en 
vandaaruit in de paalkern beland. Dit verschijn-
sel is in Susteren niet ongebruikelijk. Omdat jon-
ger aardewerk verder ontbreekt in de paalkernen 
van gebouw 2030, is geconcludeerd dat dit ge-
bouw in de eerste helft van de tiende eeuw ge-
bouwd is, mogelijk zelfs in het begin van die 
eeuw, en tot minstens de tweede helft van de 
tiende eeuw aanwezig is geweest.

6.2.5  Gebouw 2040, late tiende of vroege 
elfde eeuw

Gebouw 2040 is in de late tiende of vroege elfde 
eeuw gebouwd op dezelfde plaats als gebouw 
2030 en had waarschijnlijk dezelfde afmetingen 
(18 x 8 m) (afb. 6.2). Bij de reconstructie van dit 
gebouw doen zich echter problemen voor en 
moeten alternatieve hypotheses worden afge- 
wogen.
Als gebouw 2040 is een rij palen beschouwd die 
tussen de palen van de noordwand van gebouw 
2030 is geplaatst (afb. 6.4). Het gaat om tien 

paalkuilen, waarin in alle gevallen een kern is 
waargenomen. De tussenafstand tussen de spo-
ren is 1,80 tot 2,00 m.
Vergeleken met die van gebouw 2030 zijn de 
paalkuilen van gebouw 2040 groot. Ze meten tot 
1,20 x 1,20 m en zijn enigszins vierkant van vorm. 
De kernen zijn zowel rond als rechthoekig met 
een maximale diameter van 50 cm. De palen zijn 
bij een maaiveldniveau van 30,60 tot 30,70 m 
NAP 1,10 tot 0,70 m diep ingegraven.
Behalve door het verschil in grootte, vorm en 
diepte onderscheiden deze palen zich van die van 
gebouw 2030 door de ouderdom van de vond-
sten. De vondsten uit de paalkuilen en vooral uit 
de paalkernen bestaan uit aardewerk met date-
ringen van de ijzertijd tot de elfde eeuw. De 
meeste sporen bevatten relatief veel dierlijk bot-
materiaal (totaal 158 elementen). Twee paalker-
nen bevatten vrij veel visresten (respectievelijk 
130 en 262 elementen). De geïdentificeerde soor-
ten zijn: paling, brasem, blankvoorn, baars en 
snoek. Van een dierlijk bot uit paalkern S09/274 
is een 14C-datering verkregen. Die kwam uit in de 
achtste of negende eeuw, wat erop wijst dat we 
rekening moeten houden met opspit.77 
Het aardewerk in zowel de paalkernen als de kui-
len dateert uit de tweede helft van de tiende en 
de elfde eeuw, wat een datering van het begin en 
het einde van dit gebouw lastig maakt. Gezien de 

Afb. 6.4 Coupes van twee paalkuilen met paalkern. Rechts paal S09/266 met kern S09/279 (complex 2040), links 

paalkuil S09/264 met kern S09/265 (complex 2030), uit het zuidwesten. Uit S09/264 kwam tiende-eeuws Zuid-

Nederlands aardewerk (foto: RCE). 
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positie tot de palen van gebouw 2030 kan het 
gebouw beschouwd worden als een secundair 
geplaatste palenrij aan de noordzijde van ge-
bouw 2030. De wandpalen van gebouw 2030 
moeten bij de constructie van gebouw 2040 óf 
nog overeind hebben gestaan óf gedeeltelijk nog 
in de grond hebben gezeten, waarbij men het 
niet nodig vond de restanten te verwijderen. In 
het eerste geval zou gebouw 2040 een verbou-
wing van het nog bestaande gebouw 2030 kun-
nen zijn geweest. In het tweede geval zou van 
zelfstandige nieuwbouw sprake zijn.
Het feit dat de grote paalkuilen van gebouw 
2040 geen tegenhangers hebben aan de zuidzijde 
en de kopse kanten, kan duiden op een verbou-
wing van alleen de noordelijke lange wand. De 
palen van gebouw 2030 aan de overige zijden 
zouden dan ook deel hebben uitgemaakt van 
gebouw 2040. Wanneer we niet met een verbou-
wing, maar met een zelfstandig gebouw van 
doen hebben, moeten we naar andere verklarin-
gen kijken. Het ontbreken van palenrijen aan de 
lange zuidzijde en korte oost- en westzijde zou 
kunnen betekenen dat het om een onvoltooid 
gebouw gaat. Een andere mogelijkheid is dat hier 
een andere funderings methode is toegepast, 
zoals het plaatsen van palen op een steen of 
plaatsing van de wand op houten liggers 
(Schwellbalken). Het gebruik van twee verschil-
lende funderingsmethoden is alleen te verklaren 
uit een verschil in stabiliteit van de ondergrond 
of een aanmerkelijk verschil tussen het niveau 
van het maaiveld aan de noordzijde en dat aan 
de zuidzijde van de bouwlocatie. Daarvan lijkt 
geen sprake te zijn. Een definitieve oplossing is 
niet te geven. Hoewel een harde onderbouwing 
van de datering ontbreekt, is het meest waar-
schijnlijk dat gebouw 2030 in de tweede helft van 
de tiende eeuw vervangen is door gebouw 2040, 
dat óf een gedeeltelijke verbouwing van gebouw 
2030 was, óf nieuwbouw met een gemengde 
constructiewijze. Waarschijnlijk raakte gebouw 
2040 in het eerste kwart van de elfde eeuw bui-
ten gebruik, waarna het stenen gebouw 5200 op 
de plaats van gebouw 2040 verrees. Dit gebouw 
had wel een andere oriëntatie.

6.3  Stenen gebouwen

6.3.1  Inleiding

Verspreid over het nederzettingsterrein zijn de 
funderingen en uitbraaksleuven van verschei-
dene stenen gebouwen gevonden. De funderin-
gen van de oudste gebouwen waren gemaakt 
van gestapelde keien, waartussen spaarzaam 
mortel was aangebracht. Tijdens de opgraving 
zijn deze keien in navolging van het in de litera-
tuur gangbare gebruik betiteld als ‘maaskeien’. 
Daarmee worden 15 tot 25 cm grote, afgeronde 
keien bedoeld, petrologisch van verschillende 
aard, die bij laag water in het zomerbed van de 
Maas verzameld kunnen zijn.78 In het geval van 
Susteren kunnen ze ook gewonnen zijn in groe-
ves in de hellingen van het hoogterras (ca. 2 km 
ten zuidoosten van Susteren) en uit een grote 
grindkop die ongeveer 1 km ten zuidwesten van 
Susteren in de binnenbocht van een oude 
Maasmeander door de oude rivierklei heen 
steekt.79 Dit soort stenen is regelmatig in het 
muurwerk van kerken in het Maasgebied ver-
werkt.80 Grotere formaten komen ook voor, maar 
zijn minder gebruikt. 
Dat de funderingen van maaskeien waren bete-
kent niet per se dat het opgaande muurwerk ook 
uit keien bestond. De kerk van Susteren is een 
voorbeeld van een gebouw met een keienfunde-
ring en muren die van diverse soorten natuur-
steen gemaakt waren. Kleine gebouwen kunnen 
op de keienfundering ook een opbouw van 
vlechtwerk met leem hebben gehad, aangebracht 
tussen staanders, of een vakwerkconstructie.
Vanaf rond 1400 komen in Susteren kalksteen-
blokken (‘mergel’) voor in de funderingen en 
uitbraaksleuven en vanaf de zeventiende eeuw 
bakstenen. Incidenteel zijn in uitbraaksleuven 
stukken tufsteen gevonden, die van opgaand 
muurwerk zijn geweest. Hele tufsteenbroden 
waren soms secundair verwerkt, zoals in de 
klokgietkuil 7903 (§ 11.2). Andere natuursteen-
soorten zijn incidenteel en fragmentarisch aan-
getroffen. Het gaat om ijzeroersteen, zandsteen, 
kolenkalksteen, Naamse hardsteen, porfier, gra-
niet en marmer. Deze natuurstenen kunnen ook 
in de kerk gezeten hebben en na afbraak of ver-
bouwing zijn verspreid. Stukken daktegels van 
leisteen zijn in uitbraaksleuven frequent 
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aangetroffen. Fragmenten van keramische dak-
bedekking (tegels, dakpannen) komen ook veel-
vuldig voor. Bij de vondstenregistratie zijn veel 
fragmenten als Romeinse dakpannen be-
schouwd. Later is de vraag gerezen of er geen 
dakpannen uit de Karolingische en Ottoonse tijd 
zijn gebruikt. Dat in de Ottoonse tijd (tiende 
eeuw) dakpannen in de context van een klooster 
zijn gefabriceerd, is bekend uit Nijvel.81 
Dakpannen uit de Karolingische tijd zijn in 
Limburg bekend uit Meerssen. Bij thermolumi-
nescentiedatering van in de nabijheid van de 
palts van Meerssen opgegraven tegulae bleek 
een monster een datering te hebben van 801 
n.Chr. (± 15%) en een ander een datering van 891 
n.Chr. (± 15%).82 
Bij nadere (visuele) bestudering van dakpanfrag-
menten uit de Karolingische waterloop (complex 
4300), waar in de tiende eeuw veel puin was ge-
deponeerd, was de conclusie dat het toch ging 
om Romeinse pannen.83 Voor een thermolumi-
nescentiedatering van dakpannen uit Susteren 
waren helaas geen financiële middelen. Blijft de 
vraag waar die Romeinse pannen voor gebruikt 
zijn en hoe het komt dat zij frequent aanwezig 
zijn, terwijl Romeins aardewerk maar sporadisch 
gevonden is.84 

6.3.2  Een rond gebouw (complex 5000), 
negende eeuw

Het qua vorm meest bijzondere gebouw van de 
opgraving is een rond gebouw met een funde-
ring van maaskeien (complex 5000, afb. 5.16, 6.1, 
6.2, 6.5, 6.6). 
De oostelijke buitenrand van dit gebouw lag op 
22 cm afstand van de westmuur van de oost-
vleugel van het volmiddeleeuwse klooster (com-
plex 5500). Als gevolg van doorsnijdingen waren 
alleen aan de west- en oostzijde segmenten van 
de fundering over. Daartussen is alleen een uit-
braakspoor opgemerkt.
De plattegrond van het gebouw had een buiten-
werkse doorsnede van 4,47 m. Binnenwerks was 
de doorsnede 3,53 m. De fundering bestond uit 
vrij slordig gestapelde maaskeien. Het maximaal 
resterende funderingsrestant had een hoogte 
van 44 cm. De onderkant van de fundering lag 
op 30,27 tot 30,30 m NAP (40 tot 50 cm onder 
het vroegmiddeleeuwse maaiveld).
De fundering was 45 cm breed. De fundering 

was, ook gezien de vrij geringe aanlegdiepte, 
niet zwaar genoeg om een hoog gebouw, zoals 
een ronde stenen toren, te kunnen dragen. Het 
ligt meer voor de hand dat er een lage stenen 
constructie op de fundering heeft gestaan, of 
zelfs een constructie van hout of vlechtwerk. In 
de uitbraaksleuf zijn enkele fragmenten leisteen 
gevonden. Als die van het dak van dit gebouw 
geweest zijn, wijst dat op een stenen gebouw. 
Een vondst in een uitbraaksleuf kan echter ook 
uit de omgeving komen.
De keien waren gemetseld met weinig, lichtge-
kleurde, kalkrijke mortel. Het metselwerk was 
aan de binnenzijde zorgvuldiger uitgevoerd dan 
aan de buitenzijde. Het is aannemelijk dat de 
fundering van binnenuit is aangelegd. Een in-
steek van een funderingssleuf is niet waar-
genomen. De keien hebben een onregelmatige, 
iets afgeronde vorm en meten 10 tot 15 cm. 
Sommige zijn wat groter.
De bouwdatum moet bepaald worden aan de 
hand van vondsten uit door de fundering afge-
dekte sporen en uit vondsten die in samenhang 
met het muurwerk gedaan zijn. De rondbouw 
doorsneed enkele kuilen die bij oudere bewo-
ning horen (S07/016, S07/074). Deze bevatten 
houtskool, brokjes verbrande leem, wat dierlijk 
bot en twee aardewerkscherven met een acht-
ste- of negende-eeuwse datering.
Van houtskool dat tussen de keien in de funde-
ringssleuf zat en daar bij de bouw in geraakt kan 
zijn, is een 14C-datering verkregen, die op zijn 
vroegst uitkomt op de vijfde eeuw en op zijn 
laatst op de negende eeuw.85 Een tweetal aarde-
werkscherven dat tussen de keien gevonden is 
en daar waarschijnlijk tijdens de bouw terecht is 
gekomen, dateert uit de achtste of negende 
eeuw. Een scherf Hunneschansaardewerk uit de 
tweede helft van de negende eeuw of vroege 
tiende eeuw werd gevonden in de nabijheid van 
de verstoring door een achttiende-eeuwse muur, 
zodat de samenhang met de ronde fundering 
niet zeker is. Twee scherven Zuid-Limburgs aar-
dewerk moeten als opspit in de uitbraaksleuf 
zijn gekomen.
Aan de noordwestzijde is de fundering van de 
rondbouw doorbroken door een kindergraf 
(graf 33). Bij het graven van het graf is men zich 
kennelijk niet meer van de aanwezigheid van de 
rondbouw bewust geweest. De 14C-datering van 
het skelet komt uit op de elfde of twaalfde eeuw; 
eventueel nog de late tiende eeuw of de vroege 
dertiende eeuw.86 Het graf is gegraven in en 

Afb. 6.5 Gezicht vanuit het noorden op werkput 7 met deels binnen de kloostergang, deels binnen de kloosterhof de ronde fundering van complex 5000 

(foto: RCE).

Afb. 6.6 Gezicht vanuit het zuiden op links het restant 

van de fundering van de rondbouw (complex 5000, 

negende eeuw) en rechts de fundering van de 

oostvleugel van het volmiddeleeuwse klooster (complex 

5500, late elfde eeuw) (foto: RCE). 
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gevuld met nederzettingsgrond met daarin afval 
uit de negende en tiende eeuw.
Vondsten uit een laag (S07/059) boven het graf 
dateren ook uit de tiende eeuw; daarbij was niet 
duidelijk of de laag bij de grafvulling of een latere 
afdekking hoorde. Onder andere zijn een glazen 
kraaltje en fragmenten van met potas gemaakt 
vensterglas uit de negende of tiende eeuw ge-
vonden (§ 11.7).
De rondbouw werd doorsneden door de funde-
ring van de kloostergang (complex 5400). Die is 
vermoedelijk in de tweede helft van de elfde 
eeuw gebouwd.
Binnen de rondbouw lag een 1,80 m lange en 
0,75 m brede kuil, die gerekend van het toenma-
lige maaiveld 0,9 tot 1 m diep is geweest 
(S07/023). De vulling van de kuil bevatte houts-
kool, verbrande leembrokjes en veel ander ne-
derzettingsafval. Dat getuigde van intensieve 
bewoning, die in de Karolingische tijd in de om-
geving van de rondbouw heeft plaatsgehad. Uit 
de kuil kwamen meer dan 200 stuks dierlijk bot, 
twee fragmenten Karolingisch drinkglas, 
‘Romeinse’ dakpanfragmenten, een fragment 
van een slijpsteen, ijzertijdaardewerk en 94 frag-
menten Karolingisch en Ottoons aardewerk, 
waarvan zes uit de tiende eeuw. De kuil bevatte 

aangetroffen. Fragmenten van keramische dak-
bedekking (tegels, dakpannen) komen ook veel-
vuldig voor. Bij de vondstenregistratie zijn veel 
fragmenten als Romeinse dakpannen be-
schouwd. Later is de vraag gerezen of er geen 
dakpannen uit de Karolingische en Ottoonse tijd 
zijn gebruikt. Dat in de Ottoonse tijd (tiende 
eeuw) dakpannen in de context van een klooster 
zijn gefabriceerd, is bekend uit Nijvel.81 
Dakpannen uit de Karolingische tijd zijn in 
Limburg bekend uit Meerssen. Bij thermolumi-
nescentiedatering van in de nabijheid van de 
palts van Meerssen opgegraven tegulae bleek 
een monster een datering te hebben van 801 
n.Chr. (± 15%) en een ander een datering van 891 
n.Chr. (± 15%).82 
Bij nadere (visuele) bestudering van dakpanfrag-
menten uit de Karolingische waterloop (complex 
4300), waar in de tiende eeuw veel puin was ge-
deponeerd, was de conclusie dat het toch ging 
om Romeinse pannen.83 Voor een thermolumi-
nescentiedatering van dakpannen uit Susteren 
waren helaas geen financiële middelen. Blijft de 
vraag waar die Romeinse pannen voor gebruikt 
zijn en hoe het komt dat zij frequent aanwezig 
zijn, terwijl Romeins aardewerk maar sporadisch 
gevonden is.84 

6.3.2  Een rond gebouw (complex 5000), 
negende eeuw

Het qua vorm meest bijzondere gebouw van de 
opgraving is een rond gebouw met een funde-
ring van maaskeien (complex 5000, afb. 5.16, 6.1, 
6.2, 6.5, 6.6). 
De oostelijke buitenrand van dit gebouw lag op 
22 cm afstand van de westmuur van de oost-
vleugel van het volmiddeleeuwse klooster (com-
plex 5500). Als gevolg van doorsnijdingen waren 
alleen aan de west- en oostzijde segmenten van 
de fundering over. Daartussen is alleen een uit-
braakspoor opgemerkt.
De plattegrond van het gebouw had een buiten-
werkse doorsnede van 4,47 m. Binnenwerks was 
de doorsnede 3,53 m. De fundering bestond uit 
vrij slordig gestapelde maaskeien. Het maximaal 
resterende funderingsrestant had een hoogte 
van 44 cm. De onderkant van de fundering lag 
op 30,27 tot 30,30 m NAP (40 tot 50 cm onder 
het vroegmiddeleeuwse maaiveld).
De fundering was 45 cm breed. De fundering 

Afb. 6.5 Gezicht vanuit het noorden op werkput 7 met deels binnen de kloostergang, deels binnen de kloosterhof de ronde fundering van complex 5000 

(foto: RCE).

Afb. 6.6 Gezicht vanuit het zuiden op links het restant 

van de fundering van de rondbouw (complex 5000, 
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oostvleugel van het volmiddeleeuwse klooster (complex 

5500, late elfde eeuw) (foto: RCE). 
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ook een grote hoeveelheid (157 stuks) visresten, 
waaronder zes elementen van een haring. Voor 
zover bekend is geconserveerde zeevis pas vanaf 
de negende eeuw naar het binnenland aange-
voerd.87 De kuil zal in de late tiende eeuw, even-
tueel de vroege elfde eeuw opgevuld zijn. 
Wegens het ontbreken van jongere vondsten ligt 
een latere datering niet voor de hand. Er is geen 
stratigrafische relatie met het ronde gebouw. 
Waarom deze kuil is gegraven, is onbekend. Het 
bergen van afval zal niet de reden zijn geweest, 
aangezien men dat kwijt kon in waterloop 4300. 
Mogelijk heeft er op deze plaats iets gestaan of 
gelegen dat men wilde uitgraven. Naar de aard 
daarvan kunnen we alleen maar gissen.
Dit afwegende is het waarschijnlijk dat de rond-
bouw in de negende eeuw is gebouwd en in de 
tiende eeuw is gesloopt. Het graf zal uit de late 
tiende of de eerste helft van de elfde eeuw date-
ren. Het vensterglas zou van gebouw 5000 kun-
nen zijn geweest. Wat de functie van de rond-
bouw aangaat, kan wegens de ligging bij het 
grafveld aan een kapel gedacht worden, waar 
tijdens een begrafenis riten werden uitgevoerd 
en de dode kon worden opgebaard.88 
De ronde vorm kan afgeleid zijn van de Heilig 
Grafkerk in Jeruzalem. Deze was in het Karolin-
gische westen niet onbekend.89

6.3.3  Een rechthoekig gebouw (complex 
5100), late achtste tot negende eeuw

In het westelijke deel van het nederzettingster-
rein lag in de Karolingische tijd een rechthoekig 
stenen gebouw met een buitenwerkse lengte van 
10,60 m en een breedte van 5,50 m. Het gebouw 
was verdeeld in drie binnenruimten, waarvan de 
binnenwerkse afmetingen waren: 7,10 x 4,00 m; 
1,70 x 2,30 m; 1,70 x 1,25 m (afb. 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 
6.8, 8.3, 12.2,). Het gebouw lag bijna west-oost 
georiënteerd met een lichte afwijking (5,5°) naar 
het noordwesten-zuidoosten. Het lag hierdoor 
niet parallel aan de huidige kerk, die sterker op 
het zuidoosten is gericht.
Van het gebouw werden de resten van een 65 cm 
brede fundering van maaskeien gevonden. He-
laas lag die in twee werkputten (werkput 1 en 4) 
die met drie maanden tussentijd onderzocht zijn, 
waardoor er tijdens de opgraving geen totaal-
beeld was. De maaskeien hadden afgeronde, 
onregelmatige vormen en waren overwegend 

tussen de 10 en 20 cm groot. Ze waren zonder 
mortel, met alleen leem ertussen, in een funde-
ringssleuf met vlakke bodem en rechte wanden 
gelegd. De onderkant van deze sleuf bevond zich 
aan de oostzijde op ca. 30,05 m NAP en aan de 
westzijde op ca. 29,92 m NAP, zodat het gebouw 
ca. 65 cm diep gefundeerd was. De onderkant 
van de sleuf liep met het terrein mee naar het 
noordwesten af. De fundering was op enkele 
plaatsen compleet uitgebroken, maar verder lag 
de bewaarde bovenkant op 30,30 tot 30,40 m 
NAP, zodat er in het algemeen nog 35 tot 40 cm 
van de fundering resteerde. Dit betekent dat er 
ca. 30 cm afgegraven is, waardoor er geen vloer-
niveaus resteerden. 
De plattegrond is maar ten dele bewaard geble-
ven. De noordwesthoek en het grootste deel van 
de noordmuur zijn verdwenen als gevolg van het 
graven van gracht 4200 en de constructie van 
een palissade en later een muur op de oever van 
de gracht. Ook aan de noordoostzijde was van 
de fundering weinig meer over, terwijl het ge-
bouw bovendien dwars doorgesneden was door 
de westmuur van de westvleugel (complex 5300) 
van het volmiddeleeuwse klooster.
Voorafgaande aan het stenen gebouw heeft op 
deze plaats het houten gebouw 2010 gestaan, 
waarvan enkele paalsporen door de fundering 
van gebouw 5100 zijn afgedekt of doorsneden 
(afb. 6.3). Geconcludeerd is dat dit houten ge-
bouw uit de eerste helft van de achtste eeuw 
dateert (§ 6.2.2). Gebouw 5100 is waarschijnlijk 
gebouwd in de tweede helft van de achtste 
eeuw. De vroege negende eeuw is ook mogelijk, 
maar dat zou betekenen dat er een cesuur in de 
bewoning is geweest. De aardewerkvondsten uit 
de omgeving van dit gebouw geven geen reden 
om dat aan te nemen. Die dateren vooral uit de 
periode 750-900.
Het einde van het gebouw ligt gezien de door-
snijding door de westvleugel en gracht 4200 in 
de vroege elfde eeuw of eerder. Een eerdere da-
tering is echter waarschijnlijk wegens de aanwe-
zigheid van een vrouwengraf (graf 16) binnen de 
plattegrond. Een 14C-datering van het skelet wijst 
op een overlijdensdatum in de achtste of ne-
gende eeuw.90 Uit het graf komt geen daterend 
aardewerk, maar wel veel dierlijk bot en een 
stukje vensterglas (V04-054-GL-01), dat een 
Karolingische datering kan hebben (tot ca. het 
midden van de negende eeuw).91 Het graf was 
qua oriëntatie noch op het stenen gebouw, noch 
op de houten voorganger betrokken, zodat het 

Afb. 6.7 Het oostelijke gedeelte van complex 5100 in werkput 1, vanuit het noorden (foto: RCE).

Afb. 6.8 Het westelijke gedeelte van de zuidmuur van complex 5100 in werkput 4, detail vanuit het zuiden (foto: RCE).
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niet waarschijnlijk is dat het graf tijdens het ge-
bruik van beide gebouwen is gegraven. 
Het is mogelijk dat het graf ouder is dan gebouw 
5100 en dat men het gebouw er al dan niet be-
wust op heeft geplaatst, maar waarschijnlijker is 
dat het graf pas na de sloop van het stenen ge-
bouw is gegraven. Gezien de reikwijdte van de 

14C-datering is gebouw 5100 in de late negende 
eeuw gesloopt. Het vensterglas zal in het stenen 
gebouw gezeten hebben en na de sloop in de 
grafkuil beland zijn.

ook een grote hoeveelheid (157 stuks) visresten, 
waaronder zes elementen van een haring. Voor 
zover bekend is geconserveerde zeevis pas vanaf 
de negende eeuw naar het binnenland aange-
voerd.87 De kuil zal in de late tiende eeuw, even-
tueel de vroege elfde eeuw opgevuld zijn. 
Wegens het ontbreken van jongere vondsten ligt 
een latere datering niet voor de hand. Er is geen 
stratigrafische relatie met het ronde gebouw. 
Waarom deze kuil is gegraven, is onbekend. Het 
bergen van afval zal niet de reden zijn geweest, 
aangezien men dat kwijt kon in waterloop 4300. 
Mogelijk heeft er op deze plaats iets gestaan of 
gelegen dat men wilde uitgraven. Naar de aard 
daarvan kunnen we alleen maar gissen.
Dit afwegende is het waarschijnlijk dat de rond-
bouw in de negende eeuw is gebouwd en in de 
tiende eeuw is gesloopt. Het graf zal uit de late 
tiende of de eerste helft van de elfde eeuw date-
ren. Het vensterglas zou van gebouw 5000 kun-
nen zijn geweest. Wat de functie van de rond-
bouw aangaat, kan wegens de ligging bij het 
grafveld aan een kapel gedacht worden, waar 
tijdens een begrafenis riten werden uitgevoerd 
en de dode kon worden opgebaard.88 
De ronde vorm kan afgeleid zijn van de Heilig 
Grafkerk in Jeruzalem. Deze was in het Karolin-
gische westen niet onbekend.89

6.3.3  Een rechthoekig gebouw (complex 
5100), late achtste tot negende eeuw

In het westelijke deel van het nederzettingster-
rein lag in de Karolingische tijd een rechthoekig 
stenen gebouw met een buitenwerkse lengte van 
10,60 m en een breedte van 5,50 m. Het gebouw 
was verdeeld in drie binnenruimten, waarvan de 
binnenwerkse afmetingen waren: 7,10 x 4,00 m; 
1,70 x 2,30 m; 1,70 x 1,25 m (afb. 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 
6.8, 8.3, 12.2,). Het gebouw lag bijna west-oost 
georiënteerd met een lichte afwijking (5,5°) naar 
het noordwesten-zuidoosten. Het lag hierdoor 
niet parallel aan de huidige kerk, die sterker op 
het zuidoosten is gericht.
Van het gebouw werden de resten van een 65 cm 
brede fundering van maaskeien gevonden. He-
laas lag die in twee werkputten (werkput 1 en 4) 
die met drie maanden tussentijd onderzocht zijn, 
waardoor er tijdens de opgraving geen totaal-
beeld was. De maaskeien hadden afgeronde, 
onregelmatige vormen en waren overwegend 

Afb. 6.7 Het oostelijke gedeelte van complex 5100 in werkput 1, vanuit het noorden (foto: RCE).

Afb. 6.8 Het westelijke gedeelte van de zuidmuur van complex 5100 in werkput 4, detail vanuit het zuiden (foto: RCE).
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92 Kubach & Verbeek 1976, 1061; Hopp 
2014, 70-71.

6.3.4  De eerste westvleugel (complex 
5200), tweede kwart elfde eeuw

Na het opgeven van de hierboven beschreven hou-
ten en eerste stenen gebouwen verrees een stenen 
gebouw dat kan worden beschouwd als de oor-
sprong van een aanleg rondom een kloosterhof 
(afb. 6.1, 6.2, 6.9, 12.4). Het was een rechthoekig 
gebouw met – gemeten aan de buitenkant – een 
lengte van ca. 14,70 m en een breedte van 6,15 m. 
Het stond dwars op de lengte richting van de hou-
ten gebouwen en doorsneed de plattegronden 
daarvan. De funderingen waren 85 cm dik en ge-
maakt van in een sleuf gestapelde maaskeien. Het 
gebouw stond bij de oever van gracht 4200. Ten 
oosten hiervan zou later de kloosterhof komen en 
dit is de eerste fase van de westvleugel.
Een complete plattegrond is niet aangetroffen. 
De resten betreffen uitbraaksleuven met daarin 
delen van de noord-, oost- en westmuur. Van 
een zuidmuur zijn geen resten waargenomen. 
Hier moet de bodem van de funderingssleuf op 
30,50 m NAP of hoger gezeten hebben, binnen 
het niveau van latere verstoringen. Ondanks de 
dikte van de muren is gebouw 5200 een licht 
gefundeerd gebouw geweest.
De zuidmuur heeft ca. 9,5 m ten noorden van de 
huidige zijbeuk van de kerk gelegen. In de ruimte 
tussen de kerk en gebouw 5200 lagen diverse gra-
ven. Het gebouw stond niet geheel haaks op de as 
van de nog bestaande kerk, waaruit we zouden 
kunnen concluderen dat het gebouw gericht was 
op een oudere fase van het kerkgebouw met een 
licht afwijkende oriëntatie van het huidige. 
Gebouw 5200 zal uit het tweede kwart van de 
elfde eeuw dateren, omdat het jonger is dan de 
houten gebouwen 2030 (tiende eeuw) en 2040 
(late tiende tot vroege elfde eeuw) en ouder is 
dan gebouw 5300, dat uit de tweede helft van de 
elfde eeuw zal dateren. Aardewerkscherven tus-
sen de keien aan de onderkant van de westmuur 
dateren uit de achtste en/of negende eeuw en 
de tiende eeuw (Duisburg en Zuid-Nederlands 
kogelpotaardewerk). Het gebouw is iets ouder 
dan gracht 4200 (§ 8.5), die is ontstaan in het 
midden van de elfde eeuw, want het verloop 
daarvan doorsnijdt de noordwesthoek van ge-
bouw 5200.
In zijn oorspronkelijke vorm heeft gebouw 5200 
hooguit een halve eeuw gefunctioneerd. Bij de 
bouw van gebouw 5300 is het grootste gedeelte 

van de west-, noord- en zuidmuur gesloopt. De 
oostmuur is blijkens vondsten in de uitbraak-
sleuf pas in de zeventiende of achttiende eeuw 
gesloopt. Kennelijk is de oostmuur blijven staan 
na de bouw van complex 5300 en bij de bouw 
van de kloostergang (complex 5400) opgeno-
men in het muurwerk hiervan. 

6.3.5  De tweede westvleugel (complex 
5300), tweede helft elfde eeuw

De eerste westvleugel van het klooster (complex 
5200) werd vervangen door een nieuw gebouw 
(complex 5300), dat gedeeltelijk op de plaats van 
zijn voorganger werd gebouwd en de fundering 
daarvan doorsneed (afb. 6.1, 6.9, 12.5). 
De nieuwe westvleugel was een rechthoekig ge-
bouw dat anders dan de eerste westvleugel (ge-
bouw 5200) tegen de noordmuur van de zijbeuk 
van de huidige kerk aan was gezet. Het stond net 
als gebouw 5200 niet helemaal haaks op de zij-
beuk van de kerk. De noord-zuidas van gebouw 
5300 week ten opzichte van de kerk enkele gra-
den naar het noordwesten af. De buitenwerkse 
breedte was 7,70 m, de buitenwerkse lengte 21 
m; de muurdikte was op funderingsniveau 1,05 
tot 1,15 m. De fundering van het gebouw be-
stond uit afgeronde, onregelmatig gevormde 
maaskeien met wat mortel. Of het opgaand 
werk hier ook uit bestond, is niet bekend, maar 
dat is gezien de toepassing van maaskeien in het 
opgaande werk van de kerk niet uit te sluiten.92 
In de uitbraaksleuven is ook puin van kalksteen 
(‘mergel’) aangetroffen. Waarschijnlijk bestond 
het opgaande werk na een laatmiddeleeuwse 
herbouw- of restauratiefase uit kalksteenblok-
ken. De aanlegdiepte van de fundering was 
30,00 tot 30,20 m NAP. Meestal was niet meer 
dan een enkele keienlaag over; soms zelfs dat 
niet meer. In dat laatste geval gaf een uitbraak-
sleuf een indicatie van het verloop van de muur. 
De fundering van gebouw 5300 ging door de 
fundering van het Karolingische stenen gebouw 
5100 heen en dekte enige paalsporen van de 
houten gebouwen 2020 en 2030 af. In het zuide-
lijke deel van de plattegrond werden minstens 
twaalf graven doorsneden of afgedekt door de 
funderingen. Dit wijst erop dat dit gedeelte van 
het grafveld al was opgegeven toen gebouw 
5300 geconstrueerd werd. Het jongste graf (graf 
77) kan op grond van enkele scherven 

Afb. 6.9 Funderingen van de westmuur van gebouw 5200 (midden links) en de westmuur van gebouw 5300 (midden 

rechts en voorgrond), vanuit het zuidoosten (foto: RCE).
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handgevormd aardewerk in de grafkuil uit de 
elfde eeuw dateren. De oostmuur van gebouw 
5300 doorsneed ook een laag (S01/044), die een 
graf uit de eerste helft of het midden van de 
elfde eeuw afdekte (graf 13). De aanwezigheid 
van een scherf van Zuid-Limburgs aardewerk, 
periode B, maakt een datering van dit graf in het 
midden of de eerste helft van de elfde eeuw 
waarschijnlijk. Het handgevormde Zuid-Lim-
burgs aardewerk uit periode B met zijn kogel-
potvormen wordt traditioneel in het midden van 
de elfde eeuw geplaatst, maar er moet rekening 
mee worden gehouden dat dit aardewerk al eer-
der begint (§ 9.3.1). Daarmee wordt aannemelijk 
dat gebouw 5300 enige tijd na het midden van 
de elfde eeuw gebouwd is.
Omdat gebouw 5300 niet helemaal haaks op de 
kerk staat, zou men kunnen vermoeden dat de 
bouwers zich hebben laten leiden door de oriën-
tatie van gebouw 5200 en zich mogelijk ook op 
een ouder kerkgebouw gericht hebben. Onder-
zoek van de fundering van de zijbeuk van de kerk 

bij de aansluiting op de oostmuur van gebouw 
5300 weersprak deze hypothese echter. Van de 
fundering van de oostmuur van gebouw 5300 
was bij de aansluiting met de kerk nog één kei-
enlaag over. Tussen de zijgevel van de kerk en de 
insteek van de fundering van gebouw 5300 werd 
een reepje schone grond van 1 cm breed waarge-
nomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat gebouw 
5300 koud tegen een bestaande zijbeuk was 
geplaatst.
Echter, de westmuur van gebouw 5300 kwam uit 
bij de noordoosthoek van het torenblok en hier 
was duidelijk dat de westmuur ouder was dan 
het torenblok. Een klein stuk van de westmuur 
met een hoogte van 70 cm (bovenzijde op 
30,69 NAP) was aan de negentiende-eeuwse 
slopershamer ontsnapt (afb. 6.10). André 
Viersen, de bij de opgraving betrokken bouw-
historicus, kwam na bestudering van onregel-
matigheden in het metselwerk van de toren-
fundering en de westmuur tot de conclusie dat 
de torenvoet op een restant van de westmuur is 

van de west-, noord- en zuidmuur gesloopt. De 
oostmuur is blijkens vondsten in de uitbraak-
sleuf pas in de zeventiende of achttiende eeuw 
gesloopt. Kennelijk is de oostmuur blijven staan 
na de bouw van complex 5300 en bij de bouw 
van de kloostergang (complex 5400) opgeno-
men in het muurwerk hiervan. 

6.3.5  De tweede westvleugel (complex 
5300), tweede helft elfde eeuw

De eerste westvleugel van het klooster (complex 
5200) werd vervangen door een nieuw gebouw 
(complex 5300), dat gedeeltelijk op de plaats van 
zijn voorganger werd gebouwd en de fundering 
daarvan doorsneed (afb. 6.1, 6.9, 12.5). 
De nieuwe westvleugel was een rechthoekig ge-
bouw dat anders dan de eerste westvleugel (ge-
bouw 5200) tegen de noordmuur van de zijbeuk 
van de huidige kerk aan was gezet. Het stond net 
als gebouw 5200 niet helemaal haaks op de zij-
beuk van de kerk. De noord-zuidas van gebouw 
5300 week ten opzichte van de kerk enkele gra-
den naar het noordwesten af. De buitenwerkse 
breedte was 7,70 m, de buitenwerkse lengte 21 
m; de muurdikte was op funderingsniveau 1,05 
tot 1,15 m. De fundering van het gebouw be-
stond uit afgeronde, onregelmatig gevormde 
maaskeien met wat mortel. Of het opgaand 
werk hier ook uit bestond, is niet bekend, maar 
dat is gezien de toepassing van maaskeien in het 
opgaande werk van de kerk niet uit te sluiten.92 
In de uitbraaksleuven is ook puin van kalksteen 
(‘mergel’) aangetroffen. Waarschijnlijk bestond 
het opgaande werk na een laatmiddeleeuwse 
herbouw- of restauratiefase uit kalksteenblok-
ken. De aanlegdiepte van de fundering was 
30,00 tot 30,20 m NAP. Meestal was niet meer 
dan een enkele keienlaag over; soms zelfs dat 
niet meer. In dat laatste geval gaf een uitbraak-
sleuf een indicatie van het verloop van de muur. 
De fundering van gebouw 5300 ging door de 
fundering van het Karolingische stenen gebouw 
5100 heen en dekte enige paalsporen van de 
houten gebouwen 2020 en 2030 af. In het zuide-
lijke deel van de plattegrond werden minstens 
twaalf graven doorsneden of afgedekt door de 
funderingen. Dit wijst erop dat dit gedeelte van 
het grafveld al was opgegeven toen gebouw 
5300 geconstrueerd werd. Het jongste graf (graf 
77) kan op grond van enkele scherven 

Afb. 6.9 Funderingen van de westmuur van gebouw 5200 (midden links) en de westmuur van gebouw 5300 (midden 

rechts en voorgrond), vanuit het zuidoosten (foto: RCE).
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mogelijkheid om de objecten te bergen. 
Een verbouwing van de noordmuur (complex 
5350), waardoor deze in lijn kwam te liggen met 
de noordmuur van de kloosterhof, kan met het 
herstel van de schade samenhangen. Ook aan de 
oostmuur heeft een reparatie plaatsgevonden. 
In dezelfde tijd of iets later is de noordvleugel 
toegevoegd.
Bij een verbouwing in de zeventiende of acht-
tiende eeuw is ongeveer halverwege het gebouw 
een dwarsgeplaatste binnenmuur neergezet. De 
aan de zuidzijde daarvan ontstane ruimte ging 
als keuken of bijkeuken fungeren. Daarnaast lag 
een inpandige waterput (complex 7611, afb. 
6.18). In of buiten naast de bijkeuken was een 
latrine. Buiten gebouw 5300 werd in een hoek 
tussen de toren en de westmuur van gebouw 
5300 een beerkelder van mergelblokken aange-
troffen met vondsten uit de zeventiende en 
achttiende eeuw (complex 7806, afb. 6.10, 6.26). 
Deze beerput wijst erop dat gebouw 5300 tot de 
opheffing van het stift in de Franse tijd in ge-
bruik was. 
In het begin van de negentiende eeuw is de 
westvleugel gesloopt. Met al zijn verbouwingen 
heeft gebouw 5300 zo’n 700 jaar gefungeerd.

6.3.6  De kloosterhof (complex 5400), 
tweede helft elfde eeuw 

In de tweede helft van de elfde eeuw werden een 
oostvleugel (complex 5500) en een kloostergang 
(complex 5400) gebouwd (afb. 6.1). De bouw van 
de oostvleugel en die van de kloostergang zijn 
tegelijkertijd begonnen. Dat was te zien bij de 
westmuur van de oostvleugel, die in verband is 
gebouwd met de noordmuur van de klooster-
gang (dat is dus de muur die later ging fungeren 
als zuidmuur van de noordvleugel). Aangenomen 
kan worden dat de oostvleugel leidend was in dit 
proces. Van de 90 cm brede noordmuur van de 
kloostergang was op enkele plekken tot een 
hoogte van maximaal 40 cm een restant van een 
maaskeienfundering bewaard gebleven (afb. 
6.11). Voor het grootste deel was deze muur ech-
ter alleen te volgen als uitbraaksleuf. Dat gold 
ook voor de westmuur van de kloostergang. In 
het zuidprofiel van werkput 9 was de onderzijde 
hiervan zichtbaar op 30,30 m NAP. Deze west-
muur lag op 3 m van de oostmuur van gebouw 
5300. Ook de binnenmuur van de kloosterhof, Afb. 6.10 Restant van de westmuur van gebouw 5300 en beerkelder 7806, vanuit het noordwesten (foto: RCE). 

gezet. Daarna is de westmuur weer opgestapeld 
en afgewerkt. Dit spreekt de andere waarneming 
tegen, zodat er geen uitsluitsel is over de vraag 
of gebouw 5300 eerder of later dan de zijbeuk 
gebouwd is, of misschien wel later dan de zij-
beuk maar eerder dan de toren. De zaak wordt 
nog verder gecompliceerd doordat de muur van 
de noordbeuk bij een latere reparatie veranderd 
kan zijn. Volgens Habets heeft de noordbeuk in 
de zeventiende eeuw ‘ten gevolge van het af-
branden der stiftsgebouwen, die er gedeeltelijk 
tegen leunden, eenige vernieuwingen’ onder-
gaan.93 De bron waarop Habets zich baseerde, is 
echter onbekend.
Veranderingen aan het muurwerk van de kerk 
blijken ook uit een bericht van kapelaan Bemel-
mans, die een kroniek schreef over de gebeurte-
nissen rond de kerk van Susteren tussen 1891 en 
1900. Hij noteert in 1892: ‘Bij het afbreken der 
torens ontdekt men eene deur die vroeger toe- 

gang verleende tot de Stiftsgebou wen aan de 
noordertoren; nu dichtgemaakt.’94 Een dichtge-
zette deur is aan het muurwerk niet echt te zien, 
maar bij de oostmuur van de noordelijke toren is 
in de muur van de noordelijke zijbeuk een be-
paalde onregelmatigheid waarneembaar.
In de eerste helft van de veertiende eeuw heeft 
zich een calamiteit voorgedaan, mogelijk een 
gedeeltelijke instorting van gebouw 5300. Dit 
heeft ertoe geleid dat puin is gestort in gracht 
4200 aan de noordzijde van het gebouw. In de 
puinlaag (complex 4260) bevonden zich vond-
sten die niet als huishoudelijk afval kunnen wor-
den betiteld (§ 8.6, § 10.5.3, § 10.6.3, § 10.7.3, 
§ 10.9.3). Daarvoor zijn zij te gaaf. Hieronder 
waren opvallend veel sleutels en persoons-
gebonden objecten, zoals kralen, messen en 
kammen. Uit deze vondsten kan worden afge-
leid dat gebouw 5300 een woonfunctie heeft 
gehad. Bij de calamiteit was er kennelijk geen 

93 Habets 1869, 490-491.
94 Zoals geciteerd in Venner 1991, 214.
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mogelijkheid om de objecten te bergen. 
Een verbouwing van de noordmuur (complex 
5350), waardoor deze in lijn kwam te liggen met 
de noordmuur van de kloosterhof, kan met het 
herstel van de schade samenhangen. Ook aan de 
oostmuur heeft een reparatie plaatsgevonden. 
In dezelfde tijd of iets later is de noordvleugel 
toegevoegd.
Bij een verbouwing in de zeventiende of acht-
tiende eeuw is ongeveer halverwege het gebouw 
een dwarsgeplaatste binnenmuur neergezet. De 
aan de zuidzijde daarvan ontstane ruimte ging 
als keuken of bijkeuken fungeren. Daarnaast lag 
een inpandige waterput (complex 7611, afb. 
6.18). In of buiten naast de bijkeuken was een 
latrine. Buiten gebouw 5300 werd in een hoek 
tussen de toren en de westmuur van gebouw 
5300 een beerkelder van mergelblokken aange-
troffen met vondsten uit de zeventiende en 
achttiende eeuw (complex 7806, afb. 6.10, 6.26). 
Deze beerput wijst erop dat gebouw 5300 tot de 
opheffing van het stift in de Franse tijd in ge-
bruik was. 
In het begin van de negentiende eeuw is de 
westvleugel gesloopt. Met al zijn verbouwingen 
heeft gebouw 5300 zo’n 700 jaar gefungeerd.

6.3.6  De kloosterhof (complex 5400), 
tweede helft elfde eeuw 

In de tweede helft van de elfde eeuw werden een 
oostvleugel (complex 5500) en een kloostergang 
(complex 5400) gebouwd (afb. 6.1). De bouw van 
de oostvleugel en die van de kloostergang zijn 
tegelijkertijd begonnen. Dat was te zien bij de 
westmuur van de oostvleugel, die in verband is 
gebouwd met de noordmuur van de klooster-
gang (dat is dus de muur die later ging fungeren 
als zuidmuur van de noordvleugel). Aangenomen 
kan worden dat de oostvleugel leidend was in dit 
proces. Van de 90 cm brede noordmuur van de 
kloostergang was op enkele plekken tot een 
hoogte van maximaal 40 cm een restant van een 
maaskeienfundering bewaard gebleven (afb. 
6.11). Voor het grootste deel was deze muur ech-
ter alleen te volgen als uitbraaksleuf. Dat gold 
ook voor de westmuur van de kloostergang. In 
het zuidprofiel van werkput 9 was de onderzijde 
hiervan zichtbaar op 30,30 m NAP. Deze west-
muur lag op 3 m van de oostmuur van gebouw 
5300. Ook de binnenmuur van de kloosterhof, 

waar een arcade op zal hebben gestaan, was bijna 
uitsluitend als uitbraaksleuf te volgen en was aan 
de westzijde zelfs grotendeels afwezig. Sporen 
van een kloostergang aan de zuidzijde zijn niet 
aangetroffen, maar de zuidelijke muur daarvan 
kan bestaan hebben uit de noordmuur van de 
zuidvleugel (complex 5900) en de noordmuur van 
het transept. Aan de hofzijde kan het ontbreken 
van sporen het gevolg zijn van een geringe funde-
ringsdiepte en een relatief diepe verstoring van 
de bovengrond. De arcade die de kloostergang 
scheidde van de hof, hoefde maar licht gefun-
deerd te zijn. Omdat het maaiveld naar het zuid-
oosten toe opliep, lag de onderkant van de fun-
deringssleuf op een gegeven moment boven het 
negentiende-eeuwse sloop- en egalisatieniveau.
De kloostergang had een breedte van 2 m en 
omsloot een kloosterhof. Binnen de kloosterhof 
lag een groot deel van het grafveld (afb. 6.12). Dit 
was bij de bouw van de klooster gang en de aan-
leg van de hof al buiten gebruik.
De hof meet van oost naar west ongeveer 13 m. 
De afstand van de noordzijde van de hof tot het 
transept bedraagt 14,60 m. Wanneer er een iets 
minder dan 2 m brede gang aan de zuidzijde is 
geweest, had de hof een nagenoeg vierkante 
plattegrond. Dat maakt de aanwezigheid van 
een kloostergang aan de zuidzijde waarschijnlijk. 
Aan de zuidoostzijde gaf de gang toegang tot de 
kerk. In het zijkoor is een dichtgezette deur 
zichtbaar.
Tegen de noordmuur van de kloostergang werd 
in de veertiende eeuw de noordvleugel van het 
klooster (complex 5600) gezet. Bij die gelegen-
heid is waarschijnlijk de kloostergang ver- 
nieuwd.
Complex 5400 is jonger dan de houten gebou-
wen 2030 en 2040 en doorsnijdt aan de oost-
zijde de vroegmiddeleeuwse rondbouw 5000, de 
cisterne 7601 (§ 6.4.2, afb. 6.18), enkele graven 
(de graven 35, 39, 43) uit de tiende of de eerste 
helft van de elfde eeuw, en enkele kuilen. Aan de 
westzijde doorsnijdt complex 5400 gebouw 
5200. Een restant van de oostmuur van gebouw 
5200 is voor een deel opgenomen in de west-
muur van de kloosterhof.
Omdat de oriëntatie van de oostvleugel iets af-
wijkt van die van de huidige kerk is het niet on-
mogelijk dat de oostvleugel en daarom ook het 
oostelijke deel van de kloosterhof zich eerst op 
een oudere kerk hebben gericht. Hetzelfde is 
verondersteld bij de westvleugel (de complexen 
5200 en 5300; § 6.3.4, § 6.3.5). Misschien is men Afb. 6.10 Restant van de westmuur van gebouw 5300 en beerkelder 7806, vanuit het noordwesten (foto: RCE). 
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bij de aanname dat de bouw van de kerk rond 
1060 heeft plaatsgehad, iets te veel uitgegaan 
van een snelle reactie op het voorbeeld van de in 
1051 gewijde crypte van de stiftskerk in Essen en 
ligt het begin van de bouw van de kerk een of 
twee decennia later.95

De westelijke kloostergang heeft – afwijkend 
van de naastliggende westvleugel – wel een ori-
entatie die loodrecht op de as van de huidige 
kerk staat. Waarschijnlijk was tijdens de verdere 
bouw van de kloosterhof de kerk al in meer ge-
vorderde staat en heeft men in de late elfde 
eeuw aan de westzijde van de hof de oriëntatie 
aangepast aan die van de kerk.
Hoewel er geen concrete archeologische aan-
wijzingen voor zijn, zal de kloosterhof als tuin 
zijn gebruikt. De oudste erin aangetroffen con-
structies dateren uit de vijftiende eeuw. Op 2 m 
afstand van de noordelijke gang lag, iets voor-
bij het midden van de hof, een vierkant  
(1 x 1 m) bekken (complex 5405), gemaakt van 
blokken kalksteen. Het bekken, waarvan de 
bodem niet verhard was, is hooguit 1 m diep 
geweest. In de vulling bevonden zich vooral 
scherven van zestiende-eeuws aardewerk en 
steengoed. Het bekken zal dus niet vóór de vijf-
tiende eeuw gebouwd zijn. Het heeft dan de-
zelfde ouderdom als de kelder in de zuidoost-
hoek van de hof (7803), die ook van kalksteen- 
blokken gemaakt was. Deze was waarschijnlijk 

in de vijftiende eeuw gebouwd om regenwater 
op te vangen, maar is in de tweede helft van de 
zestiende eeuw dichtgegooid met afval. 

6.3.7  Tussenruimte 5700, rond 1100 

Door de bouw van de kloostergang ontstond 
een wigvormige ruimte (complex 5700) tussen de 
kloostergang (complex 5400) in het oosten en de 
tweede westvleugel (complex 5300) in het wes-
ten (afb. 6.1). De lengte van deze ruimte 5700 
was 21,40 m. De breedte aan de noordzijde was 
3,90 m en bij de kerk 2,20 m.
De ruimte hoeft niet overdekt te zijn geweest. 
Niet overkappen liet meer daglicht toe in ge-
bouw 5300. Aan de noordzijde is de tussenruimte 
afgesloten door een verbindingsmuur tussen de 
noordwesthoek van de kloostergang en de 
noordoosthoek van gebouw 5300. Dat is gebeurd 
na de bouw van de kloostergang en voor of tege-
lijk met de bouw van de noordvleugel, rond 1350 
(§ 6.3.10).

Afb. 6.11 Uitbraaksleuf van de noordmuur van de kloosterhof (S07/044), uit het oosten (foto: RCE).

95 Kubach & Verbeek 1976, 268, 1061.
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6.3.8  De oostvleugel (complex 5500), 
tweede helft elfde eeuw 

Tegelijkertijd met de kloostergang (complex 
5400) is de oostvleugel van het klooster ge-
bouwd (complex 5500). Dit was een rechthoekig 
gebouw van 19 x 8,25 m (afb. 6.1, 6.6, 6.12). 
De funderingen van de oostvleugel waren ge-
maakt van maaskeien. Ze waren in sleuven ge-
plaats, waarlangs geen insteek is waar genomen. 
Bij de aansluiting met de muur van de klooster-
hof werd opgemerkt dat de keien in verband 

waren gestapeld, zonder mortel, maar met 
‘vuile’ grond ertussen. Het waren compacte kei-
enmuren met een breedte van 85 cm. Er was 
geen sprake van kistwerk. De onderkant lag tus-
sen 30,28 en 30,31 m NAP. Wanneer de oostvleu-
gel ca. 60 cm diep gefundeerd is geweest, wat 
voor een groot gebouw toch wel het minste is, 
lag het maaiveld hier op ca. 30,90 m NAP. Bij de 
sloop van het gebouw zijn muurresten tot een 
hoogte van 30,80 tot 30,90 m NAP blijven zit-
ten. Aan de noordzijde lag de fundering 20 cm 
dieper wegens het aflopen van het maaiveld.
De fundering van de westmuur was het minst 
door latere verbouwingen aangetast. Hier was 

Afb. 6.12 Het centrale deel van de kloosterhof in werkput 9 en werkput 7. Het noorden is links. In werkput 9 zijn op 

het vlak de uitbraaksleuven van de kloosterhof te zien en de verkleuringen van de graven. In het noorden van de hof 

ligt het kalkstenen waterbekken 5405. Werkput 7 is al afgewerkt. Aan de oostzijde van werkput 7 ligt de westmuur 

van de oostvleugel (complex 5500). Aan de zuidoostzijde is cisterne 7601 zichtbaar. In het noordoosten van werkput 

7 ligt beerkelder 7804 nog open. Aan de noordkant van een profieldam ligt werkput 8 met de noordmuur van de 

noordvleugel, de noordwesthoek van complex 5800 (de noordoostelijke aanbouw) en waterput 7604/beerput 7805) 

(foto: RCE).
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96 Timmers 1971, 37-40.

goed te zien dat de keien in visgraatverband 
waren gelegd (afb. 6.6). Visgraatverband zonder 
mortel werd ook bij de onderste keien aan de 
oostzijde waargenomen. Visgraatverband (opus 
spicatum) komt al in de Romeinse tijd voor. In het 
Maasgebied wordt het aangetroffen bij de oud-
ste, bewaard gebleven zaalkerken, zoals die te 
Mesch bij Eijsden. Timmers vermoedt dat het ‘in 
deze streken’ uitsluitend voorkomt in voor 1000 
ontstane gebouwen.96 Hier blijkt dat opus spica
tum nog in de elfde eeuw is toegepast.
Van de fundering aan de zuidzijde was als gevolg 
van latere verstoringen vrijwel niets meer over, 
zelfs geen uitbraaksleuf. Alleen een restant van 
de zuidoostelijke hoek met later toegevoegde 
mergelblokken en baksteen maakt het mogelijk 
om de lengte van het gebouw te bepalen. De 
noordelijke en de oostelijke fundering waren ge-
tekend door latere verbouwingen.
In een klooster is de oostvleugel, waar meestal 
de eetzaal, slaapzaal en kapittelzaal waren, een 
van de belangrijkste gebouwen. Over de inde-
ling van het elfde-eeuwse en latere klooster van 
Susteren zijn evenwel geen gegevens. Men mag 
van dit belangrijke gebouw aannemen dat het 
een verdieping heeft gehad, desnoods niet met-
een in de elfde eeuw. De aangrenzende noord-
vleugel (gebouw 5600, § 6.3.10) had die ook in 
het midden van de veertiende eeuw. 
De eerste aantoonbare verbouwing had plaats in 
de veertiende eeuw, in samenhang met de bouw 
van de noordvleugel. Daarbij is de noordmuur 
van oostvleugel 5500 vernieuwd. In de vijftiende 
eeuw volgde een nog ingrijpender verbouwing, 
die samenhing met de toevoeging van een ge-
bouw aan de noordoosthoek van het klooster 
(gebouw 5800) en een inpandige verbouwing 
van de noordvleugel. Van de oostmuur van ge-
bouw 5500 werd de keien fundering tot 30,40 m 
NAP uitgebroken en vervolgens opgehoogd met 
grote kalksteenblokken en een dikke laag mor-
tel. Waarschijnlijk zijn zowel de oost-, als de 
west- en de zuidmuur geheel opnieuw opge-
trokken in kalksteen. Aan de westzijde heeft 
men daarbij de keienfundering onaangetast ge-
laten, maar op een foto uit 1958, die kort voor 
de sloop van de westmuur is gemaakt, is te zien 
dat de muur bovengronds van kalksteen was 
met veel toevoegingen in baksteen (afb. 1.2). 
Aan de hand van vondsten uit beerput 7807, die 
mogelijk deel was van een inpandige latrine in 
de oostvleugel, kan worden geconcludeerd dat 
de oostvleugel in de zeventiende en achttiende 

eeuw een woonfunctie had (§ 6.5.8). Tabaks-
pijpen en beeldjes van ‘kakkertjes’ in de beerput 
doen vermoeden dat hier vertrekken van (man-
nelijk?) dienstpersoneel waren.
De oostvleugel is tot in de eerste helft van de 
twintigste eeuw in gebruik geweest. Na de slui-
ting van het stift werd dit pand samen met het 
‘economiegebouw’ verkocht (§ 6.3.16). In het 
economiegebouw werd in de negentiende eeuw 
gewoond. De voormalige oostvleugel diende als 
schuur. Sommige bouwkundige veranderingen 
van de oostvleugel kunnen daarom ook uit de 
negentiende eeuw dateren, zoals een keienvloer 
die gezien de brandsporen en de steenkoolres-
ten als stookplaats is gebruikt (afb. 6.13). 
Op een schilderij uit 1925 is de ‘schuur’ afgebeeld 
(afb. 3.5). Op deze afbeelding is de oude oost-
vleugel te zien als een laag gebouw met aan de 
achterzijde een bakhuis. Als er ooit een verdie-
ping was, dan is die in 1925 verdwenen. Ook zijn 
er een foto uit ca. 1925 en twee luchtfoto’s: een 
uit de jaren dertig van de twintigste eeuw (afb. 
3.7) en een uit ca. 1952. Op de laatste foto is van 
het gebouw nog maar weinig over.

6.3.9  De zuidvleugel (complex 5900), 
twaalfde eeuw

Aan de westzijde van het transept bevond zich 
tussen de kloostergang en de zijbeuk van de kerk 
een nevenruimte, de zuidvleugel (complex 5900, 
afb. 6.1). De dakmoet van het gebouwtje is nog 
te zien aan de westgevel van het transept. Deze 
ruimte was binnenwerks ongeveer 8,30 m lang 
en 3,25 m breed. In het gebouw lag een keien-
vloer, waarvan een deel nog aanwezig was. Deze 
vloer (bovenkant op 30,43 m NAP) moet van een 
ongeveer 60 cm diepe kelder zijn geweest, die 
waarschijnlijk de gehele ruimte heeft beslagen. 
Onder de vloer zijn oudere begravingen aan- 
getroffen.
Aan de noordzijde werd een uitbraaksleuf ge-
vonden, waarin plaatselijk een muurrestant aan-
wezig was. Aan de oostzijde, waar de zijmuur 
van het transept de afsluiting van deze ruimte 
vormde, sloot de fundering aan op een keienlaag 
die schuin onder de noordzijde van het transept 
was weggewerkt. Aan de westzijde was een res-
tant van de westmuur tegen de zijbeuk van de 
kerk aan gezet. Aan de zuidzijde sloot de zijbeuk 
de zuidvleugel af.

Afb. 6.13 De oostvleugel 5500 vanuit het zuiden. In het midden de geblakerde keien van een vermoedelijk 

negentiende-eeuwse stookplaats. In het noorden van de werkput de funderingen van complex 5800 

(noordoostelijke aanbouw) (foto: RCE).
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De relatie met de kloostergang is niet helemaal 
duidelijk. In de strook grond waar een zuidelijke 
kloostergang verondersteld kan worden, zijn 
veel verstoringen. De noordmuur van 5900 kan 
oorspronkelijk de zuidmuur van de kloostergang 
zijn geweest. In dat geval dateert vleugel 5900 
waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw. 

6.3.10 De noordvleugel (complex 5600), 
rond 1350

De kloosterbebouwing werd aan de noordzijde 
afgesloten door een gebouw met een lengte van 
39,10 m en een breedte van 8,25 m. Deze noord-
vleugel (complex 5600) bestond uit drie com-
partimenten, van elkaar gescheiden door tus-
senmuren (afb. 6.1).
Het westelijke compartiment (complex 5610) 
was gebouwd tegen de noordzijde van de 

westvleugel (complex 5300). Het had een lengte 
van 7 m. Het oostelijke compartiment (complex 
5630) met een lengte van 8,10 m stond in het 
verlengde van de oostvleugel. Het middelste 
deel (complex 5620) met een lengte van 24 m 
flankeerde de kloosterhof (complex 5400) en de 
tussenruimte (complex 5700). 
De funderingen waren gemaakt van maaskeien. 
Tussen de keien was mortel aangebracht, be-
halve op de onderste lagen. De keien waren ste-
vig op elkaar gestapeld. Alleen in de kern van de 
fundering was de structuur soms losser, met 
minder keien en meer mortel, zodat er een soort 
kistwerk was ontstaan. De keien hadden ver-
schillende afmetingen; 20 cm was de gemid-
delde lengte of breedte. Op de hoeken en in de 
randen waren ook grote, hoekige blokken (tot 
40 x 40 cm) donkere natuursteen gebruikt. De 
muurdikte was ongeveer 1 m. 
Het terrein liep naar het noordwesten af en de 
bewaarde hoogte en de aanlegdiepte van de 

eeuw een woonfunctie had (§ 6.5.8). Tabaks-
pijpen en beeldjes van ‘kakkertjes’ in de beerput 
doen vermoeden dat hier vertrekken van (man-
nelijk?) dienstpersoneel waren.
De oostvleugel is tot in de eerste helft van de 
twintigste eeuw in gebruik geweest. Na de slui-
ting van het stift werd dit pand samen met het 
‘economiegebouw’ verkocht (§ 6.3.16). In het 
economiegebouw werd in de negentiende eeuw 
gewoond. De voormalige oostvleugel diende als 
schuur. Sommige bouwkundige veranderingen 
van de oostvleugel kunnen daarom ook uit de 
negentiende eeuw dateren, zoals een keienvloer 
die gezien de brandsporen en de steenkoolres-
ten als stookplaats is gebruikt (afb. 6.13). 
Op een schilderij uit 1925 is de ‘schuur’ afgebeeld 
(afb. 3.5). Op deze afbeelding is de oude oost-
vleugel te zien als een laag gebouw met aan de 
achterzijde een bakhuis. Als er ooit een verdie-
ping was, dan is die in 1925 verdwenen. Ook zijn 
er een foto uit ca. 1925 en twee luchtfoto’s: een 
uit de jaren dertig van de twintigste eeuw (afb. 
3.7) en een uit ca. 1952. Op de laatste foto is van 
het gebouw nog maar weinig over.

6.3.9  De zuidvleugel (complex 5900), 
twaalfde eeuw

Aan de westzijde van het transept bevond zich 
tussen de kloostergang en de zijbeuk van de kerk 
een nevenruimte, de zuidvleugel (complex 5900, 
afb. 6.1). De dakmoet van het gebouwtje is nog 
te zien aan de westgevel van het transept. Deze 
ruimte was binnenwerks ongeveer 8,30 m lang 
en 3,25 m breed. In het gebouw lag een keien-
vloer, waarvan een deel nog aanwezig was. Deze 
vloer (bovenkant op 30,43 m NAP) moet van een 
ongeveer 60 cm diepe kelder zijn geweest, die 
waarschijnlijk de gehele ruimte heeft beslagen. 
Onder de vloer zijn oudere begravingen aan- 
getroffen.
Aan de noordzijde werd een uitbraaksleuf ge-
vonden, waarin plaatselijk een muurrestant aan-
wezig was. Aan de oostzijde, waar de zijmuur 
van het transept de afsluiting van deze ruimte 
vormde, sloot de fundering aan op een keienlaag 
die schuin onder de noordzijde van het transept 
was weggewerkt. Aan de westzijde was een res-
tant van de westmuur tegen de zijbeuk van de 
kerk aan gezet. Aan de zuidzijde sloot de zijbeuk 
de zuidvleugel af.

Afb. 6.13 De oostvleugel 5500 vanuit het zuiden. In het midden de geblakerde keien van een vermoedelijk 

negentiende-eeuwse stookplaats. In het noorden van de werkput de funderingen van complex 5800 

(noordoostelijke aanbouw) (foto: RCE).
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97 Haas 1971, 97, regest 15; Roozen 1958, 
92; Habets 1869, 507, 546-547, bijlage 
6ter.

98 Haas 1971, 5; Habets 1869, 473-483; 
Roozen 1958, 91.

fundering waren daarmee in overeenstemming. 
In het noorden was de fundering diep aange-
legd, omdat de noordmuur in het beekdal was 
geplaatst. De fundering was hier op sommige 
plaatsen tot een hoogte van bijna 1 m bewaard 
gebleven (afb. 6.14). Op andere plaatsen res-
teerde alleen een uitbraaksleuf, waarin soms op 
de bodem nog keien aanwezig waren.
De zuidmuur van de noordvleugel werd ge-
vormd door de noordmuur van de kloostergang, 
die bij de bouw van de noordvleugel al aanwezig 
was. Hier was de fundering minder diep ingegra-
ven en was van de fundering meestal niet veel 
meer over.
De noordvleugel als geheel is een latere toevoe-
ging aan het kloostercomplex. De noordvleugel 
kon pas gebouwd worden nadat gracht 4200, 
die pal langs de westvleugel (complex 5300) 
stroomde, in de eerste helft van de veertiende 
eeuw was gedempt (§ 8.5). Dat is gebeurd met 
een dikke stortlaag van keien (complex 4260), 
waartussen zich veel vondsten uit de twaalfde, 
dertiende en de eerste helft van de veertiende 
eeuw bevonden (§ 8.6). Daarna, omstreeks 1350, 
is de noordvleugel gebouwd. Dit geldt althans 
voor het westelijke deel daarvan. In het oosten 
kan de bouw wat later begonnen zijn, omdat 
daar eerst nog waterput 7603 in gebruik was 
(§ 6.4.4).
Deze archeologisch bepaalde bouwdatum komt 

goed overeen met een oorkonde die dekanes 
Virdesumdis (ook wel Vredeswindis) van Wirst op 
6 september 1360 liet opstellen (§ 3.4). Zij laat 
vastleggen dat zij de bovenverdieping (‘solarium 
supernum’) van het onlangs door haar binnen de 
clausuur gebouwde huis (‘domus mee claustralis 
per me inceptum seu infra claustrum dicti monas-
terii noviter edificate’) nalaat aan haar opvolgende 
dekanessen en dat zij de benedenverdieping (‘so-
larium inferius’) bestemt tot verblijfplaats van 
zieke en gebrekkige stiftsdames.97 
Wegens de coïncidentie van de archeologische 
en historische gegevens kan dit nieuwgebouwde 
huis alleen maar de noordvleugel zijn. Kennelijk 
ging het het stift in de veertiende eeuw voor de 
wind en was er een toegenomen ruimtebehoef-
te. Het is wellicht geen toeval dat de bisschop 
van Luik in 1348 nieuwe statuten voor het kapit-
tel uitvaardigde.98 Dat zou geweest zijn wegens 
opgetreden misstanden, maar de maatregel kan 
ook samenhangen met een bevolkingstoename, 
die het nodig maakte de gedragsregels duidelijk 
te maken.
De resten van complex 5600 worden geken-
merkt door diverse verbouwingen. Vooral aan de 
noordoostzijde zijn veranderingen aan de funde-
ring waargenomen in de vorm van reparaties en 
toevoegingen van kalksteenblokken en bakste-
nen. Er zijn tussenmuren geplaatst en kelders 
gebouwd, hetzij met keienvloeren, hetzij met 
plavuizenvloeren. De noordvleugel was groten-
deels onderkelderd, het oostelijke compartiment 
(complex 5630) zelfs volledig. De bouw van de 
kelders dateert uit verschillende perioden. Het 
oostelijke compartiment maakte deel uit van het 
complex dat na de opheffing van het stift tot in 
de twintigste eeuw in gebruik bleef en pas toen 
gesloopt is.
De rest van de noordvleugel moet rond 1810 ge-
sloopt zijn. Op de kadastrale minuutkaart (afb. 
2.4) is hier geen bebouwing meer te zien, terwijl 
de Tranchotkaart nog een gesloten bouwblok 
rond de hof toont (afb. 2.3). 

6.3.11 De noordoostvleugel (complex 
5800), rond 1400

Bij dit complex gaat het om een oost-west ge-
oriënteerd gebouw van 18,30 x 10,70 m, dat ge-
plaatst is tegen de noordoosthoek van het cen-
trale kloostercomplex (afb. 6.1, 6.12, 6.15, 8.2). 

Afb. 6.14 De noordwesthoek van het noordoostelijke 

compartiment van de noordvleugel (foto: RCE).
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Aan het westelijke deel van de zuidzijde staat het 
gebouw tegen de van keien gemaakte fundering 
van de noordvleugel (gebouw 5600) van het 
klooster. De buitenmuren aan de noord-, west-, 
oost- en een deel van de zuidzijde van gebouw 
5800 zijn in kistwerk (kleine blokjes kalksteen 
met mortel ertussen) uitgevoerd en hebben aan 
de buitenzijde een bekleding van kalksteenblok-
ken van onregelmatige vorm en afmeting en ook 
van keien. Ondiepe binnenmuren zijn van kalk-
steen en baksteen gemaakt. Aan de noord- en 
westzijde is de buitenmuur gefundeerd op 
spaarbogen; de noordwesthoek van het gebouw 
staat namelijk in de ‘vettige’ ondergrond van het 
voormalige beekdal en de opvullingen daarvan 
(afb. 6.16). 
De westmuur van 5800 sluit niet rechtstreeks aan 

op de noordvleugel. In de westmuur is een houten 
waterput (complex 7604, afb. 6.18, § 6.4.5) met 
een kalkstenen opbouw opgenomen. In de loop 
van de zeventiende, misschien al in de zestiende 
eeuw kreeg de waterput een functie als beerput 
(complex 7805, afb. 6.18, § 6.5.6). Toen men de 
waterput als beerput ging gebruiken, moet er bo-
vengronds een stortkoker vanuit een privaat naar 
toe zijn geleid. Het secreet is op een hogere ver-
dieping in gebouw 5800 geweest, aangezien het 
restant van de put hoger was (30,65 m NAP) dan 
het vloerniveau van een souterrain.
De noordoostvleugel was verdeeld in vijf binnen-
ruimtes. Op enkele plaatsen binnen het gebouw 
zijn resten van vloeren gevonden, gemaakt van 
keien en baksteen (formaat 24 x 12 x 5,5 cm). De 
aanwezigheid van baksteen in de binnenmuren 

Afb. 6.15 Gezicht vanuit het noorden op complex 5800 in werkput 13. Daarachter de funderingen van de 

noordvleugel (oostelijk compartiment) en de oostvleugel in werkput 10. De zwarte baan op de voorgrond is 

waterloop 4200 (foto: RCE).
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duidt op verbouwingen en reparaties.
Met zijn prominente ligging, eigen watervoor-
ziening en later eigen sanitaire voorziening is dit 
zonder twijfel het woonhuis geweest van een 
belangrijk persoon. Gedacht kan worden aan de 
abdis. 
Blijkens de vondsten in de beerput is in de eerste 
helft van de achttiende eeuw een einde aan het 
gebruik van de put gekomen. Gebouw 5800 is 
echter pas rond 1810 gesloopt. Het is op de 
Tranchotkaart nog goed te herkennen (afb. 2.3). 
Bij de sloop heeft men de funderingen tot aan 
het toenmalige maaiveld laten zitten, waar-
schijnlijk wegens de zware grond waarin ze gezet 
waren. Alleen aan de zuidwestzijde is een uit-
braaksleuf ontstaan. 

6.3.12 Ronde structuur (complex 6100), late 
vijftiende of vroege zestiende eeuw

Bij de noordwesthoek van het volmiddeleeuwse 
klooster zijn vanaf de vijftiende eeuw enkele 
kalkstenen structuren gebouwd (afb. 6.1, 8.3). De 
oudste was een ronde structuur (complex 6100) 
met een buitenwerkse doorsnede van 3,25 m, 
gemaakt van een enkele rij, in het rond geplaats-
te mergelblokken (afb. 6.27). Er waren twee tot 
vier lagen bewaard gebleven. De onderkant be-
vond zich op 28,80 m NAP aan de noordzijde en 
29,10 m NAP aan de zuidzijde. De kalkstenen 
waren ingegraven in de opvulling van de voor-
malige beek 4100. Op de bodem van de ring van 
mergelblokken was een ‘vloer’ gemaakt van 

Afb. 6.16 De binnenzijde van de noordmuur van complex 5800, vanuit het zuiden. De muur is gefundeerd op 

onregelmatig geplaatste spaarbogen (foto: RCE).
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aansluitend gelegde mergelblokken van ca. 40 x 
25/30 cm. Daarop lag een 20 tot 40 cm dik pak-
ket keien en daarop weer een minstens 12 cm 
dikke puinlaag van keien en kalksteenbrokken.
De functie van deze opgevulde ring van mergel-
blokken is moeilijk vast te stellen. Wegens de 
strakke afwerking van de buitenzijde en het on-
regelmatige verloop van de binnenzijde gaat het 
niet om een put of cisterne. Het zou in zijn ge-
heel het basement kunnen zijn van een ronde 
opbouw. De onderkant van de structuur lag op 
minstens 1,40 m onder het maaiveld en dat is 
opvallend diep. Dat kan te maken hebben met 
de functie of hoogte van het gebouw, maar ook 
met de slechte stabiliteit van de ondergrond. Als 
functie is gedacht aan een latrinetoren, een 
bouwvorm die van kastelen bekend is.99 Dat zou 
betekenen dat in de ‘toren’ een latrine is ge-
weest, die een uitmonding heeft gehad naar wa-
terloop 4500 (§ 8.7) aan de noordzijde van het 
nederzettingsterrein. Op een hoog niveau kan 
via een trap en een loopbrug een verbinding zijn 
geweest met de woonvertrekken in de noord- 
vleugel.
Tussen de keien waarmee de structuur gevuld 
was, bevond zich veertiende- en vijftiende-
eeuws aardewerk en steengoed. Als bouwdatum 
kan aan de late vijftiende of vroege zestiende 
eeuw gedacht worden. Later in de zestiende 

eeuw is de structuur doorbroken en is de zuide-
lijke muur van beerkelder 7802 er doorheen ge-
legd (§ 6.5.3). De relatie met de beerkelder kan 
de hypothese ondersteunen dat gebouw 6100 
een sanitaire functie had.

6.3.13 Een brugpoort (complex 6400), 
rond 1600

Aan de noordwestzijde van het kloosterterrein 
werd rond 1600 een brug (afb. 6.1, 6.17) gebouwd 
over gracht 4600 (§ 8.8). Daarop wijst een funde-
ring die aan de zuidzijde van de gracht in de oever 
ingegraven was. Het moet gaan om de fundering 
van een klein poortgebouw en het landhoofd 
waar de brug op uitkwam. Gracht 4600 is in de 
zestiende eeuw gegraven en wegens de breedte 
en het steile profiel was een brug noodzakelijk. 
De fundering van de brugpoort lag aan de noord-
rand van het opgravingsterrein. Een vervolg van 
de brug, bijvoorbeeld in de vorm van palen in de 
grachtbodem, kon dus niet waargenomen wor-
den. Habets schreef in 1869 dat in zijn tijd een 
brugpoort werd gesloopt, waarin het wapen zat 
van een abdis uit het huis Reuschenberg.100 De 
brugpoort moet tussen 1579 en 1634 tot stand 
gekomen zijn, toen of Adolpha of Anna von 

Afb. 6.17 Gerard van Haaff tekent de fundering van de brugpoort (complex 6400 en corridor 6200) in, vanuit het 

westen. Aan de westzijde is de aansluiting met complex 6300 (foto: RCE).
99 Van Eenhooge 1994; Böhme et al. 2020.
100 Habets 1869, 504. 
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101 Roozen 1958, 27-36, 47-54
102 Roozen 1961, 370.
103 W. Schulpen, e-mail d.d. 5 maart 2020.

Reuschenberg abdis was. Adolpha was abdis van 
1579 tot 1626; Anna volgde haar op. Zij overleed 
in 1634.101 

6.3.14 Corridor 6200, late zeventiende 
eeuw

Brugpoort 6400 werd verbonden met de noord-
vleugel van het klooster (complex 5600) door een 
‘corridor’ (complex 6200), die op funderingsni-
veau koud tegen de fundering van de brugpoort 
aan was gezet. Hij sloot daar niet symmetrisch op 
aan, maar kan toch niet veel jonger zijn geweest 
(afb. 6.1, 6.17, 8.3). De oostelijke fundering van 
6200 was aangesloten op de zuidmuur van beer-
kelder 7802. Bovengronds zal er een gang zijn 
geweest tussen een ingang in de noordvleugel en 
de brugpoort. In deze gang of in een bovenver-
dieping daarvan zal een toiletruimte zijn geweest 
met een stortkoker die uitkwam in beerput 7802 
(§ 6.5.3). Wegens de overeenkomsten in bouw-
wijze en materiaal en de relatie met beerput 7802 
moet de bouw in de late zeventiende eeuw heb-
ben plaatsgevonden.

6.3.15 Noordwestvleugel (complex 6300), 
achttiende eeuw

Corridor 6200 is in de achttiende eeuw vervangen 
door een wat breder gebouw (complex 6300), dat 
eveneens de noordvleugel van het klooster ver-
bond met de brug over gracht 4600 (afb. 6.1, 8.3). 
Gebouw 6300 zal wegens zijn ligging tussen de 
brugpoort en de woongebouwen van het klooster 
een utilitaire functie hebben gehad (opslagruim-
te, stallen, koetshuis?). 

6.3.16 Het economiegebouw (complex 
6500), tweede helft achttiende eeuw

Aan de oostzijde van de kerk heeft een bakstenen 
gebouw gestaan dat grotendeels buiten het op-
gravingsterrein lag (afb. 6.1). Roozen vermoedt 
dat het gebouw als woning voor de abdis ge-
bouwd is, nadat de stiftgebouwen in 1726 en 1736 
door brand geteisterd waren.102 Zonder uit te leg-
gen wat hij hiermee bedoelt en waarop hij zich 

baseert, noemt Roozen dit gebouw het econo-
miegebouw. Op een luchtfoto en een schilderij uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw en op enkele 
foto’s is het pand te zien (afb. 3.5, 3.7). In 1962 
werd het gesloopt.103 

6.3.17 Negentiende- en twintigste-eeuwse 
bebouwing aan de westzijde 
(complex 6800)

Blijkens een kadastraal wijzigingsblad uit 1846 
werd in dat jaar of kort daarvoor aan de zuid-
westzijde van het terrein een pand gebouwd dat 
met een kleine tussenruimte aansloot op de 
noordwesthoek van de noordelijke kerktoren 
(afb. 6.1). Van het pand is een foto uit 1887 (afb. 
3.2). In 1909 heeft men het gedeelte dat op de 
vulling van gracht 4600 was gebouwd met 17 m 
naar het oosten verlengd. Bij de opgraving wer-
den de funderingen van deze panden terugge- 
vonden. 

6.4  Waterputten 

6.4.1  Inleiding 

Verspreid over het opgravingsterrein zijn negen 
waterputten en drie cisternen gevonden (afb. 
6.18). Cisternen zijn waterreservoirs en hebben 
in tegenstelling tot waterputten een gesloten 
bodem. Eén waterput en één cisterne dateren uit 
de vroege middeleeuwen; de andere zijn uit de 
late middeleeuwen en nieuwe tijd. Hier worden 
zes waterputten en drie cisternen besproken. 
Drie jonge waterputten (7607, 7608, 7610) wor-
den alleen in de basispublicatie behandeld. 

6.4.2  Cisterne 7601, achtste eeuw

Bij complex 7601 gaat het om een cisterne. Deze 
lag 3,7 m ten zuiden van het vroegmiddeleeuwse 
ronde gebouw 5000 en 6,5 m ten noorden van 
het transept van de kerk (afb. 5.14, 6.1, 6.12, 6.18).
De cisterne was geplaatst in een onregelmatig 
ronde kuil (S07/099), die op 30,35 m NAP zicht-
baar werd en daar een diameter had van 3,70 m. 
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De onderkant van de kuil was op 28,80 m NAP, 
zodat de put bij een maaiveld op 30,80 m NAP of 
hoger minstens 2 m diep is geweest. Uit de in-
steek kwamen drie fragmenten van Romeinse 
dakpannen, een stukje verbrande leem, dertien 
ijzertijdscherven en een wandscherf van achtste- 
of negende-eeuws Huy-aardewerk.
Op de bodem van de kuil lag op 29,10 m NAP 
een laagje zand en grind met wat mortel en 
daarop een ‘vloer’, die voornamelijk uit platte 
zandstenen bestond, maar ook keien bevatte. 
Op sommige stenen zat wat mortel. Dit kan 

duiden op secundair gebruikte stenen, maar het 
is ook mogelijk dat bij de bouw van de put mor-
tel is gemorst. De vloer had een breedte van 50 
tot 60 cm langs de buitenzijde van de cisterne 
en heeft kennelijk als werkvloer gediend om de 
putring te kunnen bouwen. Tussen de stenen 
van de vloer lag een fragment van een Romein se 
dakpan met het stempel ‘MHF’ (V07-213-BK-02). 
Stempels van MHF komen vrijwel uitsluitend 
voor in Nederlands en Belgisch Limburg en wor-
den gedateerd in de tweede helft van de tweede 
eeuw tot in de vroege derde eeuw n. Chr.104

baseert, noemt Roozen dit gebouw het econo-
miegebouw. Op een luchtfoto en een schilderij uit 
de jaren twintig van de vorige eeuw en op enkele 
foto’s is het pand te zien (afb. 3.5, 3.7). In 1962 
werd het gesloopt.103 

6.3.17 Negentiende- en twintigste-eeuwse 
bebouwing aan de westzijde 
(complex 6800)

Blijkens een kadastraal wijzigingsblad uit 1846 
werd in dat jaar of kort daarvoor aan de zuid-
westzijde van het terrein een pand gebouwd dat 
met een kleine tussenruimte aansloot op de 
noordwesthoek van de noordelijke kerktoren 
(afb. 6.1). Van het pand is een foto uit 1887 (afb. 
3.2). In 1909 heeft men het gedeelte dat op de 
vulling van gracht 4600 was gebouwd met 17 m 
naar het oosten verlengd. Bij de opgraving wer-
den de funderingen van deze panden terugge- 
vonden. 

6.4  Waterputten 

6.4.1  Inleiding 

Verspreid over het opgravingsterrein zijn negen 
waterputten en drie cisternen gevonden (afb. 
6.18). Cisternen zijn waterreservoirs en hebben 
in tegenstelling tot waterputten een gesloten 
bodem. Eén waterput en één cisterne dateren uit 
de vroege middeleeuwen; de andere zijn uit de 
late middeleeuwen en nieuwe tijd. Hier worden 
zes waterputten en drie cisternen besproken. 
Drie jonge waterputten (7607, 7608, 7610) wor-
den alleen in de basispublicatie behandeld. 

6.4.2  Cisterne 7601, achtste eeuw

Bij complex 7601 gaat het om een cisterne. Deze 
lag 3,7 m ten zuiden van het vroegmiddeleeuwse 
ronde gebouw 5000 en 6,5 m ten noorden van 
het transept van de kerk (afb. 5.14, 6.1, 6.12, 6.18).
De cisterne was geplaatst in een onregelmatig 
ronde kuil (S07/099), die op 30,35 m NAP zicht-
baar werd en daar een diameter had van 3,70 m. 
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104 Basispublicatie 1.34.3.
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De put was opgebouwd uit een onregelmatige, 
40 cm dikke ring van natuursteen met een buiten-
werkse doorsnede van 1,80 tot 2,05 m (afb. 6.19, 
6.20). De put was tot een hoogte van 90 cm be-
waard gebleven. De stenen aan de binnenkant 
waren regelmatig op elkaar gestapeld. Die aan de 
buitenkant lagen losser op elkaar. Naar beneden 
toe versmalde de put enigszins. De binnen-
diameter was op 29,50 m NAP maximaal 1,22 m 
en op de bodem 1,10 m. De meeste stenen waren 
zandstenen met een hoekige vorm, maar andere 
steensoorten (jaspis, kalksteen, kwartsiet en 
schalie) kwamen ook voor en deze hadden soms 
een meer afgeronde vorm.105 Tussen de stenen zat 
plaatselijk mortel en verder leem. Tussen de ste-
nen bevonden zich veertien dakpanfragmenten, 
waarvan sommige met mortelresten, vier frag-
menten van een Romeinse tegel en een paar 
stukjes verbrande leem. Opvallend waren twee 
zeer grote keien die op 30,00 m NAP in de putring 
zaten; een mat 50 x 60 cm, een andere 30 x 
60 cm.
De bodem van de put bestond tussen 28,80 en 
29,00 m NAP uit een laag grind met mortel en 
natuurstenen. In het zand daaronder had zich 
een ijzerlaagje gevormd. Tussen en op de stenen 
van de bodem lagen een glazen biconische kraal 
(V07-216-GL-01; afb. 10.19), een restant van een 
samengestelde benen kam (V07-216-BB-01; 
afb. 10.35), twaalf stukken dierlijk bot, een ijze-
ren smeedslak, twee stukken van een natuurste-
nen tegel met mortel en vijf Romeinse dak pan-
fragmenten, waarvan een (V07-213-BK-01) met 
de afdruk van een hondenpoot. 
Hoewel er geen exacte parallel voor de kraal be-
kend is, is een datering in de late achtste eeuw 
en de vroege negende eeuw op grond van  
gelijkenissen wat betreft vorm en versiering met 
kralen uit Zweeloo en Dorestad mogelijk.106 De 
kam kan typologisch in de achtste en/of negen-
de eeuw gedateerd worden.107

Een houtskoolmonster (V07-223) van de bodem 
leverde een 14C-datering op die in de zevende 
eeuw uitkwam.108 Een 14C-datering van een van 
de dierenbotten (dijbeen van schaap/geit) uit de 
onderkant van de vulling leverde een nagenoeg 
gelijke uitslag op.109 
Waarschijnlijk gaat het bij de houtskool en het 
bot om ouder materiaal, uit de tijd van het 
Merovingische landgoed. De cisterne is waar-
schijnlijk in de vroege achtste eeuw geplaatst op 
een moment dat er nog nauwelijks vroegmid-
deleeuwse bewoning op het terrein was. Een 

Afb. 6.19 Gezicht vanuit het noorden op de grotendeels uitgegraven cisterne. Aan de buitenzijde van de putring is 

een ‘werkvloer’. Links de westmuur van de oostvleugel (foto: RCE).
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Afb. 6.20 Doorsnede door de cisterne 7601, vanuit het noorden.
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105 Basispublicatie 1.34.1.
106 Basispublicatie 1.30.4.3.3.
107 Basispublicatie 1.22.2.2.
108 RICH-21878: 1404 ± 29 BP; 

waarschijnlijkheid 95.4%: 595AD 
(95.4%) 670AD; waarschijnlijkheid 
68.2%: 620AD (68.2%) 660AD.

109 RICH-21537: 1430 ± 32 BP; 
waarschijnlijkheid 95.4%: 570AD 
(95.4%) 660 AD; waarschijnlijkheid 
68.2%: 600AD (68.2%) 650AD.

110 UtC-2539: 1100 ± 70 BP; 
waarschijnlijkheid 95.4%: 766AD 
(95.4%) 1043AD; waarschijnlijkheid 
68.2%: 876AD (68.2%) 1020AD.

De put was opgebouwd uit een onregelmatige, 
40 cm dikke ring van natuursteen met een buiten-
werkse doorsnede van 1,80 tot 2,05 m (afb. 6.19, 
6.20). De put was tot een hoogte van 90 cm be-
waard gebleven. De stenen aan de binnenkant 
waren regelmatig op elkaar gestapeld. Die aan de 
buitenkant lagen losser op elkaar. Naar beneden 
toe versmalde de put enigszins. De binnen-
diameter was op 29,50 m NAP maximaal 1,22 m 
en op de bodem 1,10 m. De meeste stenen waren 
zandstenen met een hoekige vorm, maar andere 
steensoorten (jaspis, kalksteen, kwartsiet en 
schalie) kwamen ook voor en deze hadden soms 
een meer afgeronde vorm.105 Tussen de stenen zat 
plaatselijk mortel en verder leem. Tussen de ste-
nen bevonden zich veertien dakpanfragmenten, 
waarvan sommige met mortelresten, vier frag-
menten van een Romeinse tegel en een paar 
stukjes verbrande leem. Opvallend waren twee 
zeer grote keien die op 30,00 m NAP in de putring 
zaten; een mat 50 x 60 cm, een andere 30 x 
60 cm.
De bodem van de put bestond tussen 28,80 en 
29,00 m NAP uit een laag grind met mortel en 
natuurstenen. In het zand daaronder had zich 
een ijzerlaagje gevormd. Tussen en op de stenen 
van de bodem lagen een glazen biconische kraal 
(V07-216-GL-01; afb. 10.19), een restant van een 
samengestelde benen kam (V07-216-BB-01; 
afb. 10.35), twaalf stukken dierlijk bot, een ijze-
ren smeedslak, twee stukken van een natuurste-
nen tegel met mortel en vijf Romeinse dak pan-
fragmenten, waarvan een (V07-213-BK-01) met 
de afdruk van een hondenpoot. 
Hoewel er geen exacte parallel voor de kraal be-
kend is, is een datering in de late achtste eeuw 
en de vroege negende eeuw op grond van  
gelijkenissen wat betreft vorm en versiering met 
kralen uit Zweeloo en Dorestad mogelijk.106 De 
kam kan typologisch in de achtste en/of negen-
de eeuw gedateerd worden.107

Een houtskoolmonster (V07-223) van de bodem 
leverde een 14C-datering op die in de zevende 
eeuw uitkwam.108 Een 14C-datering van een van 
de dierenbotten (dijbeen van schaap/geit) uit de 
onderkant van de vulling leverde een nagenoeg 
gelijke uitslag op.109 
Waarschijnlijk gaat het bij de houtskool en het 
bot om ouder materiaal, uit de tijd van het 
Merovingische landgoed. De cisterne is waar-
schijnlijk in de vroege achtste eeuw geplaatst op 
een moment dat er nog nauwelijks vroegmid-
deleeuwse bewoning op het terrein was. Een 

zevende-eeuwse datering is echter niet uit te 
sluiten. Opvallend is de aanwezigheid van 
Romeins bouwpuin, zoals de dakpan met een 
stempel. Waarschijnlijk is alle natuursteen van 
de putwand hergebruikt Romeins materiaal – 
behalve de afgeronde keien, die bij de Maas ge-
wonnen kunnen zijn. Dat de stenen uit een ge-
sloopt zevende-eeuws of ouder gebouw komen, 
is voor deze regio niet aan te nemen.
In de achtste en negende eeuw was de cisterne 
in gebruik. Daarbij is de put opmerkelijk schoon 
gebleven. De kraal en de kam lijken geen vond-
sten, die men bij het halen van water verliest, en 
men kan zich afvragen of beide objecten er niet 
met opzet in zijn gegooid. 
Daarna is de cisterne in onbruik geraakt en door 
de insteek en de vulling zijn drie graven gegra-
ven (graf 31, 35, 43). Van het skelet in graf 35 is 
een 14C-datering. Deze komt uit in de late achtste 
of late negende eeuw (al naar gelang het gehan-
teerde waarschijnlijkheidspercentage) tot in de 
vroege elfde eeuw.110 Een aardewerkscherf in de 
grafkuil is uit de periode 750-850. Aangenomen 
dat er enige tijd verstreken is tussen het dempen 
van de cisterne en de begraving, is het aanne-
melijk dat de cisterne rond 900 gedempt is en 
dat de graven uit de tiende en vroege elfde eeuw 
dateren. 

6.4.3 Waterput 7602, eerste helft tiende 
eeuw?

Waterput 7602 werd gevonden op 4 m afstand 
van de zuidelijke oever van waterloop 4300 
(afb. 6.18). De put werd pas opgemerkt op 
29,60 NAP op ca. 1,10 m onder het maaiveld, 
aangezien de put afgedekt was door een bin-
nenmuur van complex 5800 en daaronder een 
met klei gevulde depressie, waarschijnlijk ont-
staan als gevolg van een nazakking van de put-
vulling (S13/137). De put was gemaakt van zeven 
naast elkaar in een cirkel geplaatste verticale 
delen van een boomstam met een resterende 
hoogte van 55 cm. Daarboven was het hout 
weggerot. De onderkant van de put zat op 28,55 
m NAP, ca. 2,15 m onder het maaiveld (afb. 6. 21). 
De doorsnede was binnenwerks 85 cm. De put 
was gezet in een kuil met een doorsnede van 
1,80 m. De vulling daarvan was opvallend 
schoon. Op maaiveldhoogte zal de kuil nog gro-
ter zijn geweest. Helaas is het hout van de put 

Afb. 6.19 Gezicht vanuit het noorden op de grotendeels uitgegraven cisterne. Aan de buitenzijde van de putring is 

een ‘werkvloer’. Links de westmuur van de oostvleugel (foto: RCE).
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fragmenten van Romeinse dakpannen)

6: Vaste grond (verspoelde löss)

5: Uitbraaksleuf van 11e eeuwse fundering 
S07/020 (kloostergang), gemengde grond, mortel,
baksteenpuin

1 1

11.Grote kei

2 2

3

4

4
5

6

6

7

77

8 8
9

10

Afb. 6.20 Doorsnede door de cisterne 7601, vanuit het noorden.
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de vulling vooral bij het dempen van de put ge-
vormd zal zijn. Wegens het ontbreken van jon-
gere vondsten is de put uiterlijk in de tiende of 
elfde eeuw gedempt. De put ligt op enige af-
stand van de concentratie bewoningssporen 
nabij gebouw 5100. In de directe omgeving zijn 
geen eenduidige sporen van bewoning aan-
getroffen. Door associatie met naburige gebou-
wen kan de put dus niet gedateerd worden.

6.4.4 Waterput 7603, midden veertiende 
eeuw

Deze waterput werd aangetroffen in de noord-
oosthoek van het middelste compartiment van 
de noordvleugel (complex 5600, complex 5620). 
De met veel mortelbrokken gevulde insteek van 
de waterput werd ten dele afgedekt door de oost-
muur (S08/004) van dit complex (afb. 6.1, 6.18, 
6.22). Tot de bouw van de noordvleugel moet 
deze waterput op onbebouwd terrein hebben 
gestaan. Dat blijkt uit de vondst van skeletresten 
van amfibieën (rugstreeppadden) en kleine zoog-
dieren (veldmuizen) in de vulling van de waterput. 

Afb. 6.21 Waterput 7602 vanuit het zuidoosten (foto: RCE). 

Afb. 6.22 Waterput 7603 vanuit het westen. De insteek is doorsneden door de fundering van de noordvleugel 

(complex 5600) (foto: RCE).

(S13/180) verloren gegaan voordat er een 
14C-datering van verkregen kon worden.
Zowel in de insteek als in de vulling zijn vond-
sten aangetroffen die een indicatie van de ou-
derdom geven. Uit de insteek (S13/178) komen 
twee wandscherven (V13-130), die gedetermi-
neerd zijn als Duisburgse waar uit de eerste helft 
van de tiende eeuw. 
De vondsten uit de vulling zijn verzameld op drie 
niveaus. Uit de bovenste 20 cm (S13/179, V13-131) 

komen twee wandscherven van Mayenaardewerk 
(750-900) en twee stukjes verbrande leem. 
Uit de volgende 20 cm (S13/181, V13-134) komen 
als daterende vondsten een wandscherf van 
Badorfaardewerk (Brühl-Eckdorf, 750-900) en 
een glazen fragment van de bodem van een 
drinkglas (V13-134-GL-01, tabel 10.3). Bij het glas 
gaat het om een bodemfragment van een trech-
terbeker met een versiering met verticale, opaak 
witte draden op de wand. Deze versiering is 
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111 Basispublicatie 1.26.5.3.7.
112 Poz-63286: 1535 ± 30 BP; 95.4% 

waarschijnlijkheid: 427AD (95.4%) 593 
AD; 68.2% waarschijnlijkheid: 432AD 
(37.7%) 490AD, 532AD (30.5%) 570AD.

113 RICH-21881: 1241 ± 28 BP; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 690AD (95.4%) 
880AD; 68.2% waarschijnlijkheid: 
680AD (46.4%) 750AD, 760AD (12.4%) 
780AD, 790AD (4.5%) 810AD, 840AD 
(4.7%) 860AD.

114 Wegens de coronacrisis was het 
onmogelijk om bij het constateren van 
het dateringsprobleem de scherven nog 
eens aan meerdere experts voor te 
leggen. Dat is voor een later tijdstip 
voorgenomen.

kenmerkend voor de late achtste en de eerste 
helft van de negende eeuw.111

Uit het onderste deel van de vulling (S13/182), 
een pakket van ca. 65 cm, komen onder andere 
twee houten klossen van respectievelijk 9,5 en 
10,5 cm hoogte (V13-135-BH-01, afb. 10.77; V13-
135-BH-02). De klossen zijn gemaakt van es-
doornhout en met een beitel bewerkt; ze kunnen 
bij een balspel gebruikt zijn. Van een van de 
klossen is met een 14C-datering de ouderdom 
van het hout vastgesteld. Dat leidde opvallend 
genoeg tot een datering in de vijfde of zesde 
eeuw.112 Als deze datering juist is, is er oud hout 
gebruikt. Uit het diepste deel van de vulling is 
een zadenmonster genomen (V13-136). Er wer-
den onverkoolde macroresten aangetroffen van 
de Prunus domestica, waarvan een 14C-datering 
uitkwam in de achtste of negende eeuw.113

Aan het bepalen van de ouderdom van deze put 
kleven dus onzekerheden. De scherven uit de 
insteek wijzen op de tiende eeuw, maar deze 
datering wijkt af van wat afgeleid zou kunnen 
worden uit de vondsten in de vulling, waaronder 
de 14C-datering van de pruimenpit.114 Die maken 
een datering in de late achtste of negende eeuw 
aannemelijker, zeker wanneer we beseffen dat 

de vulling vooral bij het dempen van de put ge-
vormd zal zijn. Wegens het ontbreken van jon-
gere vondsten is de put uiterlijk in de tiende of 
elfde eeuw gedempt. De put ligt op enige af-
stand van de concentratie bewoningssporen 
nabij gebouw 5100. In de directe omgeving zijn 
geen eenduidige sporen van bewoning aan-
getroffen. Door associatie met naburige gebou-
wen kan de put dus niet gedateerd worden.

6.4.4 Waterput 7603, midden veertiende 
eeuw

Deze waterput werd aangetroffen in de noord-
oosthoek van het middelste compartiment van 
de noordvleugel (complex 5600, complex 5620). 
De met veel mortelbrokken gevulde insteek van 
de waterput werd ten dele afgedekt door de oost-
muur (S08/004) van dit complex (afb. 6.1, 6.18, 
6.22). Tot de bouw van de noordvleugel moet 
deze waterput op onbebouwd terrein hebben 
gestaan. Dat blijkt uit de vondst van skeletresten 
van amfibieën (rugstreeppadden) en kleine zoog-
dieren (veldmuizen) in de vulling van de waterput. 

Afb. 6.21 Waterput 7602 vanuit het zuidoosten (foto: RCE). 

Afb. 6.22 Waterput 7603 vanuit het westen. De insteek is doorsneden door de fundering van de noordvleugel 

(complex 5600) (foto: RCE).
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115 Dat is althans de datering van Bruijn 
(Janssen 1983). Anderen, zoals Höltken 
(2000, 75-77) en Heege (1995, 12, 34) 
laten periode V al in het einde van de 
dertiende eeuw beginnen. Zie ook 
Stoepker 2011, 27.

116 Glaudeman & Gruben 2001, 111.

Het onderste deel van de waterput heeft be-
staan uit een van zeventien eikenhouten duigen 
gemaakte ton. Tot 50 cm boven de bodem was 
het hout bewaard gebleven. De put is ca. 2,10 m 
diep geweest (onderkant op 28,50 m NAP) en 
had een doorsnede van ca. 80 cm. Blijkens een 
dendrochronologische datering van een van de 
duigen is het hout van de waterput rond 1341 
gekapt. Een constructiedatum van de put in het 
midden van de veertiende eeuw is in overeen-
stemming met de ouderdom van het aardewerk 
dat in de putvulling gevonden is, waaronder een 
drinkbeker van Siegburgsteengoed (V08-258-
KV-01) uit het tweede kwart van de veertiende 
eeuw.
In het zeefmonster met de skeletresten van mui-
zen en amfibieën waren ook resten van diverse 
vissen aanwezig, waaronder paling, brasem, blei, 
beekforel, baars en haring. Botanische resten uit 
deze waterput bestonden uit zaden van appel of 
peer, kers, druif, vijg, moerbei, mispel, bes en 
pruim. Dit duidt erop dat men de waterput niet 
echt schoongehouden heeft, maar ook als afval-
put is gaan gebruiken. 
De waterput is maar kort open geweest, want de 
jongste scherf in de vulling dateert uit het twee-
de of derde kwart van de veertiende eeuw (Zuid-
Limburgs aardewerk, periode V).115 Bij de bouw 
van de noordvleugel is de put gedempt en de 
bovenbouw moet zijn verwijderd. Er zijn geen 
aanwijzingen dat op de houten put een stenen 
putmantel heeft gestaan, zoals dat bij waterput 
7604 het geval was. Indien er een stenen op-
bouw geweest is, heeft deze moeten wijken voor 
de bouw van de noordvleugel.

6.4.5  Waterput 7604, rond 1400 (later 
beerput 7805)

Bij complex 7604 gaat het om het restant van 
een ronde kalkstenen put (S08/007) met daar-
onder een ronde constructie van 21 verticaal ge-
plaatste eikenhouten delen (afb. 6.1, 6.12, 6.18, 
6.23, 6.24, 6.28). Het is een waterput die vanaf 
de late vijftiende eeuw als beerput (complex 
7805, § 6.5.6) is gebruikt.
De stenen put was vastgemetseld aan de noord-
muur van de noordvleugel (complex 5600), ter 
hoogte van de tussenmuur (S08/004) tussen de 
oost- en de middenpartij van de noordvleugel. 
De put is daar geplaatst bij de bouw van de 

noordoostelijke aanbouw (complex 5800, 
§ 6.3.11) en ligt in de lijn van de westmuur van 
deze aanbouw. Deze westmuur moet boven-
gronds over de waterput heen zijn geleid. 
Ondergronds is aan de noordzijde van de put de 
fundering van de westmuur later doorbroken 
wegens een verbouwing van de put (afb. 6.24).
De put moet in een half uit de muur springende 
‘erker’ hebben gestaan en van binnenuit bereik-
baar zijn geweest. Voor een zwaardere construc-
tie, bijvoorbeeld een traptoren boven een put 
met waterpomp, zoals te zien is op een tekening 
van het kasteel van Helmond door Jan de Beijer 
uit 1738, lijkt de constructie van de putwand te 
licht.116

De doorsnede van de kalkstenen put was buiten-
werks 2,70 m en binnenwerks 1,90 m. Van de 
kalkstenen put resteerde een hoogte van 1,68 m.
De bovenkant van de houten balken zat ter 
hoogte van de onderkant van de stenen put. 
De doorsnede van de houten put was buiten-
werks 1,82 m en binnenwerks 1,66 m. De eiken-
houten delen hadden een lengte van 1,65 m 
(S08/283). Waarschijnlijk zijn de balken vanuit de 
binnenkant van de stenen put omlaag gedreven 
en is daarna de binnenruimte leeggeschept. Het 
geheel had een diepte van ca. 3,30 m onder het 
toenmalige maaiveld.
De planken van de houten put zijn dendro chrono-
logisch gedateerd en dat leidde tot de conclusie 
dat het hout rond 1371 (met een marge van zes jaar 
in beide richtingen) is gekapt. De put kan in de late 
veertiende eeuw of rond 1400 geconstrueerd zijn. 

Afb. 6.23 Waterput 7604, vanuit het noordoosten. De op 

afb. 6.24 nog zichtbare bovenbouw met doorbraken ten 

behoeve van het gebruik als beerput zijn verwijderd tot 

het niveau van de onderkant van de aangrenzende 

funderingen van de noordvleugel. Onder de kalkstenen 

zijn de staande planken aan de binnenkant van de 

houten put zichtbaar (foto: RCE).

Afb. 6.24 Werkzaamheden in de werkputten 7, 8 en 9. In werkput 8 is de ronde waterput 7604/beerput 7805 zichtbaar 

in de lijn van de fundering van de westmuur van complex 5800. In het noorden van werkput 7 is beerkelder 7804 

uitgegraven. In werkput 9 wordt het vlak geschaafd (foto: RCE).
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Dat is kort na de bouwdatum van de noordvleugel 
(midden veertiende eeuw) en het in onbruik raken 
van waterput 7603, die binnen de noordvleugel 
was komen te liggen. Bij het bouwhistorisch on-
derzoek is (met het blote oog) geconstateerd dat er 
een overeenkomst was tussen de mortel van wa-
terput 7604, gebouw 5800 en kelder 7804 in de 

noordvleugel. Dat zou erop wijzen dat deze ele-
menten uit dezelfde tijd zijn.
Twee wandscherven van kannen van steengoed 
met zoutglazuur uit Langerwehe, daterend uit de 
periode 1350-1450, kunnen bij de eerste fase van 
de put horen, toen deze nog waterput was. 

noordoostelijke aanbouw (complex 5800, 
§ 6.3.11) en ligt in de lijn van de westmuur van 
deze aanbouw. Deze westmuur moet boven-
gronds over de waterput heen zijn geleid. 
Ondergronds is aan de noordzijde van de put de 
fundering van de westmuur later doorbroken 
wegens een verbouwing van de put (afb. 6.24).
De put moet in een half uit de muur springende 
‘erker’ hebben gestaan en van binnenuit bereik-
baar zijn geweest. Voor een zwaardere construc-
tie, bijvoorbeeld een traptoren boven een put 
met waterpomp, zoals te zien is op een tekening 
van het kasteel van Helmond door Jan de Beijer 
uit 1738, lijkt de constructie van de putwand te 
licht.116

De doorsnede van de kalkstenen put was buiten-
werks 2,70 m en binnenwerks 1,90 m. Van de 
kalkstenen put resteerde een hoogte van 1,68 m.
De bovenkant van de houten balken zat ter 
hoogte van de onderkant van de stenen put. 
De doorsnede van de houten put was buiten-
werks 1,82 m en binnenwerks 1,66 m. De eiken-
houten delen hadden een lengte van 1,65 m 
(S08/283). Waarschijnlijk zijn de balken vanuit de 
binnenkant van de stenen put omlaag gedreven 
en is daarna de binnenruimte leeggeschept. Het 
geheel had een diepte van ca. 3,30 m onder het 
toenmalige maaiveld.
De planken van de houten put zijn dendro chrono-
logisch gedateerd en dat leidde tot de conclusie 
dat het hout rond 1371 (met een marge van zes jaar 
in beide richtingen) is gekapt. De put kan in de late 
veertiende eeuw of rond 1400 geconstrueerd zijn. 

Afb. 6.24 Werkzaamheden in de werkputten 7, 8 en 9. In werkput 8 is de ronde waterput 7604/beerput 7805 zichtbaar 

in de lijn van de fundering van de westmuur van complex 5800. In het noorden van werkput 7 is beerkelder 7804 

uitgegraven. In werkput 9 wordt het vlak geschaafd (foto: RCE).
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6.4.6  Cisterne 7605, elfde eeuw

Bij complex 7605 gaat het om een kleine, als 
cisterne te interpreteren ronde put, gemaakt van 
hoekige keien, met een buitendiameter van 
1,25 m en een binnendiameter van 60 cm (afb. 
6.25). Vanaf het maaiveld is de cisterne ca. 1,40 
m diep geweest. De structuur was maximaal tot 
een hoogte van 60 cm bewaard gebleven. De 
westzijde was afgedekt door de fundering van 
de oostmuur van de oostvleugel van het volmid-
deleeuwse klooster (complex 5500). 
Waarschijnlijk is de cisterne in samenhang met 
de muur in de tweede helft van de elfde eeuw 
gebouwd en diende hij – strak tegen de muur 
– als opvang van regenwater. Bij een verbouwing 
van de oostvleugel in de vijftiende eeuw is de 
put in onbruik geraakt, gedempt en overbouwd. 

6.4.7  Waterput 7606, zeventiende eeuw

Waterput 7606 was gelegen in een binnenruimte 
in het midden van de noordvleugel (complex 
5620). De put is gerekend vanaf het oorspronke-
lijke maaiveld ca. 2,90 m diep geweest. De wa-
terput is geplaatst in een ronde kuil die strak 
langs de zuidmuur van de noordvleugel gegra-
ven was. Hij bestond uit een kist van ca. 93 x 

(waarschijnlijk) 93 cm, gemaakt van liggende 
planken met staande planken in de hoeken 
(afb. 2.7, 6.18). Kalkstenen in de vulling wijzen 
erop dat er een kalkstenen bovenbouw is ge-
weest. De put zal geconstrueerd zijn in de zeven-
tiende eeuw, uiterlijk vroege achttiende eeuw en 
zal water hebben geleverd voor een keuken in de 
noordvleugel. Na de afbraak van de stenen op-
bouw is de kuil ingestort. Toen de noordvleugel 
in de vroege negentiende eeuw gesloopt werd, 
is het resterende gat gevuld met van de sloop 
afkomstig puin.

6.4.8  Waterput 7607, achttiende eeuw

Deze waterput lag in het uiterste zuidoosten van 
het opgravingsterrein, ten zuidoosten van de 
oostvleugel en voor het ‘economiegebouw’ 
(afb. 6.18). De put was gemaakt van taps toelo-
pende kalksteenblokken. De put kan nog uit de 
achttiende eeuw dateren en is in de twintigste 
eeuw gedempt.117

6.4.9  Waterput 7608, negentiende eeuw

Deze waterput was gemaakt van baksteen en is 
na de sloop van het klooster gegraven bij de aan 
de oostzijde resterende gebouwen (afb. 6.18).

Afb. 6.25 Cisterne 7605 vanuit het noordwesten (foto: RCE).

117 De postmiddeleeuwse beerputten 
worden in de basispublicatie uitvoeriger 
besproken dan hier wegens de 
beschikbare ruimte mogelijk is.
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6.4.10 Waterput 7609, eerste helft 
zeventiende eeuw-achttiende eeuw

Deze waterput was centraal gelegen in de kloos-
terhof (afb. 6.18). De waterput bestond uit een 
ronde, kalkstenen put, waarvan de onderkant 
rondom een niet geheel ronde houten put zat 
(afb. 5.12). De totale diepte was ca. 3,20 m. Het is 
op grond van de vondsten in de insteek aan-
nemelijk dat de put in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw is aangelegd. Rond 1800 is de 
put afgebroken en dichtgegooid. 

6.4.11 Waterput 7610, late negentiende 
eeuw-vroege twintigste eeuw

Deze van een ton gemaakte houten waterput 
hoorde bij de huizen (complex 6800) die in de 
late negentiende eeuw aan de oostzijde van het 
terrein gebouwd zijn en die in de vroege twintig-
ste eeuw weer zijn afgebroken (afb. 6.18).

6.4.12 Waterput 7611, (zeventiende) 
achttiende eeuw

Deze put van secundair gebruikte baksteen is in 
de loop van de achttiende eeuw, mogelijk nog in 
de zeventiende eeuw, bij een verbouwing inge-
graven in de westvleugel (complex 5300, afb. 
6.18). In het begin van de negentiende eeuw is 
de westvleugel inclusief de waterput gesloopt. 

6.4.13 Waterberging 7612, vijftiende eeuw 
(later afvalput 7803)

In de zuidoosthoek van de kloosterhof bevond 
zich een rechthoekige kelder (afb. 6.18, 6.26, 
6.28). De wanden waren opgebouwd uit afwis-
selend mergelblokken en maaskeien. De lengte 
en breedte zijn buitenwerks 2,50 x 2,30 m. De 
diepte is niet exact bekend, maar moet onder de 
top van de toog ca. 1,50 m geweest zijn. Omdat 
hoog in de westwand een kleine opening is, kan 
de kelder gediend hebben om water van de 
kloosterhof en het dak van kerk op te vangen via 

een goot of pijp in de opening in de westwand 
van de kelder. 
De kelder is blijkens de daar aangetroffen vond-
sten in de vijftiende eeuw aangelegd en heeft in 
de eerste helft van de zestiende eeuw een twee-
de gebruik als afvalstort gekregen (§ 6.5.4, com-
plex 7803). 

6.5  Beer- en afvalputten 

6.5.1  Inleiding 

In de vijftiende eeuw trad in Susteren een feno-
meen op dat in laatmiddeleeuwse steden al eer-
der voorkwam: beerputten. Het zijn aan de bo-
venkant afgesloten, ondergrondse putten of 
kelders, die via een inlaat met een privaat ver-
bonden waren. Beerputten zijn kenmerkend 
voor het proces van verstedelijking in de late 
middeleeuwen, waarbij de huizen hoger werden, 
steeds dichter bij elkaar stonden en de stadsbe-
woners niet of nauwelijks meer op agrarische 
wijze leefden. Ruimte voor mesthopen was er 
niet meer in de stad en stadsbewoners stelden 
ze ook niet meer op prijs.118 Ook de wil om ver-
ontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan 
leidde tot de bouw van beerputten. Deze facto-
ren moeten ook in het klooster van Susteren een 
rol hebben gespeeld.
Beerputten dienden tevens als afvalstort. Ze 
werden regelmatig leeggehaald, waarna de mest 
over akkers of tuinen werd uitgereden. Het 
vondstenspectrum uit een beerput vertoont 
daarom vaak hiaten. Desalniettemin zijn beer-
putten een bron van kennis over de materiële 
cultuur van de late middeleeuwen en de nieuwe 
tijd.119 
In Susteren zijn tijdens de opgraving acht com-
plexen (7801 t/m 7808) als beerput of als beer-
kelder beschouwd (afb. 6.26). Bij de analyse van 
de opgravingsresultaten bleek dat slechts drie 
structuren vanaf het begin als beerput hebben 
gediend (de complexen 7802, 7806 en 7807).
Van beerkelder 7804 is het niet zeker of hij met-
een als beerput is gebouwd of dat hij oorspron-
kelijk een kelder onder een woonruimte was. 
Beerput 7805 was eerst een waterput (complex 
7604). De complexen 7801 en 7803 hebben nooit 
als beerput gediend. Complex 7801 was een af-
valput die eerst een andere functie heeft gehad 

118 Van Oosten 2015, 239.
119 Bartels 1999.
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6.5.2 Afvalput 7801, ca. 1900

Deze ronde bakstenen structuur (baksteen for-
maat 24 x 11 x 5/5,5 cm) maakte op kelder niveau 
deel uit van de gebouwen die ca. 1900 aan de 
westzijde van het klooster waren gebouwd (com-
plex 6800, afb. 6.26).

6.5.3 Beerkelder 7802, zestiende-
zeventiende eeuw 

Bij de noordwesthoek van het kloostercarré werd 
de interessantste beerkelder van de opgraving 
gevonden (afb. 6.26, 8.3). Deze bestond uit twee 
compartimenten en een rioolbuis (afb. 5.9, 6.27, 
12.9). De rioolbuis mondde uit in de postmiddel-
eeuwse gracht (complex 4600) (§ 8.8). 
Het complex was gefaseerd aangelegd: eerst het 
zuidelijke compartiment (S03/003 en S03/004), 
toen het noordelijke (S03/002) en vervolgens de 
buis (S03/032). De zuidelijke beerkelder is in de 
loop van de zestiende eeuw gebouwd; de noor-
delijke kelder en de buis zijn in de late zestiende 
eeuw of mogelijk pas in de zeventiende eeuw 
gebouwd. In de eerste helft van de achttiende 

Afb. 6.26 Overzicht van de beerputten, beerkelders en afvalputten.
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Afb. 6.27 Beerput 7802 met twee compartimenten en een rioolbuis, vanuit het zuidoosten. De beerkelder doorsnijdt 

complex 6100 (foto: RCE).

– welke is niet duidelijk. Complex 7803 was een 
ondergronds waterreservoir waarin later afval is 
gegooid. Complex 7808 was geen put of kelder, 
maar een open kuil waarin beer en afval is ge- 
stort. 
Alle beer- en afvalputten dateren uit de vijftiende 
eeuw en later. Zij worden hier maar kort bespro-
ken en de zeer recente worden alleen maar ge-
noemd. In de basispublicatie worden zij in sa-
menhang met de in de put aanwezige vondsten 
toegelicht. In deze publicatie komen de vondsten 
uit de beerputten in de hoofdstukken 9, 10 en 11 
aan de orde. Overigens is wegens de selectie die 

voor het uitwerken gemaakt moest worden, 
maar een deel van het materiaal uit de beerput-
ten bestudeerd. Van de complexen 7802, 7804, 
7805, 7807 en 7808 is het aardewerk geanaly-
seerd en van complex 7802 ook het drinkglas. 
Objecten van bewerkt bot, hout en keramiek zijn 
alle geanalyseerd en objecten van metaal in spe-
cifieke gevallen. Daardoor werpen de beerputten 
licht op de materiële cultuur van het klooster in 
de nieuwe tijd. Helaas was analyse van dierlijk 
bot, botanische resten, overig glas en metaal en 
het resterende aardewerk niet mogelijk, al zijn de 
botanische resten wel gekarakteriseerd.
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6.5.2 Afvalput 7801, ca. 1900

Deze ronde bakstenen structuur (baksteen for-
maat 24 x 11 x 5/5,5 cm) maakte op kelder niveau 
deel uit van de gebouwen die ca. 1900 aan de 
westzijde van het klooster waren gebouwd (com-
plex 6800, afb. 6.26).

6.5.3 Beerkelder 7802, zestiende-
zeventiende eeuw 

Bij de noordwesthoek van het kloostercarré werd 
de interessantste beerkelder van de opgraving 
gevonden (afb. 6.26, 8.3). Deze bestond uit twee 
compartimenten en een rioolbuis (afb. 5.9, 6.27, 
12.9). De rioolbuis mondde uit in de postmiddel-
eeuwse gracht (complex 4600) (§ 8.8). 
Het complex was gefaseerd aangelegd: eerst het 
zuidelijke compartiment (S03/003 en S03/004), 
toen het noordelijke (S03/002) en vervolgens de 
buis (S03/032). De zuidelijke beerkelder is in de 
loop van de zestiende eeuw gebouwd; de noor-
delijke kelder en de buis zijn in de late zestiende 
eeuw of mogelijk pas in de zeventiende eeuw 
gebouwd. In de eerste helft van de achttiende 

eeuw is aan het gebruik een einde gekomen. 
De wanden waren gemaakt van regelmatig ge-
plaatste kalksteenblokken van ca. 24 x 38 x 18 
cm. Het zuidelijke com parti ment had een vier-
hoekige plattegrond en mat binnenwerks ca. 1,70 
x 1,60 (2,72 m2). Het noordelijke compartiment 
mat binnenwerks ca. 1,95 x 1,65 (3,22 m2). Het 
noordelijke compartiment was niet geheel recht-
hoekig. De rioolbuis had een lengte van ca. 8 m 
en een gebogen verloop in noordwestelijke rich-
ting. Buitenwerks was de doorsnede ca. 1 m. In 
de buis was baksteen verwerkt (24 x 12 x 5 cm).
In de kelders bevonden zich geen vloeren. De kel-
ders waren overkluisd met secundair gebruikte 
baksteen (noordelijke kelder 25 x 12 x 6 cm; zuide-
lijke kelder 23 x 11 x 6 cm). Het meest zuidweste-
lijke deel van het gewelf van het noordelijke 
compartiment rustte op het muurwerk van het 
zuidelijke compartiment, waaruit bleek dat het 
gewelf van het noordelijke compartiment jonger 
was dan het muurwerk en het gewelf van het 
zuidelijke.
De hoogte van de kelder was in het midden ca. 
1,45 m. De onderkant bevond zich op ca. 28,65 m 
NAP. Het hoogste bewaarde punt van de over-
kluizing was op 30,17 m NAP. Dat is ca. 40 cm 
onder het toenmalige maaiveld.
De zuidmuur van de zuidelijke beerkelder was 
over de fundering van complex 6100 (§ 6.5.12) 

Afb. 6.26 Overzicht van de beerputten, beerkelders en afvalputten.
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Afb. 6.27 Beerput 7802 met twee compartimenten en een rioolbuis, vanuit het zuidoosten. De beerkelder doorsnijdt 

complex 6100 (foto: RCE).
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gebouwd en verbonden met corridor 6200. In 
complex 6200 kan een latrine kan zijn geweest, 
maar complex 6200 kan ook toegang hebben 
gegeven tot een klein latrinegebouw boven de 
beerkelder, waarvan geen sporen meer aan-
getroffen zijn.
In het zuidelijke compartiment is een koker in het 
gewelf geweest, want in het zuidoostelijke deel 
van dit compartiment was een concentratie van 
vondsten. Aangenomen mag worden dat ook in 
het noordelijke compartiment een inlaat was. 
De kelders zijn met schep en troffel uitgegraven 
en de inhoud is op een 2 mm-zeef gezeefd, voor-
al met het oog op glasresten. De meeste vond-
sten kwamen uit de vulling van het zuidelijke 
compartiment. Hoe interessant de beerput ook 
is, toch kon maar een deel van de vondsten be-
studeerd worden.
Opvallend was de aanwezigheid van kleurloos 
drinkglas, bestaande uit bekers en een kelkglas. 
De kelkglazen wijzen op de consumptie van wijn. 
Op één beker na, die mogelijk nog uit de zes-
tiende eeuw stamt, is het glas in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw te dateren. De kwali-
teit van het glaswerk duidt op een welvarende 
bevolking (§ 10.7.5; afb. 10.69, 10.70, 10.71).
Er waren vijf complete of nagenoeg complete 
objecten van aardewerk aanwezig, waaronder 
twee mineraalwaterflessen uit het Westerwald 
uit de periode 1675-1750, een witbakkende 
Maaslandse steelgrape uit de periode 1550-1650 
(afb. 9.21), een witbakkende Maaslandse pot uit 
de periode 1500-1600 en een majolica papkom 
uit West-Nederland uit de periode 1650-1700 
(afb. 9.22). Naast keukengoed was er tafelgerei, 
zoals koppen, schotels en borden.
Onder de andere onderzochte vondsten bevon-
den zich twee pijpensteelfragmenten, twee 
grote ronde kralen van git (afb. 10.4), drie glazen 
kralen (afb. 10.34), een met puntcirkels versierd 
ivoren mesheft uit de late zestiende of zeven-
tiende eeuw (afb. 10.52), een van een koperlege-
ring gemaakte lamphaak (afb. 10.61) en de zeer 
gefragmenteerde resten van een eveneens van 
een koperlegering gemaakte schuimspaan. Drie 
monsters gaven informatie over de plantaardige 
voeding en bevatten ook visresten (§ 10.8.5). 
Dierlijk bot uit deze beerput is niet bestudeerd, 
zodat over dat aspect van de voeding geen in-
formatie is.
De vondsten duiden op een gebruik van de zes-
tiende tot de vroege achttiende eeuw. De wijn-
glazen, mineraalwaterflessen, de majolica en het 

geïmporteerde voedsel als kabeljauw, perzik, 
druif en vijg laten zien dat er in deze periode 
mensen in het stift woonden die zich een goed 
leven konden veroorloven. 

6.5.4 Afvalput 7803, zestiende eeuw 
(eerst waterberging 7612)

Een rechthoekige kelder van kalksteen in de 
zuidoosthoek van de kloosterhof diende in de 
vijftiende eeuw als waterberging (complex 7612, 
§ 6.4.13) en is in de late vijftiende of de eerste 
helft van de zestiende eeuw, kennelijk na een 
brand, gebruikt om er afval in te storten (afb. 
6.18, 6.28). 
De kelder is volgegooid met bouwpuin en neder-
zettingsafval als glas, dierlijk bot, aardewerk en 
steengoed. Onder het drinkglas zijn fragmenten 
van waarschijnlijk vijftiende-eeuwse maigeleins. 
Het aardewerk dateert overwegend uit de eerste 
helft van de zestiende eeuw en bestaat vooral 
uit roodbakkend aardewerk van regionale her-
komst, steengoed uit Siegburg en Raeren en wit-
bakkend Maaslands aardewerk. Verder is de 
aanwezigheid opmerkelijk van rood- tot geel-
bruine, van loodglazuur voorziene plavuizen met 
een dikte van 2 tot 2,5 cm, waarvan de meeste 
brandsporen vertoonden. Ook enkele tientallen 
dakleien vertoonden brandsporen. 

6.5.5 Kelder/beerput 7804, rond 1400

Complex 7804 betreft een kelder van kalksteen-
blokken in de zuidoosthoek van de noordvleugel 

Afb. 6.28 Waterberging 7612/afvalput 7803 (foto: RCE).
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(afb. 6.12, 6.26, 6.29). De binnenwerkse afmetin-
gen waren 3,00 x 1,68 m. Op 28,94 m NAP lag ter 
hoogte van de onderkant van de keldermuur een 
vloer van mortel. Aan de oost- en zuidzijde was 
de keldermuur tot 30, 71 m NAP bewaard, zodat 
de kelderruimte aan de zijkant minstens 1,83 m 
hoog is geweest. De kelder zal door een gewelf 
afgedekt zijn geweest. De bovenkant van het ge-
welf kan op 31,00 m NAP of hoger hebben gele-
gen. De vloer daarboven was dan hoger dan het 
toenmalige maaiveld en boven de kelder zal een 
‘opkamer’ zijn geweest. De kelder zal vanuit het 
westen inpandig toegankelijk zijn geweest.
De kelder maakte deel uit van de noordvleugel 
die in het midden van de veertiende eeuw werd 
gebouwd. Omdat de kelder eigen muren had, die 
dieper gingen dan de muren van de noordvleugel, 
is hij kennelijk bij een verbouwing aangelegd. De 
in het hogere deel van de kelder gebruikte mortel 
komt met het blote oog gezien overeen met de 
mortel uit waterput 7604, later beerput 7805 (§ 

6.4.5). Dit kan erop wijzen dat beide complexen 
gelijktijdig gebouwd zijn. Misschien diende de 
kelder eerst als voorraadruimte, maar het kan ook 
zijn dat het van meet af aan een beerkelder was. 
De wanden waren zeer onregelmatig uitgevoerd 
en op de muren waren geen sporen van pleister-
werk te zien, hoewel bij het visonderzoek als ‘bij-
vangst’ minuscule resten van stucwerk in het 
monster gevonden zijn. 
In ieder geval is de kelder in de zestiende eeuw 
als beerput gaan functioneren. Dat bleek uit de 
aanwezigheid van een 25 tot 30 cm dikke beer-
laag. Het privaat dat op de kelder was aangeslo-
ten, moet hoger in de noordvleugel gelegen 
hebben. De vondsten duiden erop dat woonver-
trekken in de nabijheid waren. Het gebruik als 
beerkelder is tot het einde van de zeventiende 
eeuw of het begin van de achttiende eeuw door-
gegaan. Daarna is de kelder dichtgegooid met 
een ca. 1,20 m dikke stortlaag. Zowel de beerlaag 
als de stortlaag bevat vondsten uit de zestiende 

Afb. 6.29 De kelderruimte van kelder/beerput 7804 vanuit het westen (foto: RCE).
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tot de vroege achttiende eeuw. Die uit de stort-
laag waren vooral uit de zeventiende eeuw. 
Onder de vondsten kunnen genoemd worden: 
een pispot van Raerensteengoed uit de eerste 
helft van de zestiende eeuw, een witbakkende 
grape van een regionaal baksel met loodglazuur 
met koperoxide (dat een groene kleur heeft) uit 
de achttiende eeuw, een spaarpot van Maaslands 
aardewerk met hetzelfde glazuur uit de zeven-
tiende eeuw (afb. 10.53), een olielampje van 
steengoed (Raeren of Langerwehe) uit de eerste 
helft van de zestiende eeuw (afb. 10.59) en een 
tinnen lepel uit de tweede helft van de zestiende 
eeuw of de zeventiende eeuw (afb. 10.72). Onder 
de voedingsresten was de aanwezigheid van een 
huidstekel van een stekelrog (een zeevis) wegens 
zijn zeldzaamheid opvallend (afb. 10.76).

6.5.6 Beerput 7805, late vijftiende eeuw 
(eerst waterput 7604)

In de late vijftiende eeuw kreeg waterput 7604 
een functie als beerput (complex 7805, § 6.4.5, 

afb. 6.12, 6.23, 6.24, 6.26, 6.30). Er was een beer-
laag aanwezig, die nog boven de onderkant van 
de stenen put begon en reikte tot aan de onder-
kant van de houten put. De put moet met een 
‘secreet’ op een hogere verdieping in gebouw 
5800 verbonden zijn geweest, waarbij een stort-
koker op de bovenzijde van de put aangesloten 
moet hebben. 
In de zestiende of zeventiende eeuw zijn aan de 
put wijzigingen aangebracht, die in verband 
staan met de functie als beerput. Aan de zuid-
zijde is een 40 cm brede opening in de putwand 
gehakt. Op de opening kwam een bakstenen 
stortkoker uit, afkomstig uit een latrine in de 
noordvleugel.
Aan de noord zijde is een 70 cm brede toegang 
uitgebroken, die met planken kon worden afge-
sloten. De opening zal aangebracht zijn om de 
beerput te kunnen ledigen en de planken wijzen 
erop dat men het gat open wilde houden om 
terug te kunnen keren. Deze doorbraak heeft de 
fundering van de westmuur van complex 5800 
aangetast. Of en op welke wijze die bovengronds 
hersteld is, was niet meer uit te maken.
Fragmenten van steengoedkannen uit Langer- 

Afb. 6.30 De kalkstenen ring van waterput 7604, later beerput 7805, vanuit het noorden. De bovenkant is rond 1800 

gesloopt tot iets boven het niveau waarop de aangrenzende funderingen zijn gesloopt. Achter de beerput staan de 

noordmuur van de noordvleugel en de dwarsmuur tussen het oostelijke en het middelste compartiment van de 

noordvleugel. Aan de achterzijde van de beerput is een doorbraak, waar een afvoer van een latrine in de 

noordvleugel in uitkwam. Aan de noordzijde is een brede doorbraak gemaakt om de put te kunnen legen. Voor de 

opening zijn planken te zien waarmee de doorgang kon worden afgesloten (foto: RCE). 
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wehe uit de veertiende eeuw kunnen nog bij het 
gebruik als waterput horen. In de late vijftiende 
eeuw begint de depositie van huis houdelijk afval. 
Het aardewerk dateert vooral uit de periode 1450-
1550. Daarna is er, waarschijnlijk als gevolg van 
een opschoonactie, een lacune totdat er aarde-
werk uit de tweede helft van de zeventiende 
eeuw verschijnt, waaronder een kom van faience. 
De vondsten uit de beerlaag duiden erop dat er 
woonvertrekken in de nabijheid waren. De beer-
laag leverde diverse vondsten op, waaronder een 
houten kam (eerste helft zestiende eeuw, afb. 
10.49), een houten bordje (rond 1500, afb. 10.68), 
een vijftiende-eeuwse platijn (afb. 10.33), vijf hou-
ten mesheften (periode 1450-1550, afb. 10.44, 
10.45, 10.46, 10.47, 10.48A, 10.48B) en een struis-
vogelei (eerste helft zestiende eeuw, afb. 10.51). 
Het exotische struisvogelei en in een zeefmonster 
aangetroffen resten van zeevis duiden op wel-
stand van de bewoners. 
De stenen put is in de achttiende eeuw dicht-
gegooid met puin en huishoudelijk afval. 

6.5.7 Beerkelder 7806, zeventiende eeuw

In de hoek tussen de kerktoren en de westmuur 
van complex 5300 bevond zich een kleine beer-
put (complex 7806, afb. 6.14, 6.26). Deze was 
gemaakt van kalksteenblokken en mat 1,65 x 
1,30 m. Gezien de datering van de vondsten is de 
beerput in de zeventiende eeuw in gebruik ge-
nomen en tot het einde van de bewoning ge- 
bruikt. 

6.5.8 Beerkelder 7807, zestiende eeuw 

De bakstenen beerkelder 7807 (maximale lengte 
2,55 m, maximale breedte 2,05 m) lag tussen de 
zuidzijde van de oostvleugel en de noordmuur 
van het noordelijke zijkoor van de kerk (afb. 
6.26). De beerput zal gehoord hebben bij een 
inpandige latrine in de oostvleugel of is van een 
buitenlatrine geweest die boven op de beerput 
geplaatst was en die wellicht toegankelijk was 
vanuit de kloostergang. De bodem bevond zich 
op ca. 1,60 m onder het zeventiende-eeuwse 
maaiveld. In de put zat veel baksteen- en mer-
gelpuin en daaronder bevond zich een 30 tot 35 
cm dikke, bruine beerlaag met zeer veel vondsten. 

De depositie is waarschijnlijk in de zestiende 
eeuw begonnen. De objecten dateren vooral uit 
de tweede helft van de zeventiende en de eerste 
helft van de achttiende eeuw, zoals de deksels 
van theepotten van Engels, industrieel roodbak-
kend aardewerk. Een opvallende keramische 
vondst is die van twee terracottabeeldjes, zoge-
naamde kakkertjes, die in de zeventiende of 
achttiende eeuw zijn te dateren (afb. 10.55). 
Opvallend is ook het restant van een houten 
kam waarin nog een pluk haar zat (afb. 10.50). 
Ten slotte bevatte de beerkelder twintig frag-
menten van ten minste zes tabakspijpen.120 Deze 
zijn tussen 1670 en 1720 gemaakt in Maastricht. 
Het zijn tabakspijpen van de goedkoopste soort 
met een relatief korte steellengte van tussen de 
20 en 30 cm.
De oostvleugel is bij de opheffing van het stift 
niet gesloopt en de beerput is in de negentiende 
eeuw nog incidenteel gebruikt.

6.5.9 Beerkuil 7808, zestiende eeuw

Beerkuil 7808 is aangetroffen aan de zuidoost-
rand van het onderzochte terrein (afb. 6.26). Het 
gaat om een gegraven kuil van 3,70 x 1,70 m met 
een berige vulling. De kuil is maximaal 1 m diep 
geweest. Er kan een houten deksel op gelegen 
hebben. De kuil bevatte vondsten uit de zes-
tiende tot de achttiende eeuw. Een bijzondere 
vondst uit dit spoor is een van hout gemaakt 
verrekijkertje uit de achttiende eeuw (afb. 10.54).

6.6  De open ruimte en de kloostertuin 

6.6.1 De ruimte om en tussen de 
gebouwen

Tussen de structuren was open ruimte, die ech-
ter niet onbebouwd hoeft te zijn geweest. Er 
kunnen kleine structuren hebben gestaan, die 
geen (herkenbare) sporen in de bodem hebben 
nagelaten. 
In grondmonsters aangetroffen resten van amfi-
bieën en kleine zoogdieren wezen erop dat de 
bovengrond van de open ruimtes in de vroege 
middeleeuwen een losse structuur had zoals die 
ontstaat in kleine tuinen.121 Er was waarschijnlijk 

120 Basispublicatie 1.20.2.
121 Basispublicatie 1.16.7.2.
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122 Basispublicatie 1.16.3.5.
123 Basispublicatie 1.13, 1.14.
124 Basispublicatie 16.7.2.
125 Habets 1869, 504.
126 Basispublicatie 1.13, 1.14.
127 Basispublicatie 1.21.8.

een mesthoop, waarop ook het keuken- en maal- 
tijdafval terechtkwam; een ideaal oord voor mui- 
zen en padden. 
Dat ook honden zich tegoed deden aan rond - 
s lingerend afval, blijkt uit de vondst van vervorm-
de visresten, waaraan was te zien dat ze het 
maag-darmsysteem van een hond waren gepas-
seerd. 122

Uit het botanisch onderzoek bleek dat in de 
vroege middeleeuwen in de omgeving van het 
klooster veel bomen stonden.123 Langs de Karo-
lingische waterloop 4300 stonden elzen en veel 
grote struiken en ruigtekruiden. 
Greppels hebben voor waterafvoer gediend of 
waren onderdeel van een palissade. Tussen het 
grafveld en de bewoonde zone kan men de aan-
wezigheid van een heg of een palissade ver- 
onderstellen. 
Er zijn veel kleine en enkele grote kuilen gevon-
den, waarvan onbekend is waarom ze gegraven 
zijn. Dat er in zo’n kuil nederzettingsafval zit, 
betekent zelden dat de berging van afval de pri-
maire functie van zo’n kuil was. Daarvoor dien-
den het beekdal en de waterlopen. Voor 1100, 
toen er nog veel ruimte was, zal zwerfafval op 
een groot deel van het terrein gewoon zijn blij-
ven liggen totdat het vergaan was, onder de 
grond was geraakt of bij een opruimactie in de 
beek was gegooid. Hoewel men zou denken dat 
men op het grafveld rommel zou opruimen, 
kwam in een derde van de grafkuilen nederzet-
tingsafval zoals dierlijk bot voor.
Na 1100 was er meer bebouwing en was de ruim-
telijke indeling meer gestructureerd. Men zal het 
terrein toen ook beter schoongehouden hebben. 
Dat er tussen de gebouwen weinig afval is blij-
ven liggen, blijkt uit de geringe accumulatie van 
het maaiveld sinds de volle middeleeuwen.  
Nadat gracht 4200 was gegraven (§ 8.5), bleef 
ten noorden van de kerk, aan de westzijde van 
de kloosterbebouwing, nog maar een kleine 
ruimte over, die met een palissade en later een 
muur van de gracht was afgescheiden. Daarin 
lagen nog enige graven.
Ten westen van de kerk kan deze ‘westhof’ zich 
naar het zuiden hebben uitgestrekt, maar tot 
hoever, is onbekend. Het is mogelijk dat de ka-
dastrale grens die op het kadastrale minuut-
plan uit ca. 1815 in het verlengde van de noord-
muur van de kerk is aangegeven, een oude 
grens weerspiegelt (afb. 2.4). Deze grens kan 
echter ook van rond 1800 dateren, toen de 
voormalige abdijkerk parochiekerk geworden 

was en een ingang aan de westzijde kreeg. In 
dat geval kan de ruimte ten westen van de kerk 
op de ‘westhof’ hebben aangesloten. In ieder 
geval heeft de grens op het kadastrale minuutplan 
de omtrek van het beschermde monument en 
daarmee van het opgravings terrein bepaald.
Uit de vondst van skeletresten van amfibieën 
(padden) en kleine zoogdieren (veldmuizen) in de 
veertiende-eeuwse waterput 7603 blijkt dat dit 
soort dieren ook in de volle en late middeleeuwen 
beschutting hebben gevonden in kleine bosjes op 
het kloosterterrein.124 Ook het botanische onder-
zoek leidde tot deze conclusie. Langs waterloop 
4200 stonden struiken en kruidachtige ruigte- 
planten. 
Verondersteld mag worden dat aan de zuidwest- 
en de oostzijde om het kloosterterrein met zijn 
bebouwing en open ruimten een muur gelopen 
heeft. Archeologische aanwijzingen zijn daar niet 
voor, maar in de negentiende eeuw vermeldt 
Habets dat er een muur is geweest.125 Die stond 
dan buiten het opgravingsterrein. Aan de landzijde 
van de beek en de gracht is met uit zondering van 
de in de elfde tot dertiende eeuw fungerende 
muur langs waterloop 4200 geen muur aange- 
troffen.

6.6.2  Een kloostertuin

Uit het botanisch onderzoek is af te leiden dat er 
zowel in de vroege als in de volle middeleeuwen 
een kloostertuin geweest is.126 Twee houten objec-
ten zijn mogelijk met een kloostertuin te associë-
ren, namelijk een kersenhouten staak ter onder-
steuning van planten en een hak van eikenhout 
om zaadgeultjes mee te trekken.127 In kloostertui-
nen werden groenten, fruit en aromatische en me-
dicinale kruiden verbouwd. De plaats van de tuin 
in Susteren is niet te bepalen. Het kan in de volle 
middeleeuwen de centrale kloosterhof zijn ge-
weest. Voor de vroege middeleeuwen moet eerder 
aan een plek buiten de zones van bebouwing, 
grafveld en ambachtelijke structuren worden ge-
dacht. Omdat de conclusies uit de vroegmiddel-
eeuwse kloostertuin gebaseerd zijn op een archeo-
botanisch monster uit de Karolingische waterloop 
4300, kan de tuin daar niet al te ver vandaan zijn 
geweest.
De lijst van in Susteren aangetroffen gewassen kan 
voor de vroege middeleeuwen vergeleken worden 
met historische bronnen over Karolingische 
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kloostertuinen, namelijk het beplantingsschema 
op de in Sankt Gallen bewaarde modelplattegrond 
en het gedicht Liber de cultura hortorum van de bene-
dictijnermonnik Walahfrid Strabo uit Reichenau 
(midden negende eeuw).128

In het monster uit de vroegmiddeleeuwse water-
loop 4300 bevinden zich aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van elf kruiden en sierplanten en 
acht soorten fruit en noten. Bij het monster uit de 
volmiddeleeuwse gracht 4200 gaat het om acht-
tien kruiden en sierplanten en dertien soorten fruit 
en noten. Verrassend veel planten in Susteren 
komen voor in de twee genoemde historische 
bronnen, waarbij we bovendien moeten bedenken 
dat een monster geen nauwkeurige afspiegeling is 
van alles wat in de kloostertuin verbouwd werd. 
Een aantal kruiden en sierplanten uit het vroeg-
middeleeuwse monster uit Susteren staat in de 
tekst van Strabo (onder andere citroenkruid, 
scharlei en malrove) en soms zowel bij Strabo als 
op de plattegrond van Sankt Gallen (onder andere 
selderij, lavas, salie en bonenkruid). 
Het volmiddeleeuwse monster bevat enkele alleen 
door Strabo genoemde kruiden, zoals citroenkruid 
en kattenkruid. Daarnaast bevat het soorten die 
alleen op het plan van Sankt Gallen voorkomen 
(dille en kruizemunt). Venkel en watermunt wor-
den in beide bronnen genoemd.
Wat groente en fruit betreft sluit vooral het vol-
middeleeuwse monster uit Susteren in behoorlijke 
mate aan op de tekst uit Sankt Gallen. Van de tien 
op het plan van Sankt Gallen genoemde groenten 
komen in Susteren in beide monsters vier soorten 
voor (biet, kool, sla, radijs). Van de achttien fruit- 
en notensoorten op het plan van Sankt Gallen 
komen er vier in het vroegmiddeleeuwse monster 
voor (waaronder vijg) en acht in het volmiddel-
eeuwse monster (waaronder appel, peer, pruim, 
walnoot en hazelnoot).

6.7  Conclusie 

In de voorgaande paragrafen is een overzicht ge-
geven van de aangetroffen houten en stenen 
structuren met inbegrip van de water- en beerput-
ten. Ook is iets gezegd over de open ruimte. 
Gebleken is dat er tussen ongeveer 700 en 1050 
twee stenen gebouwen zijn geweest met funde-
ringen van maaskeien en ten minste vier recht-
hoekige, houten gebouwen met ingegraven palen. 
De plattegronden van de houten gebouwen zijn 

gereconstrueerd aan de hand van de paalkuilen. In 
sommige daarvan was een restant van de paal-
kern (het paalgat) als verkleuring aanwezig. Er zijn 
– blijkens het aantal niet in een configuratie in te 
passen paalsporen – meer houten structuren ge-
weest dan er herkend zijn. De stenen gebouwen 
zijn herkend aan de hand van de funderingsresten 
en de uitbraaksleuven.
Toen na ca. 1050 het laatste houten gebouw was 
verdwenen, ontstond geleidelijk een gebouwen-
complex dat rond een hof gegroepeerd was. De 
funderingen van de elfde- tot veertiende-eeuwse 
gebouwen waren van maaskeien, waarin inciden-
teel ook andere natuursteen verwerkt was. Bij het 
muurwerk van de noordvleugel was op te merken, 
dat de kern van de fundering kleinere stenen be-
vatte dan de buitenzijden, zodat een soort kist-
werk ontstaan was. Vanaf de vijftiende eeuw is 
kalksteen in de funderingen toegepast. Baksteen 
komt pas vanaf de zeventiende eeuw voor. In alle 
gevallen geldt dat aan de noordzijde, waar de ge-
bouwen geheel of gedeeltelijk in het voormalige 
beekdal waren gezet, nog veel van de funderingen 
over was. In de negentiende eeuw heeft men de 
funderingen tot net, waarschijnlijk maximaal ca. 10 
cm, onder het maaiveld uitgebroken. Aan de zuid-
zijde, dicht bij de kerk is van de funderingen het 
minste bewaard gebleven en van ondiepe funde-
ringen, zoals de kloostergang, resteert op som-
mige plaatsen zelfs geen uitbraaksleuf. Hoewel in 
de literatuur gesproken wordt over brandschade 
en verbouwingen in de zeventiende eeuw, zijn daar 
op funderingsniveau geen specifieke locaties voor 
aan te wijzen. Wel zijn op heel veel plaatsen tus-
senmuren gezet en vloeren gelegd zonder dat daar 
een datum aan te verbinden is anders dan ‘late 
middeleeuwen’ of ‘nieuwe tijd’, wegens de aanwe-
zigheid van kalksteen of baksteen. In het begin van 
de negentiende eeuw zijn de gebouwen gesloopt 
behalve de oostvleugel en het economiegebouw.
Tussen de woongebouwen lagen water- en beer-
putten. Deze zijn wegens hun diepte in de regel 
goed bewaard gebleven, al is het hout in de mees-
te gevallen later verloren gegaan. Het natuursteen 
is onvoldoende bemonsterd. Van de negen water-
putten en drie cisternen dateren een stenen cis-
terne en een houten waterput uit de periode voor 
1000. Voor de oudste cisterne (complex 7601) is 
natuursteen uit de Romeinse tijd hergebruikt. Bij 
de twee latere cisternen (complex 7605 en 7612, 
later afvalput 7803) zijn maaskeien, respectievelijk 
maaskeien met kalksteen gebruikt.
Van de latere waterputten waren er – ondergronds 

128 Zie onder andere Fischer 1929 voor 
bronnen over kloostertuinen.
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althans – twee gemaakt van (de waterputten 7603 
en 7610), één van hout en kalksteen (waterput 
7604), twee van kalksteen (de waterputten 7607 
en 7609) en drie van baksteen (de waterputten 
7606, 7608 en 7611). De waterputten 7608 en 7610 
dateren uit de negentiende eeuw en waterput 
7607 is na de opheffing van het stift nog gebruikt.
Het gebruik om latrines uit te laten monden in een 
beerput begint in Susteren mogelijk al in de late 
vijftiende eeuw. Van de acht aanvankelijk als beer-
put beschouwde complexen is van twee (de com-
plexen 7801 en 7803) achteraf duidelijk geworden 
dat zij geen functie als beerput hebben gehad, 
maar na een andere functie (complex 7803 was 
waterreservoir 7612) als afvalput hebben gediend. 
Bij de andere zes kan men wel spreken van beer-
kelders of beerputten. Bij de complexen 7802, 
7806 en 7807 gaat het om een primaire functie. 
Van complex 7804 is dat niet zeker. Mogelijk was 
dit eerst een voorraadkelder. Complex 7805 was 

eerst een waterput (complex 7604) voordat hij als 
beerput werd gebruikt. Complex 7808 was een kuil 
waarin beer en afval is gestort. In alle gevallen 
dienden de beerputten als stortplaats van huis-
houdelijk afval. De beerputten 7802, 7803, 7804, 
7805 en 7806 waren van kalksteen gemaakt (beer-
put 7805 in combinatie met hout). Verbouwingen 
waren in baksteen uitgevoerd. Afvalput 7801 en 
beerput 7807 waren van baksteen gemaakt. Bij 
complex 7808 ging het om een gegraven kuil, die 
mogelijk met planken afgedekt is geweest. Nadat 
de zes beerputten in de zeventiende eeuw nog 
volop hadden gefungeerd, raakten er rond 1700 
drie in onbruik. Alleen de beerputten 7806, 7807 
en 7808 bleven tot aan de opheffing van het stift 
in gebruik. 
De open ruimte tussen en naast de gebouwen is 
zeker functioneel geweest. Deze kan gebruikt zijn 
voor de voedselvoorziening, maar ook om te 
recreëren. 
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129 Roozen 1961, 313-315.

7.1  Inleiding

Al tijdens de eerste dagen van het onderzoek 
bleek dat het opgravingsterrein niet alleen spo-
ren van bewoning, maar ook begravingen be-
vatte. Uit de ligging van de graven was duidelijk 
dat zij voorafgingen aan de bouw van het vol-
middeleeuwse klooster en bij de vroegmiddel-
eeuwse fase moesten horen. 
Er zijn 168 grondsporen en lagen met menselijk 
skeletmateriaal gedocumenteerd. In 118 gevallen 
is sprake van een graf. Daarvan dateren er 117 uit 
de middeleeuwen. Er is één graf uit de nieuwe 
tijd: een ronde kuil (graf 11) waarin drie baby’s 
lagen. In de vijftig andere gevallen gaat het om 
kuilen en lagen waarin per toeval menselijke 
botten terecht zijn gekomen. Een aantal graven 
was verstoord door latere ingravingen, zoals 
funderingen van de kloostergebouwen of door 
in de twintigste eeuw aangelegde rioleringen. 
Veel graven waren gelukkig niet verstoord, 
omdat zij in de latere kloosterhof lagen. Niet 
verstoorde graven waren herkenbaar als donker-
grijsbruine verkleuringen met een karakteris-
tieke, afgerond rechthoekige vorm: de vulling 
van de grafkuil (afb. 7.1). Na enig afschaven werd 
de contour van de ingraving scherper en waren 
daarbinnen soms de tot verkleuringen geredu- 

ceerde zijkanten van een houten kist te zien. Op 
een iets dieper niveau was het skelet zichtbaar.
Het grafveld is een van de belangrijkste elemen-
ten van de opgraving. De confrontatie met de 
skeletten brengt de bevolking van het klooster 
van Susteren nabij. Er blijken mannen, vrouwen 
en kinderen begraven te liggen. Wie zij waren is 
onbekend. De begraafplaats zal in de eerste 
plaats voor kloosterlingen bestemd zijn geweest, 
maar het is niet uit te sluiten dat ook anderen 
het recht hadden verworven om hier begraven 
te worden. De aanzienlijke personen die volgens 
geschreven bronnen in Susteren begraven lagen, 
zullen in de kerk zijn bijgezet. (§ 3.2, afb. 7.2).129

7.2  Omvang en ruimtelijke indeling van 
het grafveld

De graven zijn aangetroffen in een zone met een 
oppervlakte van ca. 750 m2 aan de noordzijde 
van de huidige kerk (afb. 7.2). 
Binnen een afstand van 10 m vanaf de noorde-
lijke kerkmuur is de dichtheid van de graven het 
grootst. Door concentratie zijn clusters ontstaan 
(A t/m G) van twee tot negen graven die elkaar 
doorsnijden. In één geval zijn de doden recht 
boven elkaar gelegd (graf 113 en 137). Dat bete-
kent dat de tweede begrafenis plaatsvond in een 

Afb. 7.1 Gezicht op de graven in werkput 9, in de latere kloosterhof. Bij het opschaven van een vlak wordt de grafkuil 

zichtbaar (foto: RCE).

7 Dood en begraven 
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zuidzijde heeft de bouw van de kerk in de late 
elfde eeuw graven verstoord.
Het grafveld kan wel 250 tot 300 graven geteld 
hebben. Deze raming is gebaseerd op de aan-
name dat het grafveld een oppervlakte van 1000 
m2 kan hebben gehad. Het nu onderzochte graf-
veld heeft een oppervlakte van ca. 750 m2, inclu-
sief de diverse open plekken tussen de clusters. 
Het grafveld zal zich onder de huidige kerk heb-
ben uitgestrekt tot aan de muren van een eerder 
kerkgebouw. Het is onbekend aan hoeveel zijden 
van deze kerk begraven is, maar een oppervlakte 
van minstens 250 m2 kan onder de kerk voor be-
gravingen beschikbaar zijn geweest. In het cen-
trum van het grafveld kunnen de graven even 
dicht bij elkaar hebben gelegen als in cluster D. 
Verder kan in de eerdere kerk ook begraven zijn, 
zeker in het geval van aanzienlijke personen. Bij 
een totaal van 300 graven in een gebruiksperiode 
van 400 jaar zouden bij een verblijf in het klooster 
van gemiddeld 25 jaar ongeveer negentien perso-
nen tegelijk aanwezig zijn geweest. In de achtste 
eeuw zal dat aantal lager hebben gelegen en in de 
negende eeuw hoger (wellicht 20 tot 25 perso-
nen). Dit is een zeer hypothetische berekening die 
op veel onbekenden gebaseerd is, maar die toch 
een indicatie geeft van de potentiële omvang van 
de kloosterpopulatie. In ieder geval doet dit ons 
beseffen dat het klooster van Susteren qua bevol-
kingsomvang vrij bescheiden moet zijn geweest.

7.3  De datering van het grafveld

7.3.1  Methodiek

De graven zijn gedateerd met behulp van:
1. 14C-dateringen van skeletten;
2. bijgiften in de graven;
3. terminus post quem-dateringen, verschaft door 

opgespitte en niet-intentioneel meebe-
graven vondsten, waaronder aardewerk;

4. de stratigrafische relatie met andere graven, 
structuren en grondsporen;

5. associatie.
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graf dat nog goed herkenbaar was. In de geval-
len waarin de graven elkaar schuin of zijdelings 
doorsnijden, zal dat niet meer het geval zijn ge-
weest, al kunnen er nog wel zerken, kruisen of 
andere grafmarkeringen hebben gestaan. 
Buiten de clusters is de dichtheid van het graf-
veld minder hoog. Bij de gebouwen 5000 en 
5100 liggen zelfs geïsoleerde graven. Tussen de 
clusters zijn kleine tot grote leegtes. Sommige 
ruimtes kunnen met opzet leeg zijn gelaten, 
maar andere kunnen ook het gevolg zijn van 
latere verstoringen, zoals de bouw van de west-, 
oost- en zuidvleugel en de aanleg van riolerin-
gen. Op een terrein met recente verstoringen 
kan het altijd lijken alsof er meer clusters zijn 
dan er in werkelijkheid waren. Ook kunnen de 
tussenruimten groter lijken dan ze in werkelijk-
heid waren. Dit kan hier met name het geval zijn 

bij de tussenruimte tussen cluster C en D, waar 
werkput 18 veel verstoringen bevat. Omdat de 
onderkant van de graven dieper is dan de onder-
kant van andere grote ingravingen, zoals funde-
ringen, is dit effect echter beperkt, al kan het 
ondiepe graven getroffen hebben. 
Het aantal middeleeuwse graven is aanzienlijk 
hoger geweest dan de 117 aangetoonde. De be-
grenzing van het grafveld aan de zuid-, west- en 
oostzijde is niet bekend. Alleen aan de noord- en 
noordoostzijde is de rand van het grafveld be-
reikt. Hier zal een omheining of haag geweest 
zijn, die zich aan de oost- en westzijde naar het 
zuiden heeft voortgezet. In het westen heeft 
gracht 4200 de rand van het grafveld afgesneden. 
In het oosten moeten graven hebben gelegen in 
een zone waar geen onderzoek mogelijk was, 
tussen werkput 19 en 20 en de kerk. Aan de 
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130 Basispublicatie 1.35, 1.36.
131 Basispublicatie 1.24.4.3.1.2.

zuidzijde heeft de bouw van de kerk in de late 
elfde eeuw graven verstoord.
Het grafveld kan wel 250 tot 300 graven geteld 
hebben. Deze raming is gebaseerd op de aan-
name dat het grafveld een oppervlakte van 1000 
m2 kan hebben gehad. Het nu onderzochte graf-
veld heeft een oppervlakte van ca. 750 m2, inclu-
sief de diverse open plekken tussen de clusters. 
Het grafveld zal zich onder de huidige kerk heb-
ben uitgestrekt tot aan de muren van een eerder 
kerkgebouw. Het is onbekend aan hoeveel zijden 
van deze kerk begraven is, maar een oppervlakte 
van minstens 250 m2 kan onder de kerk voor be-
gravingen beschikbaar zijn geweest. In het cen-
trum van het grafveld kunnen de graven even 
dicht bij elkaar hebben gelegen als in cluster D. 
Verder kan in de eerdere kerk ook begraven zijn, 
zeker in het geval van aanzienlijke personen. Bij 
een totaal van 300 graven in een gebruiksperiode 
van 400 jaar zouden bij een verblijf in het klooster 
van gemiddeld 25 jaar ongeveer negentien perso-
nen tegelijk aanwezig zijn geweest. In de achtste 
eeuw zal dat aantal lager hebben gelegen en in de 
negende eeuw hoger (wellicht 20 tot 25 perso-
nen). Dit is een zeer hypothetische berekening die 
op veel onbekenden gebaseerd is, maar die toch 
een indicatie geeft van de potentiële omvang van 
de kloosterpopulatie. In ieder geval doet dit ons 
beseffen dat het klooster van Susteren qua bevol-
kingsomvang vrij bescheiden moet zijn geweest.

7.3  De datering van het grafveld

7.3.1  Methodiek

De graven zijn gedateerd met behulp van:
1. 14C-dateringen van skeletten;
2. bijgiften in de graven;
3. terminus post quem-dateringen, verschaft door 

opgespitte en niet-intentioneel meebe-
graven vondsten, waaronder aardewerk;

4. de stratigrafische relatie met andere graven, 
structuren en grondsporen;

5. associatie.

7.3.2 14C-dateringen

Van 23 skeletten is een 14C-datering verkregen 
(tabel 7.1).130 Binnen de grenzen van het budget 
zijn graven geselecteerd die óf op zichzelf inte-
ressant waren óf binnen de stratigrafie de mees-
te informatiewaarde hadden. Door de 14C-date-
ring is het jaar van overlijden met de nodige 
marges bepaald. De 14C-datering geeft een uit-
slag in jaren before present (BP) en is daarna geka-
libreerd met het OxCal-v3.10-programma. De 
gekalibreerde uitslagen in kalenderjaren zijn 
weergegeven met een waarschijnlijkheid van 
95,4% en een waarschijnlijkheid van 68,2%. In 
de eerste categorie zit er tussen de eerste en 
laatste mogelijkheid meestal een verschil van 
150 tot 200 jaar, in de tweede categorie 100 tot 
150 jaar. Alleen graf 143 is met een marge van 61, 
respectievelijk 27 jaar scherp gedateerd.

7.3.3  Bijgiften 

De grafkuil kan vondsten bevatten die aan de 
dode zijn meegegeven. Dat kunnen objecten zijn 
die de dode bij leven gebruikte of waarvan de 
achtergeblevenen meenden dat ze aan de dode 
toebehoorden of een passende bijgift vormden. 
Helaas is deze categorie klein. Het gaat om 
negen objecten: een loden kruis, een zilveren 
munt, een tinnen sierbeslag, een loden spinklos, 
een glazen kraal, een ijzeren beugeltje, een ijze-
ren sleutel, een mogelijke pijlpunt en een ijzeren 
mes. 
De zilveren munt is een denarius van Lodewijk de 
Vrome, geslagen in Dorestad tussen 822 en 840 
(graf 7, afb. 7.3). Hij lag bij de onderkant van de 
linkerheup van de dode. De denarius is van het 
christiana religio-type, met aan de ene zijde een 
kruis binnen een parelrand met op iedere hoek 
een stip en het randschrift HLUDOVICUS+IMP en 
aan de andere zijde een tempel met het rand-
schrift XRISTIANARELIGIO+. De munt van het 
type christiana religio kan worden beschouwd als 
de euro van het Karolingische rijk. Onder Lode-
wijk de Vrome is een enorme hoeveelheid mun-
ten van dit type in omloop gebracht.131 Hoewel de 
munt voor het midden van de negende eeuw is 
geslagen, moet deze al bijna een eeuw in omloop 
zijn geweest voordat hij in het graf terechtkwam. 
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van een kast of kist geweest. De sleutel kan een 
persoonlijk bezit zijn, maar kan ook duiden op 
de functie (keldermeester?) of de status (deka-
nes?) van de vrouw, hoewel men in dat geval een 
grotere sleutel (van een deur) zou verwachten. 
Een aan een functie gebonden object kan gedu-
rende een langere periode in gebruik zijn ge-
weest en mogelijk is in dit geval een object mee-
gegeven dat al enige tijd in omloop was 
geweest. 
Het platte loden kruis (afb. 7.4, 10.1) is aan-
getroffen in graf 138 A, waarin een man van ca. 
35 jaar oud was begraven. Het kruis lag op het 
borstbeen van de man. Op grond van de 
14C-datering ligt het tijdstip van overlijden tussen 
1013 en 1158 na Chr. (tabel 7.1). Helaas bevatte 
het kruis uit Susteren geen inscriptie met infor-
matie over de overledene. Dit in tegen stelling 
tot het loden kruis dat in 1988 in de St.-Servaas-
kerk te Maastricht is gevonden in het graf van 
Humbertus, de in 1086 overleden proost van het 
kapittel van Sint-Servaas.132 Een datering van het 
kruis van Susteren in de late elfde of vroege 
twaalfde eeuw is het meest waarschijnlijk, ge-
zien de uitslag van de 14C-datering en de overige 
vondsten in het graf: twee wandscherven van 
Pingsdorfaardewerk uit de periode 900-1225 
n.Chr. en bouwmateriaal (mortel, wat brokjes 
tufsteen en zandsteen). Dat laatste wijst erop 
dat de dode begraven is nadat er bouwactivitei-
ten hadden plaatsgevonden. Dit kruis heeft 
daarom ongeveer dezelfde ouderdom als het 
kruis van Humbertus. Wellicht heeft de overle-
den man een belangrijke rol gespeeld bij de 
bouw van de nieuwe kerk in de late elfde eeuw. 

Tabel 7.1 Graven met een 14C-datering.

Graf Lab nr. BP 68.2% waarschijnlijkheid 95.4% waarschijnlijkheid

4 RICH-21419 1250 ± 31 685AD (68.2%) 775AD 670AD (95.4%) 880AD

6 RICH-21425 1203 ± 31 770AD (68.2%) 880AD 710AD (7.9%) 750AD

760AD (86.2%) 900AD

920AD (1.3%) 940AD

9 KIA-13540 1215 ± 30 769 (68.2%) 874AD 694AD (95.4%) 889AD

11 RICH-21407 444 ± 30 1425AD (68.2%) 1460AD 1410AD (95.4%) 1490AD

12 KIA-13541 1080 ± 40 900AD (18.8%) 922AD 885AD (95.4%) 1024AD

949AD (44.4%) 998AD

1005AD (4.9%) 1012AD

16 KIA-13542 1210 ± 30 771AD (68.2%) 875AD 695AD (0.6%) 700AD

710AD (10.8%)745AD

764AD (83.9%) 891AD

17 KIA-13543 1240 ± 25 690AD (47.0%) 749AD 685AD (65.5%) 780AD

761AD (12.4%) 777AD 788AD (29.9%) 875AD

793AD (4.5%) 802AD

845AD (4.4%) 855AD

22 KIA-13544 1135 ± 30 885AD (68.2%) 969AD 777AD (4.3%) 792AD

803AD (8.1%) 844AD  

857AD (83.0%) 986AD

23 RICH-21439 976 ± 31 1010AD (32.7%) 1050AD 990AD (95.4%) 1160AD

1090AD (35.5%) 1150AD

33 UtC-2538 970 ± 60 1017AD (68.2%) 1154AD 972AD (95.4%) 1212AD

35 UtC-2539 1100 ± 70 876AD (68.2%) 1020AD 766AD (95.4%) 1043AD

42 UtC-2540 1180 ± 50 772AD (63.6%) 895AD 695AD (0.6%) 700AD

928AD (4.6%) 940AD 710AD (6.7%) 745AD

764AD (88.1%) 976AD

46 RICH-21423 1140 ± 31 870AD (68.2%) 970AD 780AD (95.4%) 990AD

54 KIA-13545 1145 ± 25 780AD (3.4%) 787AD 777AD (6.1%) 793AD

876AD (23.5%) 906AD 802AD (11.8%) 849AD

915AD (41.3%) 968AD 854AD (77.5%) 974AD

68 KIA-13546 1145 ± 30 779AD (4.5%) 789AD 776AD (95.4%) 975AD

872AD (63.7%) 969AD

80 RICH-21420 1231 ± 31 710AD (21.9%) 750AD 680AD (95.4%) 890AD

760AD (46.3%) 870AD

91 RICH-21424 1212 ± 30 760AD (68.2%) 880AD 690AD (13.1%) 750A

760AD (82.3%) 890AD

113 RICH-21440 1005 ± 30 985AD (68.2%) 1040AD 970AD (77.0%) 1050AD

1080AD (18.4%) 1160AD

118 RICH-21422 1102 ± 31 895AD (28.8%) 930AD 880AD (95.4%) 1020AD

940AD (39.4%) 985AD

129 KIA-13547 1115 ± 30 895AD (68.2%) 972AD 869AD (95.4%) 1013AD

135 RICH-21421 1130 ± 31 885AD (68.2%) 970AD 770AD (95.4%) 990AD

138 A KIA-13548 970 ± 35 1020AD (68.2%) 1150AD 1013AD (95.4%) 1158AD

143 KIA-13549 1025 ± 25 995AD (68.2%) 1022AD 974AD (95.4%) 1035AD
Afb. 7.4 Graf 138 A met het loden kruis op de borst van 

een man van ca. 35 jaar (foto: RCE).
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132 Panhuysen 1991, 17.

In het graf bevond zich namelijk een scherf Duis-
burgaardewerk uit de tiende eeuw. 
Een 6,6 cm lange draaisleutel (graf 35, afb. 10.56 a) 
werd gevonden in het graf van een vrouw van 
35 tot 40 jaar. De sleutel heeft bij haar bekken of 
bovenbenen gelegen. Het graf moet uit de tien-
de tot vroege elfde eeuw dateren wegens de 
14C-datering (tabel 7.1) in combinatie met twee 
wandscherven van achtste- of negende-eeuws 
Mayen- en Badorfaardewerk en een wand frag-
ment Pingsdorfaardewerk uit de periode 900-
1225 n.Chr. Gezien de lengte van de sleutel is hij 

van een kast of kist geweest. De sleutel kan een 
persoonlijk bezit zijn, maar kan ook duiden op 
de functie (keldermeester?) of de status (deka-
nes?) van de vrouw, hoewel men in dat geval een 
grotere sleutel (van een deur) zou verwachten. 
Een aan een functie gebonden object kan gedu-
rende een langere periode in gebruik zijn ge-
weest en mogelijk is in dit geval een object mee-
gegeven dat al enige tijd in omloop was 
geweest. 
Het platte loden kruis (afb. 7.4, 10.1) is aan-
getroffen in graf 138 A, waarin een man van ca. 
35 jaar oud was begraven. Het kruis lag op het 
borstbeen van de man. Op grond van de 
14C-datering ligt het tijdstip van overlijden tussen 
1013 en 1158 na Chr. (tabel 7.1). Helaas bevatte 
het kruis uit Susteren geen inscriptie met infor-
matie over de overledene. Dit in tegen stelling 
tot het loden kruis dat in 1988 in de St.-Servaas-
kerk te Maastricht is gevonden in het graf van 
Humbertus, de in 1086 overleden proost van het 
kapittel van Sint-Servaas.132 Een datering van het 
kruis van Susteren in de late elfde of vroege 
twaalfde eeuw is het meest waarschijnlijk, ge-
zien de uitslag van de 14C-datering en de overige 
vondsten in het graf: twee wandscherven van 
Pingsdorfaardewerk uit de periode 900-1225 
n.Chr. en bouwmateriaal (mortel, wat brokjes 
tufsteen en zandsteen). Dat laatste wijst erop 
dat de dode begraven is nadat er bouwactivitei-
ten hadden plaatsgevonden. Dit kruis heeft 
daarom ongeveer dezelfde ouderdom als het 
kruis van Humbertus. Wellicht heeft de overle-
den man een belangrijke rol gespeeld bij de 
bouw van de nieuwe kerk in de late elfde eeuw. 

Afb. 7.3 Denarius V01-158-M-01, voorzijde en keerzijde (foto: RCE).

Tabel 7.1 Graven met een 14C-datering.

Graf Lab nr. BP 68.2% waarschijnlijkheid 95.4% waarschijnlijkheid

4 RICH-21419 1250 ± 31 685AD (68.2%) 775AD 670AD (95.4%) 880AD

6 RICH-21425 1203 ± 31 770AD (68.2%) 880AD 710AD (7.9%) 750AD

760AD (86.2%) 900AD

920AD (1.3%) 940AD

9 KIA-13540 1215 ± 30 769 (68.2%) 874AD 694AD (95.4%) 889AD

11 RICH-21407 444 ± 30 1425AD (68.2%) 1460AD 1410AD (95.4%) 1490AD

12 KIA-13541 1080 ± 40 900AD (18.8%) 922AD 885AD (95.4%) 1024AD

949AD (44.4%) 998AD

1005AD (4.9%) 1012AD

16 KIA-13542 1210 ± 30 771AD (68.2%) 875AD 695AD (0.6%) 700AD

710AD (10.8%)745AD

764AD (83.9%) 891AD

17 KIA-13543 1240 ± 25 690AD (47.0%) 749AD 685AD (65.5%) 780AD

761AD (12.4%) 777AD 788AD (29.9%) 875AD

793AD (4.5%) 802AD

845AD (4.4%) 855AD

22 KIA-13544 1135 ± 30 885AD (68.2%) 969AD 777AD (4.3%) 792AD

803AD (8.1%) 844AD  

857AD (83.0%) 986AD

23 RICH-21439 976 ± 31 1010AD (32.7%) 1050AD 990AD (95.4%) 1160AD

1090AD (35.5%) 1150AD

33 UtC-2538 970 ± 60 1017AD (68.2%) 1154AD 972AD (95.4%) 1212AD

35 UtC-2539 1100 ± 70 876AD (68.2%) 1020AD 766AD (95.4%) 1043AD

42 UtC-2540 1180 ± 50 772AD (63.6%) 895AD 695AD (0.6%) 700AD

928AD (4.6%) 940AD 710AD (6.7%) 745AD

764AD (88.1%) 976AD

46 RICH-21423 1140 ± 31 870AD (68.2%) 970AD 780AD (95.4%) 990AD

54 KIA-13545 1145 ± 25 780AD (3.4%) 787AD 777AD (6.1%) 793AD

876AD (23.5%) 906AD 802AD (11.8%) 849AD

915AD (41.3%) 968AD 854AD (77.5%) 974AD

68 KIA-13546 1145 ± 30 779AD (4.5%) 789AD 776AD (95.4%) 975AD

872AD (63.7%) 969AD

80 RICH-21420 1231 ± 31 710AD (21.9%) 750AD 680AD (95.4%) 890AD

760AD (46.3%) 870AD

91 RICH-21424 1212 ± 30 760AD (68.2%) 880AD 690AD (13.1%) 750A

760AD (82.3%) 890AD

113 RICH-21440 1005 ± 30 985AD (68.2%) 1040AD 970AD (77.0%) 1050AD

1080AD (18.4%) 1160AD

118 RICH-21422 1102 ± 31 895AD (28.8%) 930AD 880AD (95.4%) 1020AD

940AD (39.4%) 985AD

129 KIA-13547 1115 ± 30 895AD (68.2%) 972AD 869AD (95.4%) 1013AD

135 RICH-21421 1130 ± 31 885AD (68.2%) 970AD 770AD (95.4%) 990AD

138 A KIA-13548 970 ± 35 1020AD (68.2%) 1150AD 1013AD (95.4%) 1158AD

143 KIA-13549 1025 ± 25 995AD (68.2%) 1022AD 974AD (95.4%) 1035AD
Afb. 7.4 Graf 138 A met het loden kruis op de borst van 

een man van ca. 35 jaar (foto: RCE).
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133 Eerder werd zeevis niet zover 
landinwaarts geïmporteerd 
(basispublicatie 16.3.1).

7.3.4 Opspit- en intrusievondsten

Wanneer een graf gegraven wordt in een cultuur-
laag of wanneer een graf oudere sporen door-
snijdt, kunnen daarin aanwezige vondsten opge-
spit worden. Na het dichtgooien van het graf met 
de eerder uitgeworpen grond, komen deze vond-
sten in de grafkuil terecht. Deze residuele of op-
spitvondsten geven, als ze dateerbaar zijn, zoals 
aardewerkscherven, een terminus post quem -date-
ring voor de aanleg van het graf. Een achtste-
eeuwse scherf kan zowel in de achtste als bijvoor-

beeld in de tiende eeuw in het graf beland zijn en 
dat geeft veel ruimte in de datering. Nederzettings-
 resten zonder aardewerk zijn in de regel ondateer-
baar. Alleen de aanwezigheid van zeevis is een 
indicatie dat het graf uit de negende eeuw of later 
dateert.133 Wanneer nederzettingsafval in de vul-
ling van een graf ontbreekt, kan dat duiden op een 
graf dat in de vroegste fase van het klooster is ge-
graven, maar bij de depositie en opspit van neder-
zettingsresten spelen ook andere factoren een rol, 
zoals toeval. 
Aan de hand van de datering van de opspit-
vondsten kan men de graven verdelen in zeven 
groepen (tabel 7.2). 
De eerste twee groepen zouden kunnen dateren 
uit de achtste- of vroeg-negende-eeuw, toen er 
op het terrein nog nauwelijks bewoning was ge-
weest. Graven met Karolingisch materiaal zouden 
uit de late negende tot twaalfde eeuw kunnen 
dateren en graven met volmiddeleeuws aarde-
werk uit de tiende tot twaalfde eeuw. In het alge-
meen lagen de graven zonder vondsten dichter bij 
de kerk dan de graven met vroeg middeleeuws 
aardewerk en namen graven met alleen prehisto-
risch en Romeins aardewerk een tussenpositie in.

7.3.5  Stratigrafie en clusters

Het merendeel van de graven versnijdt elkaar niet, 
al liggen de graven vaak dicht bij elkaar, met soms 
maar 25 cm tussenruimte.
In enkele zones van het grafveld is sprake van clus-
ters van elkaar doorsnijdende graven (afb. 7.2). In 
de meeste gevallen gaat het om niet meer dan 
twee tot drie graven (afb. 7.5). In de clusters D, E, F, 
G echter liggen vijf of meer graven door en naast 
elkaar (afb. 7.6). Door de doorsnijdingen ontstaat 
een relatieve datering. 
Een absolute datering kan worden verkregen door 
bij de relatieve datering de uitslag van 14C-date-
ringen, de ouderdom van bijgiften en de terminus 
post quem-datering van de opspitvondsten te be -
trekken.

Tabel 7.2. Aantallen graven, uitgesplitst naar de aard van de opspit- en intrusievondsten.

Graven zonder enig aardewerk of nederzettingsafval 23

Graven met alleen maar aardewerk uit de ijzertijd of Romeinse tijd, al dan niet samen met ander nederzettingsafval 15

Graven met aardewerk uit de vroege middeleeuwen (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 41

Graven met aardewerk uit de volle middeleeuwen (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 11

Graven met aardewerk uit de late middeleeuwen (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 3

Graven met aardewerk uit de nieuwe tijd (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 7

Graven met alleen ondateerbare vondsten (nederzettingsafval) 18

Totaal 118

Afb. 7.5 Graf 141 (lichaamsvormige kuil zonder hoofdnis, 

vrouw van 21 tot 23 jaar) doorsnijdt graf 142 (lichaams-

vormige kuil zonder hoofdnis, man van 53 tot 55 jaar) 

(foto: RCE).

Afb. 7.6 Vrijgelegde graven van cluster E in werkput 9: graf 66 (S09/178), graf 69 (S09/215), graf 67 (S09/ 179), graf 68 (S09/185) en graf 70 (S09/216) (foto: RCE).

Tabel 7.3 Daterende factoren in cluster E. 

Graf 14C-datering Bijgiften Opspitvondsten Overige Relatie met ander graf

59 mortel, dierlijk bot, zaden (granen), 
ijzerfragmenten, vis (beekforel).

jonger dan 70

62 zaden (granen) jonger dan 66

65 zaden (granen), dakpan ouder dan 66

66 mes (kan ook uit de kuil 
daarboven komen)

ijzertijdaardewerk, huttenleem, 
vuursteen

jonger dan 65

67 spijkers, ijzertijdaardewerk, 
Karolingisch aardewerk (750-900), 
vensterglas, huttenleem, mortel, 
dierlijk bot, zaden (granen)

jonger dan 111

68 68.2% waar schijn lijk heid: 
779AD (4.5%) 789AD; 872AD 
(63.7%) 969AD; 95.4% waar-
schijn lijk heid: 776AD (95.4%) 
975AD

spijkers, ijzertijd aardewerk, Rijnlands 
Pingsdorfaardewerk (900-1225), 
mortel, dakpan- of tegel fragmenten, 
zaden (granen).

jonger dan 67

69 pijlpuntachtig object ijzertijdaardewerk, Rijnlands 
Pingsdorfaardewerk (900-1225), 
Duisburgaardewerk (900-950), zaden 
(granen), huttenleem, tegel, kalksteen

jonger dan 68

70 spijkers, ijzertijdaardewerk, 
Karolingisch aardewerk (750-900), 
houtskool, huttenleem, mortel, basalt, 
dierlijk bot, vuursteen, kooksteen, 
dakpan- of tegelfragmenten, zaden 
(granen).

qua ligging associatie met graf 
58 en 66

ouder dan 59

111 ijzertijdaardewerk, mortel, leisteen; 
postmiddeleeuws aardewerk en 
steengoed (intrusie)

ouder dan 67
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beeld in de tiende eeuw in het graf beland zijn en 
dat geeft veel ruimte in de datering. Nederzettings-
 resten zonder aardewerk zijn in de regel ondateer-
baar. Alleen de aanwezigheid van zeevis is een 
indicatie dat het graf uit de negende eeuw of later 
dateert.133 Wanneer nederzettingsafval in de vul-
ling van een graf ontbreekt, kan dat duiden op een 
graf dat in de vroegste fase van het klooster is ge-
graven, maar bij de depositie en opspit van neder-
zettingsresten spelen ook andere factoren een rol, 
zoals toeval. 
Aan de hand van de datering van de opspit-
vondsten kan men de graven verdelen in zeven 
groepen (tabel 7.2). 
De eerste twee groepen zouden kunnen dateren 
uit de achtste- of vroeg-negende-eeuw, toen er 
op het terrein nog nauwelijks bewoning was ge-
weest. Graven met Karolingisch materiaal zouden 
uit de late negende tot twaalfde eeuw kunnen 
dateren en graven met volmiddeleeuws aarde-
werk uit de tiende tot twaalfde eeuw. In het alge-
meen lagen de graven zonder vondsten dichter bij 
de kerk dan de graven met vroeg middeleeuws 
aardewerk en namen graven met alleen prehisto-
risch en Romeins aardewerk een tussenpositie in.

7.3.5  Stratigrafie en clusters

Het merendeel van de graven versnijdt elkaar niet, 
al liggen de graven vaak dicht bij elkaar, met soms 
maar 25 cm tussenruimte.
In enkele zones van het grafveld is sprake van clus-
ters van elkaar doorsnijdende graven (afb. 7.2). In 
de meeste gevallen gaat het om niet meer dan 
twee tot drie graven (afb. 7.5). In de clusters D, E, F, 
G echter liggen vijf of meer graven door en naast 
elkaar (afb. 7.6). Door de doorsnijdingen ontstaat 
een relatieve datering. 
Een absolute datering kan worden verkregen door 
bij de relatieve datering de uitslag van 14C-date-
ringen, de ouderdom van bijgiften en de terminus 
post quem-datering van de opspitvondsten te be -
trekken.

Tabel 7.2. Aantallen graven, uitgesplitst naar de aard van de opspit- en intrusievondsten.

Graven zonder enig aardewerk of nederzettingsafval 23

Graven met alleen maar aardewerk uit de ijzertijd of Romeinse tijd, al dan niet samen met ander nederzettingsafval 15

Graven met aardewerk uit de vroege middeleeuwen (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 41

Graven met aardewerk uit de volle middeleeuwen (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 11

Graven met aardewerk uit de late middeleeuwen (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 3

Graven met aardewerk uit de nieuwe tijd (en ouder), al dan niet samen met ander nederzettingsafval 7

Graven met alleen ondateerbare vondsten (nederzettingsafval) 18

Totaal 118

Afb. 7.5 Graf 141 (lichaamsvormige kuil zonder hoofdnis, 

vrouw van 21 tot 23 jaar) doorsnijdt graf 142 (lichaams-

vormige kuil zonder hoofdnis, man van 53 tot 55 jaar) 

(foto: RCE).

Afb. 7.6 Vrijgelegde graven van cluster E in werkput 9: graf 66 (S09/178), graf 69 (S09/215), graf 67 (S09/ 179), graf 68 (S09/185) en graf 70 (S09/216) (foto: RCE).

Tabel 7.3 Daterende factoren in cluster E. 

Graf 14C-datering Bijgiften Opspitvondsten Overige Relatie met ander graf

59 mortel, dierlijk bot, zaden (granen), 
ijzerfragmenten, vis (beekforel).

jonger dan 70

62 zaden (granen) jonger dan 66

65 zaden (granen), dakpan ouder dan 66

66 mes (kan ook uit de kuil 
daarboven komen)

ijzertijdaardewerk, huttenleem, 
vuursteen

jonger dan 65

67 spijkers, ijzertijdaardewerk, 
Karolingisch aardewerk (750-900), 
vensterglas, huttenleem, mortel, 
dierlijk bot, zaden (granen)

jonger dan 111

68 68.2% waar schijn lijk heid: 
779AD (4.5%) 789AD; 872AD 
(63.7%) 969AD; 95.4% waar-
schijn lijk heid: 776AD (95.4%) 
975AD

spijkers, ijzertijd aardewerk, Rijnlands 
Pingsdorfaardewerk (900-1225), 
mortel, dakpan- of tegel fragmenten, 
zaden (granen).

jonger dan 67

69 pijlpuntachtig object ijzertijdaardewerk, Rijnlands 
Pingsdorfaardewerk (900-1225), 
Duisburgaardewerk (900-950), zaden 
(granen), huttenleem, tegel, kalksteen

jonger dan 68

70 spijkers, ijzertijdaardewerk, 
Karolingisch aardewerk (750-900), 
houtskool, huttenleem, mortel, basalt, 
dierlijk bot, vuursteen, kooksteen, 
dakpan- of tegelfragmenten, zaden 
(granen).

qua ligging associatie met graf 
58 en 66

ouder dan 59

111 ijzertijdaardewerk, mortel, leisteen; 
postmiddeleeuws aardewerk en 
steengoed (intrusie)

ouder dan 67
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Door van elk graf deze daterende factoren te com-
bineren, is van 108 graven binnen ruime marges de 
ouderdom bepaald. Bij de datering moet in de 
meeste gevallen een marge van een à twee eeu-
wen worden aangehouden, omdat geen van de 
genoemde gegevens – ook in combinatie niet – tot 
een scherpe datering leidt. In tabel 7.3 is dit onder-
bouwd voor cluster E. Binnen dit cluster zijn sub-
clusters te onderscheiden. Binnen deze subclusters 
staan graven in een stratigrafische relatie tot el-
kaar, waardoor de subclusters in het cluster chro-
nologisch gegroepeerd kunnen worden (tabel 7.4).
Grafvorm, aanlegdiepte, geslacht en oriëntatie zijn 
niet als dateringscriteria gebruikt, omdat de chro-
nologie daarvan juist object van onderzoek is. 
Associatie heeft enigszins een rol gespeeld. Indien 
de uiterlijke kenmerken en ligging van een onda-
teerbaar graf (nagenoeg) identiek zijn aan die van 
een nabijgelegen, goed gedateerd graf, is aan het 
ondateerbare graf een overeenkomstige datering 
gegeven.

7.3.6  Graffasen

De graven uit de periode 700-1200 zijn ingedeeld 
in vijf groepen. Omdat ze ongeveer even oude 
graven omvatten, is hiervoor de term ‘graffasen’ 
gebruikt. Ze bestrijken elk (met uitzondering van 
graffase 1) een periode van anderhalve eeuw en 
overlappen elkaar aan weerszijden vijftig jaar 
(tabel 7.5). Dat verschaft tot op zekere hoogte een 

absolute datering, terwijl het relatieve karakter 
gehandhaafd blijft. Daarbij bleek dat de meeste 
graven te plaatsen waren in de late negende en 
tiende eeuw (graffase 3), gevolgd door de graven 
uit de late tiende en elfde eeuw (graffase 4). Een 
aantal graven was ondateerbaar (graffase 0).
De vijf graffasen omvatten globaal de volgende 
periodes:
1. 700-825;
2. 750-900;
3. 850-1000;
4. 950-1100;
5. 1050-1150.
Bij de opspitvondsten bleek al dat de graven 
zonder vondsten meestal dicht bij de kerk lagen 
en de graven met vroegmiddeleeuws aardewerk 
op wat grotere afstand, terwijl de graven met 
alleen prehistorisch en Romeins aardewerk een 
tussenpositie innamen.
Het kaartbeeld van de graffasen versterkt deze 
conclusie, waarbij niet vergeten mag worden dat 
de huidige kerk pas gebouwd werd tijdens graf-
fase 4 (afb. 7.7). 
De aan graffase 1 toegeschreven graven liggen 
op korte afstand (maximaal 5 m) van de huidige 
kerk, maar hierbij gaat het om een klein aantal 
(dertien graven), waarvan diverse verstoord zijn. 
De zeventien graven van graffase 2 zijn duidelijk 
het restant van een groter geheel. Ze laten zien 
dat in de achtste en negende eeuw de graven 
dicht bij elkaar in rijen langs de kerk hebben ge-
legen, tot 7,5 m vanaf de noordelijke zijbeuk. 
Deze situatie zal zich onder de huidige kerk 

Tabel 7.4 Stratigrafische rangschikking van de graven in drie subclusters van cluster E. Per graf een conclusie met 
betrekking tot de graffase en periode. 

Subcluster Subcluster Subcluster

Graf 62, groep 4, late tiende/elfde eeuw graf 69, groep 4, late tiende/elfde eeuw graf 59, groep 4, late tiende/elfde eeuw

Graf 66, groep 3, vroege tot midden tiende eeuw graf 68, groep 3, late negende tot midden tiende eeuw graf 70, groep 3, negende tot midden tiende eeuw

Graf 65, groep 2, negende eeuw graf 67, groep 2, negende eeuw 

graf 111, groep (1); achtste of negende eeuw 

Tabel 7.5 Overzicht van de aantallen middeleeuwse graven per graffase (het post middel-
eeuwse babygraf 11 is niet meegeteld).

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Totaal 13 17 39 31 7 10 117

% 11 15 33 26 6 9 100
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hebben voortgezet tot aan de muren van een 
voorganger.
De 39 graven van graffase 3, uit de late negende 
en de tiende eeuw, liggen in het centrale deel 
van het opgravingsterrein in een gordel om de 
graven van graffase 2 heen, tot wel 15 m van de 
huidige kerk. De graven verschijnen in deze fase 
echter ook aan de rand van het terrein, met 
name ten noorden van de crypte. Naast graven 
in clusters zijn er nu ook diverse solitaire graven. 
In graffase 4 (de late tiende en de elfde eeuw) 
wordt het grafveld niet groter. In het midden of in 
de tweede helft van de tiende eeuw is de grens 
bereikt. De 31 graven van graffase 4 worden tus-
sen de oudere in gelegd. In de laatste fase (graf-
fase 5 met zeven graven) bevinden de graven zich 
op een na in de uithoeken van het terrein.
In de eerste helft van de twaalfde eeuw eindigt 
het gebruik van het grafveld ten noorden van de 

kerk. De ontwikkeling kan worden samengevat 
als een proces waarbij de oudste graven vrij syste-
matisch en dicht bij elkaar in de strook langs de 
noordzijde van de kerk zijn aangelegd, en de jon-
gere graven (vanaf de tiende en elfde eeuw) 
steeds meer over het terrein verspreid kwamen te 
liggen. Redenerend vanuit dit model kan veronder  -
steld worden dat onder de huidige kerk vooral gra -
ven uit de oudste perioden zullen liggen.

7.4  Oriëntatie 

Een ruimtelijke indeling met een chronologisch 
aspect kan ook tot uitdrukking komen in de ori-
entatie van de graven, in de graftypen, in de 
aanlegdiepte en in de verhouding tussen man-
nen- en vrouwengraven. 

absolute datering, terwijl het relatieve karakter 
gehandhaafd blijft. Daarbij bleek dat de meeste 
graven te plaatsen waren in de late negende en 
tiende eeuw (graffase 3), gevolgd door de graven 
uit de late tiende en elfde eeuw (graffase 4). Een 
aantal graven was ondateerbaar (graffase 0).
De vijf graffasen omvatten globaal de volgende 
periodes:
1. 700-825;
2. 750-900;
3. 850-1000;
4. 950-1100;
5. 1050-1150.
Bij de opspitvondsten bleek al dat de graven 
zonder vondsten meestal dicht bij de kerk lagen 
en de graven met vroegmiddeleeuws aardewerk 
op wat grotere afstand, terwijl de graven met 
alleen prehistorisch en Romeins aardewerk een 
tussenpositie innamen.
Het kaartbeeld van de graffasen versterkt deze 
conclusie, waarbij niet vergeten mag worden dat 
de huidige kerk pas gebouwd werd tijdens graf-
fase 4 (afb. 7.7). 
De aan graffase 1 toegeschreven graven liggen 
op korte afstand (maximaal 5 m) van de huidige 
kerk, maar hierbij gaat het om een klein aantal 
(dertien graven), waarvan diverse verstoord zijn. 
De zeventien graven van graffase 2 zijn duidelijk 
het restant van een groter geheel. Ze laten zien 
dat in de achtste en negende eeuw de graven 
dicht bij elkaar in rijen langs de kerk hebben ge-
legen, tot 7,5 m vanaf de noordelijke zijbeuk. 
Deze situatie zal zich onder de huidige kerk 
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Er is geen uniforme oriëntatie. Er zijn er drie 
hoofdrichtingen, waarbij de noordwest-zuidoost 
gerichte oriëntatie (strikt genomen westnoord-
west-oostzuidoost) met een grafrichting van 101° 
tot 120° het meest voorkomt (tachtig graven). Bij 
zeventien graven is er een west-oostoriëntatie 
met afwijkingen van ca. 10° in beide richtingen 
(80° tot 100°). De meeste west-oostgraven zitten 

tussen de 80° tot 90° in en tenderen al naar een 
zuidwest-noordoostoriëntatie. Zes graven hebben 
een zuidwest-noordoost gerichte oriëntatie (ei-
genlijk westzuidwest-oostnoordoost) met een 
grafrichting van 63° tot 79° (afb. 7.8).
De oriëntatieverschillen lijken weinig chrono-
logische relevantie te hebben (tabel 7.6). Binnen 
een cluster van overlappende graven kan een 
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Tabel 7.6 Aantal graven per graffase per grafrichting.

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Noordwest-zuidoost 8 15 22 26 5 4 80

West-oost 1 13 2 1 17

Zuidwest-noordoost 3 1 1 1 6

Niet bepaald 5 1 1 2 0 5 14

Totaal 13 17 39 31 7 10 117
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oriëntatieverschil echter duiden op discontinuïteit. 
Opvallend is dat graffase 3 de grootste variatie in 
de oriëntatie heeft. In de andere perioden domi-
neert de noordwest-zuidoostoriëntatie.
Evenmin lijken de oriëntaties gebonden te zijn 
aan een bepaalde zone. De graven met een 
noordwest-zuidoostoriëntatie zijn overal op het 
grafveld aanwezig behalve in het uiterste wes-
ten. De graven met een west-oostoriëntatie be-
vinden zich bij de crypte en in het westelijke deel 
van het middenterrein. De graven met een zuid-
west-noordoost gerichte oriëntatie zijn alleen 
aan de randen van het grafveld gevonden.
Voor de sterke diversiteit in oriëntatie aan de 
randen van het grafveld, die vooral in graffase 3 
optreedt, is geen verklaring. Het kan zijn dat 
men in de late negende en tiende eeuw, bijvoor-
beeld door begroeiing, het ‘oogcontact’ met de 
rest van het grafveld verloren had, waardoor de 
grafrichting kon gaan afwijken. Uit de variatie in 
oriëntatie blijkt in ieder geval dat de wens om de 
dode met de blik op het oosten gericht te begra-
ven, in astronomisch nauwkeurige zin maar zel-
den gevolgd werd.

7.5  Graftypen

Op het grafveld komen verschillende typen be-
gravingen voor (tabel 7.7): rechthoekige kuilen 

met kist, waarvan de hoeken meestal gesloten 
waren (afb. 7.10), maar soms de planken uitsta-
ken (afb. 7.11), rechthoekige kuilen zonder kist 
(afb. 7.12), lichaamsvormige kuilen zonder kist 
met een in de kuil uitgegraven hoofdnis (afb. 
7.15), min of meer lichaamsvormige kuilen zon-
der kist en zonder hoofdnis en een gemetseld 
stenen graf (afb. 7.13). Ook zijn er kuilen met een 
onregelmatige vorm. Dat kan een gevolg van 
verstoring zijn. Enkele grafkuilen zonder kist 
waren met een deksel afgedicht. Ook zijn er gra-
ven waar men wat keien op de bodem van de 
kuil had gelegd. Ten slotte zijn er ruimgraven of 
knekelkuilen. Wanneer men ruimte wilde maken 
voor een nieuw graf en op een ouder graf stuitte, 
kon men de skeletresten (vaak gaat het om losse 
botten van meerdere personen) bij elkaar in een 
kuil gooien.
Ook bij de graftypen is er in beperkte zin sprake 
van een ruimtelijke indeling (afb. 7.9). De kist-
begravingen komen vooral voor in het centrum 
van het grafveld en de zone met de kistgraven is 
ook de zone waar de meeste graven uit de graf-
fasen 1, 2, en 3 liggen. De hoofdnisgraven liggen 
vooral in een zone ten noorden van de crypte, 
waar de graffasen 3, 4 en 5 domineren en waar 
ook de steenkist en het kuilgraf met het loden 
kruis liggen. Ook de graven met de keien op de 
bodem liggen in deze zone. De antropomorfe 
(lichaamsvormige) graven zonder hoofdnis 
komen hier ook voor, maar liggen tevens in het 

Tabel 7.7 Graftypen per graffase. Het postmiddeleeuwse graf 11 (graffase 6) is buiten 
beschouwing gelaten. 

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Steenkist 2 2

Houten kist 4 14 17 8 1 44

Hoofdnis 1 2 3 2 8

Antropomorf zonder 
hoofdnis

2 3 1 6

‘Rechte’ kuil 2 1 12 15 3 4 37

Ruimgraf 1 1 2 1 5

Onregelmatige kuil 6 1 3 5 15

Totaal 13 17 39 31 7 10 117

Keien op de bodem 1 1 3 1 6

Deksel op de kuil 1 1* 2** 1 5**

* Antropomorf ** Inclusief één hoofdnis
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centrale deel van het terrein. De ‘gewone’ kuil-
graven komen overal op het terrein voor. 
De kistgraven lijken een vrij vroeg fenomeen in 
het grafveld, met het zwaartepunt in de negende 
en tiende eeuw, terwijl de antropomorfe graven 
een wat later verschijnsel zijn, met het zwaarte-
punt in de tiende en elfde eeuw. De kistloze kui-
len lijken vanaf de late tiende eeuw in graffase 4 
de rol als standaardgrafvorm van de kistgraven 
over te nemen. De onregelmatige kuilen zijn het 
best vertegenwoordigd in graff ase 1, wat niet 
verwonderlijk is, aangezien de oudste graven het 
meest geleden hebben onder verstoringen, en in 
de ondateerbare groep (graffase 0), wat even-
eens te verwachten was.
De standaardligging van de doden – voor zover 
die is vast te stellen, want in veel graven ligt het 
skelet niet meer in gearticuleerde positie – is op 
de rug met de armen en handen naast het li-
chaam (afb. 7.12). Alleen in graf 3 (graffase 2) ligt 
de dode op haar rechterzijde (afb. 7.10), terwijl 
de dode in graf 22 (graffase 3) het lichaam iets 
gebogen heeft. Bij graf 21 (graffase 5) valt op dat 
de armen gebogen zijn. De linkerarm ligt langs 
het lichaam, de rechterarm over de borst. Bij 
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centrale deel van het terrein. De ‘gewone’ kuil-
graven komen overal op het terrein voor. 
De kistgraven lijken een vrij vroeg fenomeen in 
het grafveld, met het zwaartepunt in de negende 
en tiende eeuw, terwijl de antropomorfe graven 
een wat later verschijnsel zijn, met het zwaarte-
punt in de tiende en elfde eeuw. De kistloze kui-
len lijken vanaf de late tiende eeuw in graffase 4 
de rol als standaardgrafvorm van de kistgraven 
over te nemen. De onregelmatige kuilen zijn het 
best vertegenwoordigd in graff ase 1, wat niet 
verwonderlijk is, aangezien de oudste graven het 
meest geleden hebben onder verstoringen, en in 
de ondateerbare groep (graffase 0), wat even-
eens te verwachten was.
De standaardligging van de doden – voor zover 
die is vast te stellen, want in veel graven ligt het 
skelet niet meer in gearticuleerde positie – is op 
de rug met de armen en handen naast het li-
chaam (afb. 7.12). Alleen in graf 3 (graffase 2) ligt 
de dode op haar rechterzijde (afb. 7.10), terwijl 
de dode in graf 22 (graffase 3) het lichaam iets 
gebogen heeft. Bij graf 21 (graffase 5) valt op dat 
de armen gebogen zijn. De linkerarm ligt langs 
het lichaam, de rechterarm over de borst. Bij 

1:350

187500

34
14

00
34

13
80

187520 187540

9e-eeuwse kloosterbebouwing
Reconstructie bebouwing
In 1887-1890 ontdekte graven

Steenkist

Hoofdnisgraf
Antropomorf graf zonder
hoofdnis

Houten kist
Hypothetische voorganger kerk      Kuilgraf

Opgravingsgebied
Kerk

Verstoorde graven en ruimgraven 2020

Overige sporen
Complexnummer

5100

2020

5000

5100

2020

5000

76017601

Afb. 7.9 Overzicht van de graftypen.

Afb. 7.11 Graf 12: een kist met uitstekende planken (foto: 

RCE).

Afb. 7.13 Graf 129: een man in een steenkistgraf, met een latere bijzetting van een kind van acht 

tot elf jaar (graf 134) (foto: RCE).

Afb. 7.12 Graf 17: een man van 55 tot 70 jaar in een 

grafkuil zonder kist (foto: RCE).Afb. 7.10 Graf 3: een vrouw van 35 tot 40 jaar in zijligging in een kist (foto: RCE). 
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134 Stoepker 2016, 131, 139.
135 Vriendelijke mededeling van de 

beheerder van de begraafplaats van de 
gemeente Gulpen-Wittem.

136 Basispublicatie 1.35.

graf 27 (graffase 3), 46 (graffase 3), 109 (graffase 
3), 128 B (graffase 5) en waarschijnlijk ook 138 A 
(graffase 5) lagen de handen op de buik. Gezien 
het geringe aantal graven met goed bewaarde 
handen kunnen hier moeilijk vergaande conclu-
sies uit getrokken worden. Bij een beperkt on-
derzoek bij de kerk van Brunssum is echter 
waargenomen dat in de twaalfde tot veertiende 
eeuw de armen overwegend gestrekt langs het 
lichaam lagen. Doden uit de zeventiende en 
achttiende eeuw waren daar met gevouwen 
handen begraven.134

7.6  Aanlegdiepte

Een ander kenmerk van de graven is de aanleg-
diepte, dat is het niveau van de onderkant van 
de grafkuil. De graven zijn aangelegd vanaf het 
toenmalige maaiveld, dat in de beginfase van 
het klooster in het centrale deel van het terrein 
op 30,60 tot 30,70 m NAP lag en in het oosten en 
zuidoosten op 30,70 tot 30,90 m NAP (§ 2.6). De 
onderkant van de diepst aangelegde graven be-
vindt zich op een hoogte tussen 29,80 en 30,00 
m NAP; bij de ondiepste graven is dat tussen 
30,20 en 30,40 m NAP. Individuele af wijkingen 
daargelaten liggen de graven met de hoogste 
NAP-waarden vooral bij de crypte, waar het 
maaiveld het hoogst was, en in de zone tussen 
het transept en de stenen rondbouw 5000. De 
graven waarvan de onderkant wat lager ligt, lig-
gen meer naar het noordwesten. De graven met 
de laagste NAP-waarden liggen aan de rand van 

het grafveld. De aanlegdiepten tussen 30,00 en 
30,20 m NAP nemen ook in ruimtelijke zin een 
middenpositie in (tabel 7.8).
Hoewel de graven dicht bij de kerk in het alge-
meen ouder zijn dan die op grotere afstand, is er 
in individuele zin geen strikt verband tussen 
aanlegdiepte en graffase. De aanlegdiepten 
weerspiegelen vooral het aflopen van het terrein 
naar het noordwesten. De aanlegdiepte daalde, 
maar de diepte van de graven (60 tot 70 cm van 
de bodem van de kuil tot het maaiveld) bleef 
gelijk. Dat is ondiep vergeleken bij wat tegen-
woordig gebruikelijk is. Volgens de huidige wet-
geving moet er op een kist minstens 65 cm 
grond liggen.135 Dat komt bij een kist van 45 cm 
hoog neer op een grafdiepte van 1,10 m. Een on-
diep graf kan leiden tot problemen, zoals ern-
stige verzakking wanneer de kist vergaat, en in 
het ergste geval tot aantasting door dieren. In 
Susteren voorkwam men dit waarschijnlijk door 
geen of een platte kist te gebruiken en door de 
grafkuil bovengronds hoog af te dekken, al zal 
die afdekking snel zijn ingeklonken. 

7.7  Mannen, vrouwen en kinderen

Op het grafveld waren zowel mannen als vrou-
wen als kinderen begraven (tabel 7.9).136 Onder 
de onderzochte individuen zijn de vrouwen met 
49 personen (tegenover 21 mannen) in de meer-
derheid. Er zijn echter zeventien volwassenen 
gevonden (dat wil zeggen: personen die zijn 
overleden op een leeftijd van twintig jaar of 

Tabel 7.8 Aanlegdiepten (exclusief graf 11).

Aanlegdiepte (m NAP) Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

29,80 1 9 2 12

29,90 1 5 7 3 3 19

30,00 3 3 5 7 18

30,10 4 4 6 6 2 2 24

30,20 1 3 7 8 2 4 25

30,30 1 3 4 3 11

30,40 1 1 2 4

30,50 1 1

Onbepaald 2 1 3

Totaal 13 17 39 31 7 10 117

Tabel 7.9 De graven per geslacht en per graffase in absolute aantallen exclusief graf 11 
(drie baby’s). 

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Vrouw 3 8 18 17 3 49

Man 2 5 9 3 2 21

Onbepaald 20+ 2 2 4 2 2 5 17

Kind 12-20 2 2 4

Kind 3-11 1 2 5 8

Onbepaald 6 1 4 2 5 18

Totaal 13 17 39 31 7 10 117
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ouder) waarvan het geslacht niet vastgesteld 
kon worden. De man-vrouwverhouding kan dus 
anders geweest zijn. De kinderen kunnen onder-
scheiden worden in acht individuen die niet 
ouder dan elf jaar zijn geworden, één kind dat 
tien tot vijftien jaar is geworden, en drie kinde-
ren die tussen hun vijftiende en achttiende zijn 
overleden. Daarnaast zijn er achttien graven 
waar bepaling van geslacht en overlijdensleeftijd 
niet mogelijk was. Het gaat hierbij om incom-
plete skeletten, soms van meer individuen uit 
één grafkuil (ruimgraven).
De mannen- en vrouwengraven dateren uit de 
gehele gebruiksperiode van het grafveld. Uit alle 
graffasen zijn meer vrouwen dan mannen ge-
vonden. Uit de achtste en vroege negende eeuw 
(graffase 1) dateren drie vrouwen- en twee man-
nengraven. Veel zeggen deze aantallen niet, 
omdat er uit deze periode ook twee volwasse-
nen van onbepaald geslacht zijn gevonden en 
zes graven met losse botten.
In de graffasen 2 en 3, dus tot in de tiende eeuw, 
zijn de mannen nog redelijk sterk vertegenwoor-
digd met vijf mannen tegenover acht vrouwen in 
graffase 2 en negen mannen tegenover achttien 
vrouwen in graffase 3. In de late tiende en de 
elfde eeuw domineren de vrouwen (zeventien 
vrouwen tegenover drie mannen graffase 4) vol-
komen. In de late elfde en in de vroege twaalfde 
eeuw is de situatie dezelfde als in graffase 1. 
Volgens de geschreven bronnen huisvestte het 
klooster eerst mannen (fratres) en waren er 
aan het einde van de negende eeuw vrouwen 
(sanctemoniales feminae), waarna later een da-
messtift ontstond. Op een scherpe afbakening 
tussen een mannelijke en een vrouwelijke peri-
ode wijzen de skeletten niet. Al in de achtste of 
op zijn laatst in de vroege negende eeuw zijn er 

vrouwen begraven. De aanhangers van de hypo-
these dat er enige tijd een dubbelklooster – voor 
mannen én vrouwen – is geweest, kunnen in het 
skeletmateriaal enige munitie vinden. Tot in de 
tiende eeuw was er een substantieel aantal 
mannen aanwezig. Pas in de late tiende of zelfs 
de elfde eeuw werd dat duidelijk minder en be-
stond de populatie overwegend uit vrouwen. 
Het is misschien geen coïncidentie dat in deze 
tijd ook kinderen en in mindere mate jongeren 
hun entree maken. Bij hen kan aan oblaten en 
novicen gedacht worden. Ze maken – gemeten 
aan het aantal bekende graven – 10% van de 
grafveldpopulatie uit.
Dat er altijd mannen aanwezig waren is begrij-
pelijk, omdat voor het verzorgen van de ere-
dienst minstens één priester vereist was. Aan het 
stift waren vier kanunniken verbonden en het 
kan zijn dat deze situatie al eerder in de middel-
eeuwen ontstaan was. Het is overigens niet 
zeker dat alle begraven personen deel uitmaak-
ten van de kloostergemeenschap. Het is niet uit 
te sluiten dat leken, mannelijke en vrouwelijke 
begunstigers, het recht verworven hadden om in 
het klooster begraven te worden.
Ruimtelijk gezien zijn er geen aparte zones voor 
mannen, vrouwen en kinderen (afb. 7.14). Ten 
noorden van de crypte zijn de mannengraven 
relatief goed vertegenwoordigd, maar liggen 
mannen- en vrouwengraven toch door en naast 
elkaar, zoals dat ook overal elders het geval is. 
Drie graven ten westen van het ronde gebouw 
5000 lijken een klein mannengroepje te vormen 
te midden van veel vrouwen en ook in de rij gra-
ven naast de zijbeuk liggen enkele mannen naast 
elkaar. Dit echter kan toeval zijn.
Er is geen correlatie tussen geslacht en oriëntatie 
(tabel 7.10). Voor alle geslachten geldt in gelijke 

het grafveld. De aanlegdiepten tussen 30,00 en 
30,20 m NAP nemen ook in ruimtelijke zin een 
middenpositie in (tabel 7.8).
Hoewel de graven dicht bij de kerk in het alge-
meen ouder zijn dan die op grotere afstand, is er 
in individuele zin geen strikt verband tussen 
aanlegdiepte en graffase. De aanlegdiepten 
weerspiegelen vooral het aflopen van het terrein 
naar het noordwesten. De aanlegdiepte daalde, 
maar de diepte van de graven (60 tot 70 cm van 
de bodem van de kuil tot het maaiveld) bleef 
gelijk. Dat is ondiep vergeleken bij wat tegen-
woordig gebruikelijk is. Volgens de huidige wet-
geving moet er op een kist minstens 65 cm 
grond liggen.135 Dat komt bij een kist van 45 cm 
hoog neer op een grafdiepte van 1,10 m. Een on-
diep graf kan leiden tot problemen, zoals ern-
stige verzakking wanneer de kist vergaat, en in 
het ergste geval tot aantasting door dieren. In 
Susteren voorkwam men dit waarschijnlijk door 
geen of een platte kist te gebruiken en door de 
grafkuil bovengronds hoog af te dekken, al zal 
die afdekking snel zijn ingeklonken. 

7.7  Mannen, vrouwen en kinderen

Op het grafveld waren zowel mannen als vrou-
wen als kinderen begraven (tabel 7.9).136 Onder 
de onderzochte individuen zijn de vrouwen met 
49 personen (tegenover 21 mannen) in de meer-
derheid. Er zijn echter zeventien volwassenen 
gevonden (dat wil zeggen: personen die zijn 
overleden op een leeftijd van twintig jaar of 

Tabel 7.8 Aanlegdiepten (exclusief graf 11).

Aanlegdiepte (m NAP) Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

29,80 1 9 2 12

29,90 1 5 7 3 3 19

30,00 3 3 5 7 18

30,10 4 4 6 6 2 2 24

30,20 1 3 7 8 2 4 25

30,30 1 3 4 3 11

30,40 1 1 2 4

30,50 1 1

Onbepaald 2 1 3

Totaal 13 17 39 31 7 10 117

Tabel 7.9 De graven per geslacht en per graffase in absolute aantallen exclusief graf 11 
(drie baby’s). 

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Vrouw 3 8 18 17 3 49

Man 2 5 9 3 2 21

Onbepaald 20+ 2 2 4 2 2 5 17

Kind 12-20 2 2 4

Kind 3-11 1 2 5 8

Onbepaald 6 1 4 2 5 18

Totaal 13 17 39 31 7 10 117
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(afb. 7.13) uit omstreeks 900, met daarin een 
man, waar enige decennia later een kind van 
acht tot elf jaar naast is gelegd. Een tweede kind 
(zeven tot tien jaar) is later op de rand van de 
steenkist begraven. Het loden kruis was mis-
schien een postuum onderscheidingsteken. De 
grafvorm van de steenkist, die direct naast kuil-
graf 138 A ligt, is uniek in het opgegraven ge-
deelte van dit grafveld. Onder de huidige kerk, in 
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Afb. 7.14 Overzicht van de graven per geslacht.

Afb. 7.15 Graf 137: kuil met hoofdnis (foto: RCE). 

mate dat de meeste graven een noordwest-
zuidoostoriëntatie hebben, op afstand gevolgd 
door graven met een west-oostoriëntatie. De 

graven met een zuidwest-noordoostoriëntatie 
zijn hekkensluiter. 
Qua graftype valt op dat bij de kistgraven, de 

Tabel 7.10 De graven per geslacht en per oriëntatie in absolute aantallen exclusief graf 11 
(kuil met drie baby’s). 

Zuidwest-
noordoost

West-oost Noordwest-
zuidoost

Niet bepaald Totaal

Vrouw 1 8 39 1 49

Man 1 3 16 1 21

Onbepaald 20+ 2 2 10 3 17

Kind 12-20 0 2 2 0 4

Kind 3-11 1 1 6 0 8

Ruimgraf/los/onbepaals 1 1 7 9 18

Totaal 6 17 80 14 117
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hoofdnisgraven en de antropomorfe graven 
zonder hoofdnis de vrouwen sterk zijn vertegen-
woordigd (tabel 7.11). De mannen zijn relatief 
goed vertegenwoordigd bij de kistloze kuilen. 
Dit is echter een heel algemeen type, waarin ook 
de meeste kinderen en een volwassenen van 
onbepaald geslacht liggen. Het enige steenkist-
graf wordt bezet door een man samen met een 
later bijgezet kind. Dat de ruimgraven en kuilen 
met een onregelmatige vorm vooral skeletresten 
hebben opgeleverd waarvan geslacht en leeftijd 
niet te bepalen waren, is niet verwonderlijk.

7.8  Een elitezone?

Ruimtelijk gezien is het grafveld in een organisch 
proces tot stand gekomen, waarbij men vanaf de 
kerk het grafveld heeft uitgelegd. Eén zone ech-
ter heeft schijnbaar een apart karakter en dat is 
de zone ten noorden van de crypte. De crypte 
(een half ondergrondse buitencrypte) ligt aan de 
oostzijde van het koor. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat de ruimtelijke scheiding tussen 
deze zone en het centrale deel van het terrein 
kan zijn ontstaan door verstoringen als gevolg 
van de bouw van de volmiddeleeuwse oostvleu-
gel en de twintigste-eeuwse aanleg van riolerin-
gen. In werkelijkheid hoeft deze zone niet zo 
apart gelegen te hebben.
In de zone naast het zijkoor en de crypte bevin-
den zich 23 graven, waarvan twee een bijzonder 
karakter hebben (tabel 7.12). Dat zijn het laat-
elfde-eeuwse kuilgraf 138 A, waarin een man 
met een loden kruis op de borst begraven lag 
(afb. 7.4, afb. 10.1), en het steenkistgraf 129 

(afb. 7.13) uit omstreeks 900, met daarin een 
man, waar enige decennia later een kind van 
acht tot elf jaar naast is gelegd. Een tweede kind 
(zeven tot tien jaar) is later op de rand van de 
steenkist begraven. Het loden kruis was mis-
schien een postuum onderscheidingsteken. De 
grafvorm van de steenkist, die direct naast kuil-
graf 138 A ligt, is uniek in het opgegraven ge-
deelte van dit grafveld. Onder de huidige kerk, in 

Tabel 7.11 De graven per geslacht per graftype exclusief graf 11 (kuil met drie baby’s). 

Steenkist Houten kist Hoofdnis Lichaams-
vormige 
kuil zonder 
hoofdnis

‘Rechte’ kuil Ruimgraf Onregelma-
tige kuil

Totaal Keien op de 
bodem

Deksel op 
de kuil

Vrouw 25 4 5 13 2 49 3 1

Man 1 9 2 1 8 21 2 3

Onbepaald 20+ 6 1 8 2 17 1

Kind 12-20 1 2 1 4

Kind 3-11 1 2 1 4 8 1

Onbepaald 1 2 5 10 18

Totaal 2 44 8 6 37 5 15 117 6 5
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de ruimte langs een oudere kerk, kunnen er 
meer zijn geweest.
Opvallend in deze zone is ook het aantal hoofd-
nisgraven (zes van de zeven). Ook hoofdnisgra-
ven worden gezien als graven van personen met 

een hoge status (afb. 7.15).137 Indien dat correct 
is, zou de zone bij de crypte als een begraaf-
plaats van personen met een wat hogere status 
beschouwd kunnen worden. De nabijheid van 
het altaar en de heiligengraven in de kerk kan 

Tabel 7.12 De relatie tussen grafvorm en geslacht in de zone bij de crypte met 23 graven.

Graffase Totaal Totaal grafveld

1 2 3 4 5 0

Man steenkist 1 1 1

houten kist 1 1 9

antropomorf 1

hoofdnis 1 1 1

rechte kuil 1 1 1 1 4 9

onregelmatig

totaal 1 3 2 1 7 21

Vrouw steenkist

houten kist 25

antropomorf 1 1 4

hoofdnis 1 2 3 4

rechte kuil 1 2 1 4 14

onregelmatig 2

totaal 1 1 5 1 8 49

Onbepaald 20+ steenkist

houten kist 6

antropomorf

hoofdnis 1 1 1

rechte kuil 2 1 3 8

onregelmatig 2

totaal 2 1 1 4 17

Kind 3-11 steenkist 1 1 1

houten kist 2

antropomorf

hoofdnis 1 1 1

rechte kuil 1 1 2 4

totaal 2 2 4 8

Totaal steenkist 2 2 2

houten kist 1 1 44

antropomorf 1 1 7

hoofdnis 2 3 1 6 7

rechte kuil 2 4 4 2 1 13 37

totaal deze zone 2 8 9 3 1 23

totaal grafveld 13 17 39 31 7 11 117

keien op de bodem 1 1 1 3 6

137 Sian 2014-2015.
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deze zone tot een favoriete plek gemaakt heb-
ben om begraven te worden.
Het valt ook op dat hier verhoudingsgewijs veel 
mannen zijn begraven (zeven van de 21), terwijl 
het aantal vrouwen relatief laag is (acht van de 
49). De vrouwen liggen vaak in hoofdnisgraven 
(drie van de zes in deze zone). In de andere drie 
hoofdnisgraven liggen een man, een kind en een 
volwassene van onbepaald geslacht. Opvallend 
is ook dat van de zes graven met keien op de 
bodem drie in deze zone liggen en dat vier van 
de acht kinderen onder de elf jaar hier begraven 
liggen; de tieners ontbreken echter.
Toch is enige terughoudendheid nodig bij het 
beschouwen van deze zone als een ‘statuszone’. 
Er kan ook een chronologische verklaring voor 
zijn, namelijk dat dit deel van het grafveld pas vrij 
laat in gebruik is genomen. De graven in deze 
zone dateren in sterkere mate uit de graffasen 3, 4 
en 5 dan de graven elders op het grafveld. Dit zijn 
ook de perioden waarin de hoofdnisgraven val-
len, terwijl de kistloze kuilen, die hier eveneens 
sterk vertegenwoordigd zijn, overwegend uit de 
graffasen 3 en 4 dateren. Graven met een houten 
kist, die bij voorkeur in de graffasen 2 en 3 ge-
bruikt werden, ontbreken hier nagenoeg.
Tegen een chronologische verklaring spreekt 
echter dat er twee graven uit graffase 1 zijn en 
dat er een groot contingent mannen is, terwijl 
geconstateerd was dat het aantal mannen op 
het gehele grafveld vanaf graffase 3 sterk afnam. 

7.9  Lichamelijke kenmerken en 
gezondheid

Tijdens de opgraving is zoveel mogelijk rele-
vante fysisch-antropologische informatie, zoals 
de lengte van complete pijpbeenderen, ter 
plaatse beschreven (afb. 5.13). Na afloop van de 
opgraving is het opgegraven skeletmateriaal per 
graf onderzocht. Daarbij heeft Steffen Baetsen 
de resten van 104 personen bestudeerd.138 Hij 
heeft gekeken naar het geslacht, de leeftijd, de 
lichaamslengte, de status van het gebit, patho-
logische botveranderingen en anomalieën. De 
gegevens over het geslacht van de personen zijn 
hierboven (§ 7.7) verwerkt. Hieronder worden de 
overige bevindingen van het fysisch-antropo-
logisch onderzoek samengevat.
Van 104 individuen was het mogelijk de skelet-
leeftijd bij overlijden te bepalen. Daarvan zijn er 

vijftien op niet-volwassen leeftijd (jonger dan 
twintig jaar) overleden. Buiten de drie post-
middeleeuwse skeletten van baby’s gaat het om 
acht kinderen van drie tot elf jaar oud en vier 
kinderen van twaalf tot twintig jaar oud. Van 
deze tieners zijn er drie vijftien tot zeventien à 
achttien jaar oud. Slechts één tiener is tien tot 
vijftien jaar oud geworden.
Een derde van de determineerbare volwassenen 
(22 personen, 33%) is tussen de dertig en veertig 
jaar oud geworden, bijna de helft (31 personen, 
48%) tussen de veertig en vijftig jaar en 10% 
(zeven individuen) was zeker de zestig gepas-
seerd. Er zijn geen grote verschillen in de leef-
tijdsopbouw tussen mannen en vrouwen. De 
gemiddelde leeftijd van de volwassenen be-
draagt 47,6 jaar. Het gemiddelde van de twintig 
mannen is 41,6 jaar, van de 45 vrouwen bedraagt 
deze 43,6 jaar.
Van in totaal 31 vrouwen is een gemiddelde li-
chaamslengte berekend van 162,4 cm, variërend 
tussen 150,0 cm en 176,7 cm. Bij twaalf manne-
lijke personen is de lichaamslengte gemiddeld 
173,8 cm of 172,1 cm, afhankelijk van de gevolgde 
methode. Het verschil in de gemiddelde staande 
lichaamslengte tussen de mannen en vrouwen is 
over de gehele periode gezien 9,7 cm. Een ver-
schil van ca. 10 cm wordt als gebruikelijk be-
schouwd en daar voldoet de populatie in 
Susteren aan. Lichaamslengte wordt wel eens 
beschouwd als een van de meer betrouwbare 
indicatoren voor de algemene gezondheidstoe-
stand van een gemeenschap en daarmee van de 
sociaaleconomische en hygiënische omstandig -
heden.
Van 77 volwassen individuen waren gebitsresten 
van zodanige kwaliteit dat ze onderzocht kon-
den worden. Daarvan hadden 33 individuen een 
of meer carieuze gebitselementen, 27 individuen 
hadden (tevens) abcessen en bij 34 personen 
was sprake van tandsteen. Cariës is aanwezig in 
alle perioden, maar neemt verhoudings gewijs 
toe vanaf graffase 3, dus vanaf de late negende 
en de tiende eeuw (tabel 7.13). De aanwezigheid 
van cariës en tandverlies voor de dood is aan de 
lage kant. Die van andere gebitskenmerken als 
tandsteen, abcessen en terug wijkend kaakbot is 
niet buitengewoon. 
Pathologische botveranderingen zijn bij het on-
derzoek van Baetsen gegroepeerd in vijf catego-
rieën: infecties, traumata, deficiënties, degenera-
tieve botveranderingen en een categorie overig. 
In alle categorieën pathologische bot verande - 138 Basispublicatie 1.35.
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ringen blijken de verschillende soorten en aan-
tallen laag (tabel 7.13).
Infectieziekten zijn nauwelijks op het bot-
materiaal waargenomen. De botbreuken con-
centreren zich op de bovenste extremiteiten en 
dan vooral de pols. Er is één vrouw met een op-
merkelijk schedeltrauma, dat waarschijnlijk rond 
1000 of in de eerste helft van de elfde eeuw met 
geweld is toegebracht (afb. 7.16). Deficiënties 
zijn, op een geval van rachitis na, niet aan ge-
troffen.
Bij degeneratieve botveranderingen kan het 
gaan om gewrichtsaandoeningen, zoals artritis 
(gewrichtsontsteking) en artrose (gewrichts-
slijtage). Wanneer ook het botweefsel is aange-
daan, spreekt men over osteoartrose. Degene-
ratieve botveranderingen in gewrichten en de 
wervelkolom kunnen in drie categorieën worden 
onderscheiden: degeneratie van de tussenwervel-

schijf (DDD), vertebrale osteoartrose (VOA) en 
perifere osteoartrose (POA). Bij vertebrale os-
teoartrose gaat het om degeneratie van kraak-
been en botweefsel tussen de facet gewrichten 
op de wervelbogen. Degeneratie van gewrichten 
op andere locaties dan de wervelkolom worden 
geclassificeerd onder de ver zamel naam perifere 
osteoartrose.
In tegenstelling tot de fracturen lijken de  
degeneratieve botveranderingen zich te con-
centreren op de onderste extremiteiten, maar de 
percentages zijn laag. Alleen artrose van de 
facet gewrichten ligt op een wat hoger niveau, 
hetgeen suggereert dat de wervelkolom eerder 
een buigende of bewegende dan een dragende 
functie had.
In de categorie overige pathologische bot-
veranderingen vallen scoliose, enthesopatieën 
en DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis). 

Tabel 7.13 Overzicht van de aanwezigheid van cariës, vertebrale osteoartrose (VOA), perifere osteoartrose (POA), 
degeneratie van de tussenwervelschijf (degenerative disc disease, DDD), diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) en 
enthesopatieën per graffase. 

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Vrouw totaal 3 8 18 17 3 49

cariës 1 4 9 8 3 25

VOA/POA/DDD 2 3 6 7 2 20

DISH/enthesopatieën 1 1 2

Man totaal 2 5 9 3 2 21

cariës 3 1 1 5

VOA/POA/DDD 3 2 2 2 9

DISH/ enthesopatieën 1 2 2 2 7

Onbepaald 20+ totaal 2 2 4 2 2 5 17

VOA/POA/DDD 1 1

DISH/enthesopatieën 1 1 2

Kind 12-20 totaal 2 2 4

cariës 1 1

Kind 3-11 totaal 1 2 5 8

cariës 2 2

Totaal totaal 7 16 35 29 7 5 99

cariës 1 4 12 12 4 33

VOA/POA/DDD 2 7 8 9 4 30

DISH/enthesopatieën 2 2 2 3 1 1 11

De graven met niet-gedetermineerde personen, zoals ruimgraven, zijn buiten beschouwing gelaten. Omdat bij de niet-gedetermineerde personen geen of 

weinig schedels en kaken zijn gevonden, zijn er bij deze groep geen gegevens over cariës. Bij kinderen en tieners zijn VOA, POA, DDD, DISH en 

enthesopatieën niet aangetroffen. Het postmiddeleeuwse babygraf 11 is buiten beschouwing gelaten en bevatte ook geen gebitselementen.

Afb. 7.16 Vrouw met hoofdtrauma, rond 1000 of eerste helft van de elfde eeuw, uit graf 113 (foto Limburgs Museum, 

Venlo; verwonding gemarkeerd).
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Scoliose is een zijwaartse kromming van de wer-
velkolom. Deze kan zijn aangeboren, maar kan 
ook zijn ontstaan door een trauma, verkeerde 
belasting van de wervelkolom of inzakken daar-
van als gevolg van osteoporose. Scoliose is in 
Susteren in één geval waargenomen: bij een 
vrouw van 42 tot 45 jaar (graf 124 uit de tiende, 
mogelijk elfde eeuw). Het is een antropomorf 
graf met een hoofdnis en keien op de bodem, 
gelegen in de zone bij de crypte. De vrouw kan 
een bijzondere status hebben gehad.
Enthesopatieën zijn verbeningen van bind weefsel -
structuren, in bijvoorbeeld gewrichtskapsels, rib-
kraakbeen, ligament- en spier aanhechtingen, die 
zich voordoen bij een toenemende leeftijd. Bij 
negen personen zijn enthesopatieën waar ge-
nomen. Het valt op dat in de zone ten noorden 
van de crypte (met 23 van de 117 graven) relatief 
veel enthesopatieën voorkomen (bij drie van de 
negen individuen). 
De botveranderingen die optreden bij DISH (dif
fuse idiopathic skeletal hyperostosis), betreffen bijna 
altijd meerdere skeletonderdelen. Het vermoe-
den bestaat dat de aanwezigheid van DISH sa-
menhangt met een maatschappelijk hoge status 
en een daaraan gekoppeld overvloedig dieet. 

DISH wordt vaker aangetroffen bij mannen dan 
bij vrouwen en met name bij individuen ouder 
dan veertig jaar. Bij twee individuen in Susteren 
zijn de voor DISH karakteristieke gefuseerde 
borstwervels en enthesopatieën aangetroffen. 
Het betreft twee mannen, van wie de eerste tus-
sen 55 en 65 jaar oud is geworden en de andere 
tussen 27 en 40 jaar. De jongste man is begraven 
in het steenkistgraf. 
In Susteren is het percentage individuen met DISH 
vergeleken met andere sites vrij laag. Mocht DISH, 
of zelfs het beginstadium ervan, in verband te 
brengen zijn met kloostergemeenschappen of 
groepen met een maatschappelijk hoge status en 
een daaraan gekoppeld overvloedig dieet, dan 
blijkt dat zeker niet uit de groep onderzochte indi-
viduen uit het klooster van Susteren.

7.10  Conclusie

Op het grafveld zijn 117 graven gevonden van 
mannen, vrouwen en kinderen die hier van de 
achtste tot de vroege twaalfde eeuw begraven 
zijn. Het werkelijke aantal begravingen is aanzien-

ringen blijken de verschillende soorten en aan-
tallen laag (tabel 7.13).
Infectieziekten zijn nauwelijks op het bot-
materiaal waargenomen. De botbreuken con-
centreren zich op de bovenste extremiteiten en 
dan vooral de pols. Er is één vrouw met een op-
merkelijk schedeltrauma, dat waarschijnlijk rond 
1000 of in de eerste helft van de elfde eeuw met 
geweld is toegebracht (afb. 7.16). Deficiënties 
zijn, op een geval van rachitis na, niet aan ge-
troffen.
Bij degeneratieve botveranderingen kan het 
gaan om gewrichtsaandoeningen, zoals artritis 
(gewrichtsontsteking) en artrose (gewrichts-
slijtage). Wanneer ook het botweefsel is aange-
daan, spreekt men over osteoartrose. Degene-
ratieve botveranderingen in gewrichten en de 
wervelkolom kunnen in drie categorieën worden 
onderscheiden: degeneratie van de tussenwervel-

Tabel 7.13 Overzicht van de aanwezigheid van cariës, vertebrale osteoartrose (VOA), perifere osteoartrose (POA), 
degeneratie van de tussenwervelschijf (degenerative disc disease, DDD), diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) en 
enthesopatieën per graffase. 

Graffase Totaal

1 2 3 4 5 0

Vrouw totaal 3 8 18 17 3 49

cariës 1 4 9 8 3 25

VOA/POA/DDD 2 3 6 7 2 20

DISH/enthesopatieën 1 1 2

Man totaal 2 5 9 3 2 21

cariës 3 1 1 5

VOA/POA/DDD 3 2 2 2 9

DISH/ enthesopatieën 1 2 2 2 7

Onbepaald 20+ totaal 2 2 4 2 2 5 17

VOA/POA/DDD 1 1

DISH/enthesopatieën 1 1 2

Kind 12-20 totaal 2 2 4

cariës 1 1

Kind 3-11 totaal 1 2 5 8

cariës 2 2

Totaal totaal 7 16 35 29 7 5 99

cariës 1 4 12 12 4 33

VOA/POA/DDD 2 7 8 9 4 30

DISH/enthesopatieën 2 2 2 3 1 1 11

De graven met niet-gedetermineerde personen, zoals ruimgraven, zijn buiten beschouwing gelaten. Omdat bij de niet-gedetermineerde personen geen of 

weinig schedels en kaken zijn gevonden, zijn er bij deze groep geen gegevens over cariës. Bij kinderen en tieners zijn VOA, POA, DDD, DISH en 

enthesopatieën niet aangetroffen. Het postmiddeleeuwse babygraf 11 is buiten beschouwing gelaten en bevatte ook geen gebitselementen.

Afb. 7.16 Vrouw met hoofdtrauma, rond 1000 of eerste helft van de elfde eeuw, uit graf 113 (foto Limburgs Museum, 

Venlo; verwonding gemarkeerd).



132
—

lijk hoger geweest en kan wel 300 hebben bedra-
gen. Dit is echter een hypothetische berekening 
die slechts een indicatie geeft van de potentiële 
omvang van de klooster populatie. Hierbij moet 
bedacht worden dat in het klooster personen 
aanwezig kunnen zijn geweest die geen recht 
hadden op een begrafenis tussen de kloosterlin-
gen, maar ook dat ook anderen dan kloosterlin-
gen op het grafveld kunnen zijn begraven. 
Wanneer het bij het grafveld voornamelijk of 
uitsluitend om kloosterlingen gaat, kan gecon-
cludeerd worden dat er in de achtste of vroege 
negende eeuw al vrouwen in het klooster aan-
wezig waren en dat het in de stichtings oorkonde 
genoemde mannenklooster met fratres peregrini 
óf maar kort heeft bestaan óf ook vrouwen heeft 
gehuisvest, en misschien tijdelijk een dubbel-
klooster is geweest. Vanaf de negende eeuw krij-
gen vrouwengraven de overhand, maar een aan-
tal mannen blijft altijd aanwezig. Zij zullen de 
eredienst verzorgd hebben. Ook neemt het 
klooster vanaf de late negende of de tiende 
eeuw kinderen op.
Mannen, vrouwen en kinderen zijn door elkaar 
heen begraven en van een enigszins strakke 
opzet van het grafveld is alleen in de zone langs 
de zijbeuk sprake. Daar liggen de oudste graven 
en bij de ontwikkeling van het grafveld heeft 
men zich steeds verder van de kerk verwijderd. 
Het grafveld lijkt zich op organische wijze ont-
wikkeld te hebben, waarbij overwegend een 
noordwest-zuidoostoriëntatie gevolgd werd. 
Sinds de tiende eeuw werd daarnaast ook een 
west-oostoriëntatie gevolgd, zonder dat dit tot 
een ruimtelijke scheiding in het grafveld leidde.
Diverse graven doorsneden elkaar, waardoor 
clusters ontstaan zijn met een tijdsdiepte van 
enkele eeuwen. De oudste graven zijn het meest 
verstoord, maar er zijn ook graven waarin men 
de verzamelde botten uit oudere graven bij el-
kaar in een kuil heeft gedaan of naast de nieuwe 
dode in de kuil heeft gelegd.
Tot en met de late negende en tiende eeuw was 
een begraving in een houten kist favoriet, maar 
daarna ging men meer en meer in kistloze kuilen 
begraven. Misschien duidt dit op het ontstaan 
van een sociale tweedeling, want tegelijkertijd 
zien we een beperkt aantal graven waarin moge-
lijk personen met een hogere status begraven 

waren. Deze hadden een antropomorfe grafkuil 
met een nis waar het hoofd in gelegd was. De 
hoofdnisgraven waren vooral, maar niet uitslui-
tend voor vrouwen. Ze lagen op een na alle in 
een verder door mannen gedomineerde zone 
ten noorden van de crypte. Dicht bij het altaar 
van de kerk was de zone bij de crypte kennelijk 
de plek waar vanaf de late negende eeuw de 
aanzienlijke mannen en vrouwen van het kloos-
ter werden begraven, voor zover zij geen plek in 
of dichter bij een oudere kerk toebedeeld kre-
gen. Het steenkistgraf uit ca. 900 gaf hier wel-
licht het startschot voor. De man in dit kistgraf 
was een van de weinigen die aan de ‘welvaarts-
ziekte’ DISH heeft geleden. Het feit dat men na 
zijn dood een kind in zijn graf bijzette, kan een 
teken van verering zijn, maar natuurlijk ook van 
familiaire betrekking. Dat kan misschien ook 
gelden voor het kind dat op de rand van de 
steenkist is begraven. Het naast de steenkist 
gelegen graf met het loden kruis luidde twee 
eeuwen later de finale van het grafveld in. De 
hier begraven man had zonder twijfel een hoge 
status en kan betrokken zijn geweest bij de 
bouw van de elfde-eeuwse kerk.
In de late elfde en vroege twaalfde eeuw nam 
het gebruik van het grafveld snel af. Op de plaats 
van het grafveld verrezen nieuwe klooster-
gebouwen rond een kloosterhof. De doden wer-
den voortaan begraven – zo kunnen we aanne-
men – aan de oost- en/of zuidzijde van de kerk.
Het onderzoek van het grafveld heeft ook een 
indruk gegeven van het menselijke aspect. In het 
klooster heeft men volgens de uitkomsten van 
het antropologische onderzoek een vredig leven 
gehad en werd men redelijk oud met een gemid-
delde leeftijd bij overlijden van boven de veertig. 
Slechts één vrouw vertoonde sporen van een 
geweldsdaad. Natuurlijk is hierbij gedacht aan 
een verband met een Vikingaanval, maar de elf-
de-eeuwse 14C-datering is daarmee in strijd. 
Er  lijkt geen gebrek aan voedingsstoffen en vita-
mines te zijn geweest, maar van een overvloedig 
dieet was geen sprake. Daarop wijst het beperkt 
voorkomen van DISH. De overgrote meerder-
heid van de skeletten vertoont de fysieke ken-
merken van een welvarende en relatief gezonde 
kloosterbevolking.
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8 Fluviolo Suestra – geulen en 
grachten 

8.1 Inleiding

Het klooster is gesticht, zo vermeldt de stichtings-
oorkonde in 714, ‘fluviolo Suestra’, dat wil zeggen 
bij het riviertje de Suestra. Het ligt voor de hand 
om het riviertje uit de oorkonde te identificeren 
met het beekdal waarvan een deel aan de noord-
zijde van de kloostergebouwen is aangetroffen. 

Het beekdal besloeg 36% van het opgravings-
terrein. In de werkputten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 en 13 
werd in het beekdal een gecompliceerd stelsel van 
opgevulde waterlopen waargenomen. 
Bij de opgraving zijn de vullingen van de water-
lopen in de eerste plaats beschouwd als vind-
plaats, als ‘container’ van vondsten. Voor de 
landschappelijke ontwikkeling was in die tijd 
minder aandacht en voor professioneel fysisch-
geografisch onderzoek tijdens de opgraving 
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4200, 4500 en 4600. De begrenzing van de com-
plexen in het beekdal is gebaseerd op een waar-
nemingsniveau op ca. 29,50 m NAP (afb. 8.1, 8.2, 
8.3). Daarboven bevond zich een veel bredere 
verspreiding van jongere lagen als gevolg van de 
sloop van het klooster en de demping van de 
laatste gracht. 
Elk complex is een stratigrafische en ruimtelijke 
eenheid, die voor een opvulling staat die ideali-
ter te relateren is aan een in een bepaalde peri-
ode actieve waterloop. Van een strikt chronolo-
gische scheiding is echter geen sprake. In elke 
vulling bevinden zich oudere vondsten als gevolg 
van opspit en secundaire depositie. Verder is in 
elke waterloop ook na het dempen of dichtraken 
de depositie nog geruime tijd doorgegaan in een 
restgeul of in een na inklinking achtergebleven 
depressie.
Het was lastig om te bepalen in welke mate 
menselijk ingrijpen een rol heeft gespeeld bij het 
ontstaan van de waterlopen. Na bestudering van 
vlak- en profieltekeningen en laag- en spoorbe-
schrijvingen kan de conclusie worden getrokken 
dat tijdens de ijzertijd in het noorden van het 
opgravingsterrein een oude, inactieve beekloop 
lag, die tot in de vroege middeleeuwen een natte 
depressie vormde in het landschap. Complex 
4100 is de opvulling van deze oude beekloop, die 
grotendeels vergraven is door de jongere water-
lopen. De Karolingische en volmiddeleeuwse 
geulen (de complexen 4300/4400 en 4200) zijn 
vanuit het noordoosten en vanuit een actieve 
beek gegraven, zodat het klooster werd voorzien 
van stromend water. De jongere grachten (de 
complexen 4500 en 4600) zijn eveneens 
gegraven. 
Een van de vragen bij het onderzoek was of de 
geulen door menselijk handelen dicht zijn ge-
raakt, of dat er ook een natuurlijk proces van 
depositie is geweest. De aanwezigheid van 
spoellagen en zandige afzettingen in de com-
plexen 4100, 4300/4400 en 4200 duidt tot en 
met de volle middeleeuwen in ieder geval op 
een natuurlijke sedimentatie naast intentionele 
depositie. 

8.2 Het beekdal als stortplaats

Het beekdal met de verschillende waterlopen 
heeft gedurende de gehele periode van het kloos-
ter als stortplaats van nederzettingsafval gediend. 

Afb. 8.2 Overzicht vanuit het zuidwesten van de vullingen van de waterlopen in werkput 8, vlak 3, ca. 29,50 m NAP 

(foto: RCE).

Afb. 8.3 Overzicht vanuit het zuiden van de werkputten 3 (vlak 4) en 4 (vlak 2) (foto: RCE).



135
—

waren geen mogelijkheden.138

Als zuidgrens van het beekdal kan men de lijn 
beschouwen waar aan de rand van het nederzet-
tingsterrein de vaste grond (de C-horizont) in de 
vlakken dagzoomt op ca. 30,00 m NAP, om van-
daaruit naar het noorden af te dalen naar de 
beekdalbodem op ca. 28,50 m NAP. Op het ne-
derzettingsterrein loopt het niveau van de vaste 
grond op tot 30,40 à 30,50 m NAP in het zuid-
oosten bij de crypte van de kerk (afb. 8.1). Het 
maaiveld tijdens de kloosterstichting heeft op 
het nederzettingsterrein 30 tot 40 cm hoger ge-
legen, maar van de oorspronkelijke A- en 
B-horizonten was weinig meer over (§ 2.6).
Het beekdal is in de loop van het holoceen ge-
vormd in een laagte van het pleistocene Maas-
terras. De vaste grond onder de geulvullingen 
bestond uit grijswit terraszand. De Suestra 
stroomde in de achtste eeuw vermoedelijk iets 
ten noorden van het klooster. De ligging van de 
beek kan min of meer vergelijkbaar zijn geweest 
met de situatie die is weergegeven op de Tran-
chot kaart (afb. 2.3) en het kadastrale minuutplan 
(afb. 2.4) uit het begin van de negentiende eeuw. 
De beek meanderde van oost naar west door de 
laagte en maakte deel uit van het stelsel van de 
Roode Beek. De tijdens de opgraving aangetrof-
fen geulen sloten vermoedelijk in het noordoos-
ten aan op de beek en waterden af naar het zuid-
westen (§ 2.6). Deze punten vielen echter buiten 
het opgravingsterrein en ook de negentiende-
eeuwse kaarten geven geen uitsluitsel over een 
verbinding. 
De op het kadastrale minuutplan zichtbare 
gracht aan de buitenrand van het kloosterterrein 
(complex 4600, afb. 2.4) was aan beide uitein-
den gesloten. Waarschijnlijk volgde de gracht 
ten westen van de opgraving de huidige straat 
‘Bij de Gracht’, waarna hij aangesloten zal heb-
ben op een waterloop die later omgevormd is 
tot de stadsgracht die Susteren omringde. In het 
oosten liep de gracht op de kadastrale kaart nog 
60 m verder in de richting van de stadsgracht 
aan de oostkant. 
In het beekdal, althans in het deel dat bij de op-
graving waargenomen is, bevonden zich geulen 
en grachten met humeuze, kleiige en zandige 
vullingen. Deze vullingen bevatten stortlagen en 
vondsten vanaf de prehistorie tot en met de ne-
gentiende eeuw.
Aan de hand van de waarnemingen en de vond-
sten zijn de lagen en sporen in de vullingen sa-
mengevoegd tot complexen: 4100, 4300/4400, 

4200, 4500 en 4600. De begrenzing van de com-
plexen in het beekdal is gebaseerd op een waar-
nemingsniveau op ca. 29,50 m NAP (afb. 8.1, 8.2, 
8.3). Daarboven bevond zich een veel bredere 
verspreiding van jongere lagen als gevolg van de 
sloop van het klooster en de demping van de 
laatste gracht. 
Elk complex is een stratigrafische en ruimtelijke 
eenheid, die voor een opvulling staat die ideali-
ter te relateren is aan een in een bepaalde peri-
ode actieve waterloop. Van een strikt chronolo-
gische scheiding is echter geen sprake. In elke 
vulling bevinden zich oudere vondsten als gevolg 
van opspit en secundaire depositie. Verder is in 
elke waterloop ook na het dempen of dichtraken 
de depositie nog geruime tijd doorgegaan in een 
restgeul of in een na inklinking achtergebleven 
depressie.
Het was lastig om te bepalen in welke mate 
menselijk ingrijpen een rol heeft gespeeld bij het 
ontstaan van de waterlopen. Na bestudering van 
vlak- en profieltekeningen en laag- en spoorbe-
schrijvingen kan de conclusie worden getrokken 
dat tijdens de ijzertijd in het noorden van het 
opgravingsterrein een oude, inactieve beekloop 
lag, die tot in de vroege middeleeuwen een natte 
depressie vormde in het landschap. Complex 
4100 is de opvulling van deze oude beekloop, die 
grotendeels vergraven is door de jongere water-
lopen. De Karolingische en volmiddeleeuwse 
geulen (de complexen 4300/4400 en 4200) zijn 
vanuit het noordoosten en vanuit een actieve 
beek gegraven, zodat het klooster werd voorzien 
van stromend water. De jongere grachten (de 
complexen 4500 en 4600) zijn eveneens 
gegraven. 
Een van de vragen bij het onderzoek was of de 
geulen door menselijk handelen dicht zijn ge-
raakt, of dat er ook een natuurlijk proces van 
depositie is geweest. De aanwezigheid van 
spoellagen en zandige afzettingen in de com-
plexen 4100, 4300/4400 en 4200 duidt tot en 
met de volle middeleeuwen in ieder geval op 
een natuurlijke sedimentatie naast intentionele 
depositie. 

8.2 Het beekdal als stortplaats

Het beekdal met de verschillende waterlopen 
heeft gedurende de gehele periode van het kloos-
ter als stortplaats van nederzettingsafval gediend. 

Afb. 8.2 Overzicht vanuit het zuidwesten van de vullingen van de waterlopen in werkput 8, vlak 3, ca. 29,50 m NAP 

(foto: RCE).

Afb. 8.3 Overzicht vanuit het zuiden van de werkputten 3 (vlak 4) en 4 (vlak 2) (foto: RCE).

138 Dit hoofdstuk is geschreven door 
Henk Stoepker aan de hand van de 
veldtekeningen en in het veld 
gemaakte aantekeningen, waarna 
Piet van der Gaauw (fysisch geograaf ) de 
tekst heeft nagekeken en gecorrigeerd, 
waarvoor hartelijk dank.
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Tabel 8.1 Tijdens de opgraving geregistreerde aantallen vondsten uit de vullingen van de 
waterlopen per materiaalcategorie (met uitzondering van menselijk bot en botanische 
monsters) in absolute aantallen.

Complex Totaal 
waterlopen

4100 4200 4260 4300 4400 4500 4600

Keramiek vaatwerk 2.216 11.871 10.402 5.671 1.651 5.619 5.626 43.056

Bouwkeramiek 187 796 208 720 164 387 1.092 3.554

Keramiek overig 7 5 10 2 2 34 118 178

Glas 15 82 56 38 11 51 642 895

Metaal 32 441 520 281 17 232 545 2.068

Natuursteen 350 694 337 161 103 214 226 2.085

Dierlijk bot 2.114 5.891 6.378 5.609 1.276 1.288 1.025 23.581

Overig organisch 63 71 26 12 4 73 108 357

Tabel 8.2 Tijdens de opgraving geregistreerde aantallen vondsten uit de vullingen van de 
waterlopen per materiaalcategorie (met uitzondering van menselijk bot en botanische 
monsters) in percentages.

Complex Totaal 
waterlopen

4100 4200 4260 4300 4400 4500 4600

Keramiek vaatwerk 5,2 27,6 24,2 13,2 3,8 13,1 13,1 100,0

Bouwkeramiek 5,3 22,4 5,9 20,3 4,6 10,9 30,7 100,0

Glas 1,7 9,2 6,3 4,3 1,2 5,7 71,7 100,0

Keramiek overig 3,9 2,8 5,6 1,1 1,1 19,1 66,3 100,0

Metaal 1,6 21,3 25,2 13,6 0,8 11,2 26,4 100,0

Natuursteen 16,8 33,3 16,2 7,7 4,9 10,3 10,8 100,0

Dierlijk bot 9,0 25,0 27,1 23,8 5,4 5,5 4,4 100,0

Overig organisch 17,7 19,9 7,3 3,4 1,1 20,5 30,3 100,0

Tabel 8.3 Tijdens de opgraving geregistreerde aantallen vondsten uit de vullingen van de 
waterlopen, beerputten en overige sporen/complexen per materiaalcategorie (met 
uitzondering van menselijk bot en botanische monsters) in absolute aantallen.

Waterlopen Beerputten Overig Totaal

Keramiek vaatwerk 43.056 1.258 11.977 56.291

Bouwkeramiek 3.554 240 2.371 6.165

Keramiek overig 178 46 55 279

Glas 895 546 461 1.902

Metaal 2.068 332 1.309 3.709

Natuursteen 2.085 151 1.938 4.174

Dierlijk bot 23.581 1.693 10.360 35.634

Overig organisch 357 117 100 574
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Sommige vullingen bevatten zeer veel vondsten, 
waarbij vooral de complexen 4200, 4260 en 4300 
genoemd moeten worden (tabel 8.1, tabel 8.2). De 
studie van de materiële cultuur van het klooster 
(hoofdstuk 9, 10 en 11) is voor een groot deel op de 
vondsten uit de waterlopen gebaseerd. Voor alle 
materiaalcategorieën geldt dat de helft tot drie-
kwart van de vondsten uit de waterlopen komt 
(tabel 8.3, tabel 8.4). Op het nederzettingsterrein 
(althans buiten de beerputten) is veel minder afval 
gedeponeerd.
De tabellen zijn gebaseerd op de tijdens de op-
graving uitgevoerde registratie, omdat deze – 
anders dan de latere uitwerking – alle vondsten 
omvatte. Bij de latere studie van het aardewerk 
(hoofdstuk 9) is een andere werkwijze gevolgd.
In de tabellen worden de materiaalcategorieën 
gebruikt die in de jaren tachtig bij het begin van 
de automatisering zijn onderscheiden bij de in-
voer van vondsten in het Centraal Archeologisch 
Archief (CAA), de voorloper van Archis 1. 
Keramiek (alles wat van gebakken klei gemaakt 
is) is naar de functie onderscheiden in vaatwerk, 
bouwkeramiek (dakpannen, tegels) en overig 
(spaarpotten, olielampen, tabakspijpen, beeld-
jes, enz.).

8.3 De prehistorische en 
vroegmiddeleeuwse beekvulling 
4100

De zandige ondergrond van het beekdal is in alle 
werkputten in het beekdal aangetroffen onder 
de latere opvullingen. Waar latere geulen niet te 

diep waren, resteerde soms nog een kleilaag van 
de oorspronkelijke opvulling van de oude Maas-
loop. Aan de oostzijde (in werkput 8) werd op 
29,50 m NAP een restant van deze kleilaag ge-
vonden, waarin de geulen 4300 en 4200 waren 
ingegraven (afb. 8.4, eenheid 21). Hier bevatte de 
beekdalbodem nauwelijks vondsten. Vaak was 
ook die bodem vergraven. 
Het precieze verloop van de uit de ijzertijd date-
rende restgeul is vanwege de latere vergravingen 
onzeker. Het verloop ten tijde van de stichting 
kan alleen maar bij benadering aangegeven wor-
den. De hier gehanteerde aanduiding ‘complex 
4100’ slaat op wat als de oudste fase van de 
beekdalvulling is beschouwd.
Aan de oostzijde (in werkput 8) werd op 29,50 m 
NAP een restant van de oorspronkelijke bedding 
gevonden, waarin de geulen 4300 en 4200 zich 
hadden ingesneden (afb. 8.4, eenheid 21). Hier 
bevatte de beekdalbodem nauwelijks vondsten.
In het westen en midden van het terrein (in de 
werkputten 3 en 6, in mindere mate in werkput 5) 
bevatte een restant van deze oudste beekvulling 
veel vondsten uit de ijzertijd (aardewerk, kookste-
nen, fragmenten van glazen armbanden, slinger-
kogels, maalstenen en spinklossen). Incidenteel 
waren enkele oudere vondsten aanwezig, zoals 
aardewerkscherven uit de bronstijd, en ook jon-
gere, zoals scherven uit de Romeinse tijd.
De concentratie prehistorische vondsten op het 
diepste niveau van de beekvulling strekte zich op 
29,50 m NAP uit tot buiten complex 4100 (afb. 
8.1). Aan de ene kant heeft het laatmiddeleeuw-
se complex 4500 de vondstconcentratie afge-
dekt; aan de andere kant is dat gedaan door de 
complexen 4400 en 4200. Alleen in het midden 

Tabel 8.4 Tijdens de opgraving geregistreerde aantallen vondsten uit de vullingen van de 
waterlopen, beerputten en overige sporen/complexen per materiaalcategorie (met 
uitzondering van menselijk bot en botanische monsters) in percentages.

Waterlopen Beerputten Overig Totaal

Keramiek vaatwerk 76,5 2,2 21,3 100,0

Bouwkeramiek 57,7 3,9 38,5 100,0

Keramiek overig 63,8 16,5 19,7 100,0

Glas 47,1 28,7 24,2 100,0

Metaal 55,8 9,0 35,3 100,0

Natuursteen 50,0 3,6 46,4 100,0

Dierlijk bot 66,2 4,8 29,1 100,0

Overig organisch 62,2 20,4 17,4 100,0
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139 RICH-21880: 1295 ± BP; 68.2 % 
waarschijnlijkheid: 670AD (44.8%) 
715AD; 740AD (23.4%) 765AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 660AD (95.4%) 
770AD, V06-290 uit laag S06/234, op een 
hoogte van 29,25 m NAP, houtskool 
(takjes indet., geen eik).

gevonden Karolingische en tiende-eeuwse aar-
dewerk (48%) opgraving is in deze waterloop 
gevonden. Van het onderzochte dierlijke bot uit 
Karolingische context is het merendeel in dit 
complex aangetroffen. Van de zeldzamere cate-
gorieën, zoals venster- en gebruiksglas, glazen 
kralen, objecten van hout, bot en metaal, komt 
een relatief groot aantal vondsten uit deze 
waterloop.
In complex 4300 zijn zes stratigrafische eenhe-
den onderscheiden (de complexen 4301, 4302, 
4305, 4310, 4320 en 4330). Deze konden het 
beste in werkput 8 waargenomen worden 
(afb. 8.2, 8.4, 8.5).
In werkput 8 bevond de bodem zich op 28,80 m 
NAP, zodat de geul in het oosten van het terrein 
niet dieper is geweest dan 1,5 tot 1,7 m. De vaste 
grond bestond uit wit tot grijs zand met grind-
laagjes waarop een laag klei lag van de oor-
spronkelijke, pleistocene beekdalbodem (afb. 
8.4, eenheid 21). Hierin is de geul ingegraven. Op 
de bodem van de geul (afb. 8.4, eenheid 16; 
complex 4301) is zand in stromend water afgezet 
(spoellaagjes). Daar kwam een humeuze compo-
nent bij, wat duidt op een vermindering van de 
stroomsnelheid. 
Complex 4301 bevatte onder andere aardewerk, 
dierlijk bot, een fragment van een drinkglas (een 
kogelbeker: tabel 10.3, V08-235-GL-01) en twee 
fragmenten van vensterglas met daarbij een 
loden strip van een glas-in-loodraam. De depo-
sitie in complex 4301 is rond 750 begonnen en 
de vondsten kunnen als incidenteel gedepo -
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Afb. 8.4 Het oostprofiel van werkput 8 tussen meetlijn 260 en 243 (lokaal meetsysteem, zie § 5.3.3).

Afb. 8.5 Montagefoto van het oostprofiel van werkput 8 ter plaatse van complex 4300 met de complexen 4301, 4302, 

4305, 4310, 4320 en 4330 (foto: RCE).

is de vulling met prehistorische vondsten tot 
ca. 29,50 m NAP intact gebleven.
Op de hogere niveaus bevond zich in complex 
4100 ook veel Karolingisch aardewerk, omdat de 
restgeul toen nog – althans gedeeltelijk – open 
was. Van een monster uit complex 4100 is een 
14C-datering verkregen die tussen 660 n.Chr en 
770 n.Chr uitkwam.139 Het monster is op 50 cm 
boven de geulbodem genomen. Het zal hier 
gaan om de vroegmiddeleeuwse opvulling van 
de restgeul van complex 4100. Direct boven de 
plaats van de monstername bevond zich een 
vulling van het volmiddeleeuwse complex 4200 
en daarboven een stortlaag, waarmee de reste-
rende depressie opgevuld is. Deze stortlaag be-
vatte vooral twaalfde- en dertiende-eeuws aar-
dewerk en dekte ook waterloop 4200 af. 
Vanaf de veertiende eeuw is het beekdal over 
een grote oppervlakte gevuld met jongere lagen.

8.4 De Karolingische waterloop 
4300/4400

Het Karolingische klooster werd aan de noord-
zijde begrensd door een gegraven waterloop 

(complex 4300/4400, afb. 8.1). Deze geul is ge-
graven als aftakking van de Suestra, die in de 
Karolingische tijd ten oosten en noorden van het 
klooster stroomde. De Karolingische waterloop 
lag in het zuidelijke deel van het beekdal en 
kwam als een vrij ondiepe geul de opgraving aan 
de noordoostzijde binnen. Visresten wijzen erop 
dat de geul in verbinding stond met de Maas. De 
Karolingische geul volgde vooral het zuidelijke 
deel van het beekdal.
Binnen de opgraving had de geul een lengte van 
88 m, waarvan ca. 60 m is teruggevonden. Op 
29,60 m NAP (het niveau waarop deze water-
loop voor het eerst duidelijk te onderscheiden 
was) had de geul een breedte van 5 tot 6 m. 
Halverwege de lengte is de Karolingische water-
loop in de elfde eeuw tot onder de bodem door-
sneden door de volmiddeleeuwse waterloop 
4200. Het deel ten oosten van de doorsnijding, 
in de werkputten 13, 8 en 12, is complex 4300 
genoemd. Het deel ten westen van de doorsnij-
ding, in de werkputten 3, 4 en 5, heet complex 
4400.
De vondsten in de vulling van deze waterloop 
gaven een schat aan informatie over de materi-
ele cultuur van het klooster in de Karolingische 
tijd. Bijna de helft van het bij de opgraving 
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140 Complex 4301, S08/240, Poz-64324: 1265 
± 30 BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 
689AD (68.2%) 769AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 666AD (89.1%) 
779AD, 791AD (1.9%) 805AD, 812AD 
(1.5%) 826AD, 840AD (2.8%) 863AD. 

141 Observatie van M. van de Berg (Rijks 
Geologische Dienst) tijdens een bezoek 
d.d. 2 juli 1992.

gevonden Karolingische en tiende-eeuwse aar-
dewerk (48%) opgraving is in deze waterloop 
gevonden. Van het onderzochte dierlijke bot uit 
Karolingische context is het merendeel in dit 
complex aangetroffen. Van de zeldzamere cate-
gorieën, zoals venster- en gebruiksglas, glazen 
kralen, objecten van hout, bot en metaal, komt 
een relatief groot aantal vondsten uit deze 
waterloop.
In complex 4300 zijn zes stratigrafische eenhe-
den onderscheiden (de complexen 4301, 4302, 
4305, 4310, 4320 en 4330). Deze konden het 
beste in werkput 8 waargenomen worden 
(afb. 8.2, 8.4, 8.5).
In werkput 8 bevond de bodem zich op 28,80 m 
NAP, zodat de geul in het oosten van het terrein 
niet dieper is geweest dan 1,5 tot 1,7 m. De vaste 
grond bestond uit wit tot grijs zand met grind-
laagjes waarop een laag klei lag van de oor-
spronkelijke, pleistocene beekdalbodem (afb. 
8.4, eenheid 21). Hierin is de geul ingegraven. Op 
de bodem van de geul (afb. 8.4, eenheid 16; 
complex 4301) is zand in stromend water afgezet 
(spoellaagjes). Daar kwam een humeuze compo-
nent bij, wat duidt op een vermindering van de 
stroomsnelheid. 
Complex 4301 bevatte onder andere aardewerk, 
dierlijk bot, een fragment van een drinkglas (een 
kogelbeker: tabel 10.3, V08-235-GL-01) en twee 
fragmenten van vensterglas met daarbij een 
loden strip van een glas-in-loodraam. De depo-
sitie in complex 4301 is rond 750 begonnen en 
de vondsten kunnen als incidenteel gedepo -

neerd nederzettingsafval beschouwd worden. 
Slechts zeven scherven (een randscherf, vier 
wandscherven en een bodemscherf van Huy-
aardewerk en een wandscherf van Mayenaarde-
werk) hebben een begindatering voor 750, maar 
daarvan ligt de einddatering in de negende eeuw. 
Een 14C-datering van onverkoolde plantenresten 
uit de vulling kwam met 89,1% waarschijnlijk-
heid uit tussen 666 en 779.140 Dat kan betekenen 
dat de geul omtrent de tijd van de stichting van 
het klooster is gegraven. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat de eerste kloosterlingen de geul 
hebben gegraven om de watervoorziening te 
verbeteren. Aan de onderkant van het oostpro-
fiel van werkput 8 zijn enkele onregelmatighe-
den te zien die als schepsteken geïnterpreteerd 
zouden kunnen worden.141 Ook is de zuidzijde 
van de waterloop vrij scherp ingestoken. De wa-
terloop heeft vervolgens gefunctioneerd als een 
meestromende nevengeul van de Suestra/Roode 
Beek.
In complex 4301 heeft zich een nieuwe bedding 
ingesneden (complex 4302, afb. 8.4, eenheid 15). 
Aan de basis van complex 4302 ligt een zandige 
afzetting. Daarboven ligt een 20 tot 40 cm dik 
pakket vuil zand met grind en keien, dat veel 
dierlijk bot, aardewerk en ander nederzettings-
afval bevatte. Hiermee is de centrale geul van 
complex 4300, waarin S08/171 de belangrijkste 
laag was, opgevuld tot ongeveer 29,60 m NAP. 
Complex 4302 is de voornaamste ‘leverancier’ 
van de vondsten uit de Karolingische tijd. Vrijwel 
al het aardewerk uit complex 4302 dateert uit de 
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4305, 4310, 4320 en 4330 (foto: RCE).
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periode 750-950. Er zijn onder de 2544 scherven 
uit complex 4302 maar negentien met een eind-
datering voor 750. 
Bij de analyse van het aardewerk (§ 9.2.1) is ge-
concludeerd dat de opvulling van 4302 het resul-
taat was van een opruimactie in de eerste helft 
of het midden van de tiende eeuw. Daarbij is een 
grote hoeveelheid nederzettingsafval in een kort 
tijdsbestek in de waterloop gestort, waaronder 
maaskeien die van gebouwen moeten zijn ge-
weest.142 De einddatering blijkt vooral uit een 
hoeveelheid Duisburgs aardewerk uit de tiende 
eeuw. Dat het aardewerk uit complex 4302 even 
oud is als dat uit complex 4301 komt doordat bij 
de opruimactie ook materiaal verzameld is dat 
zich eerst elders op het nederzettingsterrein 
bevond.
Uit complex 4302 kwamen veel bijzondere 
vondsten, zoals fibulae, fragmenten van drink-
glazen- en vensterglas (tabel 10.3, V08-190-
GL-02 en V08-190-GL-07; tabel 11.1, V08-190-
GL-10, V08-190-GL-11 en V09-273-GL-01), 
fragmenten van een bronzen beker (afb. 10.63), 
glazen kralen (afb. 10.21) en spinstenen van aar-
dewerk en van metaal (afb. 11.14). Van dierlijk 
bot zijn een fluitje (afb. 10.78), een drietand (afb. 
11.19), een kam (afb. 10.37), een weefstokje (afb. 
11.20), een wrijfbot (afb. 11.21) en glissen ge-
maakt van dierlijk bot (afb. 10.79). In een zeef-
monster uit complex 4302 werden slakkenhuis-
jes van de grote diepslak (Bithynia tentaculata) en 
het kleine diepslakje (Bithynia leachii) aangetrof-
fen. Het diepslakje heeft een sterke voorkeur 
voor zoet, stilstaand of zwakstromend water 
met veel plantengroei. 
De stort van het nederzettingsafval betekende 
niet het einde van de geul. Er is in de depressie 
een nieuwe laag zand afgezet en er is opnieuw 
huishoudelijk afval gestort (afb. 8.4, eenheid 14; 
complex 4305). Complex 4305 bevatte zowel 
Karolingische als tiende-eeuwse en elfde- en/of 
twaalfde-eeuwse scherven. Er lijkt dus ook in de 
elfde of twaalfde eeuw sprake te zijn van het 
storten van huishoudelijk afval.
In laag 4305 heeft zich wederom een geul inge-
sneden, waarin zand als spoellaagjes is afgezet 
(afb. 8.4, eenheid 13; complex 4310). Deze geul 
had in het profiel een diepte van 60 cm en had 
gezien de flauwe helling een natuurlijke oor-
sprong. Deze geul was in werkput 8 goed op het 
vlak te volgen (afb. 8.1, 8.2) en bevatte vrij veel 
aardewerk (1383 scherven), waarvan 30% uit de 
periode na 1000 dateerde. Ook complex 4310 

bevatte fragmenten van drinkglazen en venster-
glas (tabel 11.1, V04-194-GL-01 en V07-111-GL-01) 
en verder een glazen kraal (afb. 10.16), een ijze-
ren sleutel (afb. 10.56 b) en twee resten van 
smeltkroezen om glas in te smelten (afb. 11.11). 
Opmerkelijk was de vondst van een gietmal van 
aardewerk (afb. 11.10). Dat geul 4310 altijd wa-
tervoerend is geweest, blijkt uit de aanwezigheid 
van de slakkenhuisjes van de grote diepslak 
(Bithynia tentaculata) en het kleine diepslakje 
(Bithynia leachii). 
Ook in deze geul vond weer stagnatie plaats met 
een afzetting van ’vette’ zwarte grond en daar-
na, in de twaalfde eeuw, een nieuwe storting van 
nederzettingsafval, met daarin keien, mortel, 
houtskool, aardewerk en veel dierlijk bot 
(afb. 8.4, eenheid 12; complex 4320). Onder de 
bijzondere vondsten zijn een ijzeren sleutel (afb. 
10.56 l) en een bronzen schrijfstift (afb. 10.12). 
Van het aardewerk dateerde 66% uit de elfde en 
twaalfde eeuw en de rest was Karolingisch. 
Het proces van opvulling van de voormalige geul 
is geëindigd door de vorming van een 50 tot 
60 cm dik, fosfaathoudend pakket, afb. 8.4, een-
heid 11; complex 4330). Waarschijnlijk was dit 
een antropogene ophoging in een zone die door 
inklinking nog lang nat was. Daarin werden 
vanaf een op 30,50 m NAP ontstaan maaiveld 
funderingen ingegraven voor de uitbreiding van 
de kloostergebouwen in de veertiende en vijf-
tiende eeuw (complex 5800). Ophoging vond 
daarna alleen nog maar plaats door de vorming 
van een puinlaag bij de sloop van het klooster en 
het storten van een laag ophoogzand in de twin-
tigste eeuw. 
Ten westen van werkput 8 was complex 4300 
minder goed te volgen. In werkput 6 is de vulling 
van waterloop 4300, die inmiddels tot het ni-
veau van complex 4310 of 4320 moet zijn ge-
raakt en dus nagenoeg gedempt was, doorsne-
den door geul 4200 (afb. 8.1). 
Ten westen van de doorsnijding wordt de 
Karolingische waterloop aangeduid als complex 
4400. Hij is eerst alleen nog te volgen op het 
diepste niveau (29,10 m NAP in werkput 3), 
omdat in de bedding de westmuur van de 
noordvleugel was geplaatst, evenals beerput 
7802 en de structuren 6100, 6200 en 6300. De 
geul had zich hier ingesneden in de flauw naar 
het noordwesten aflopende helling van het 
beekdal, dat aan de noordzijde van complex 
4400 intussen grotendeels was opgevuld (com-
plex 4100). Waterloop 4400 stroomde, met een 142 Basispublicatie 1.17.5.3.
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143 In de werkputten 1 en 8 vond de 
ingraving plaats vanaf 30,40 à 30,50 m 
NAP, in werkput 4 vanaf ongeveer 
30,60 m NAP.

breedte van 3,60 m op 29,50 m NAP, verder naar 
het westen in de richting van de lagere delen van 
het beekdal, totdat de geul opgeruimd werd 
door de laat- en postmiddeleeuwse afzettingen 
van beekvulling 4500 (afb. 8.1). In de bedding 
had zich de afzetting gevormd van een latere 
nevengeul (complex 4280) van geul 4200. 
De vondsten in de vulling van complex 4400 
dateren uit de Karolingische tijd tot en met de 
twaalfde eeuw, met incidenteel wat jongere 
vondsten. Daaronder is een fragment van een 
achtste-eeuwse glazen conische beker (tabel 
10.3, V05-161-GL-01). Een stratigrafisch onder-
scheid tussen oudere en jongere vondsten was 
in complex 4400 niet te maken, al blijkt uit de 
niveaus waarop de vondsten gedaan zijn, dat de 
diepere vlakken relatief meer Karolingische 
vondsten bevatten dan de hogere vlakken. 
Waterloop 4400 is qua lengte de helft van wa-
terloop 4300, maar bevat in verhouding veel 
minder vondsten. In de Karolingische tijd lag 
complex 4400 duidelijk verder van de klooster-
bebouwing dan complex 4300. 

8.5 De volmiddeleeuwse waterloop 
4200

Een van de opvallendste fenomenen van het 
volmiddeleeuwse kloostercomplex is een lange 
geul die van oostnoordoost (de werkputten 8, 
12, 6 en 1) naar westzuidwest (de werkputten 4, 5 
en 2) over het terrein liep (complex 4200, afb. 
6.1, 6.2, 6.15, 8.1, 8.2., 8.3, 8.6, 8.7). Verloop en 
vorm van complex 4200 zijn een gevolg van 
menselijk graafwerk, zodat de term ‘gracht’ ge-
bruikt kan worden.
Binnen het opgravingsterrein had deze gracht 
een nagenoeg recht verloop en een lengte van 
75 m. In het noordoosten was de gracht onge-
veer 8 m breed op 30,50 m NAP. In het zuidwes-
ten liep hij wat breder uit. 
Het niveau van de bodem bevond zich tussen 
27,60 en 29,05 m NAP, waarbij het opvallend is 
dat de gracht in het midden aanzienlijk minder 
diep was (ca. 1,45 m) dan aan het begin in het 
noordoosten (ca. 2,25 m) en het einde in het 
zuidwesten (3,00 m).143

Complex 4200 is in de late tiende of elfde eeuw 
in eerste instantie gegraven als een aftakking 
van de Suestra/Roode Beek, mogelijk door ver-
dieping van een oude restgeul. De beginsituatie 

was in het noordoosten niet meer zichtbaar als 
gevolg van de doorsnijding door de postmiddel-
eeuwse gracht 4600 en de vulling van complex 
4500 (afb. 8.6). In de werkputten 8, 12 en 6 had 
complex 4200 een nagenoeg vlakke bodem op 
een diepte van ca. 2,5 m onder het maaiveld 
(28,25 m NAP in het oostprofiel van werkput 6). 
De breedte was op de bodem ongeveer 2,60 m. 
De geul had hier een matig steil talud van ca. 50° 
en een zwarte, vettige vulling met daarin vooral 
volmiddeleeuws aardewerk. Boven ca. 29,50 m 
NAP was complex 4200 afgedekt door lagen 
waarin ook laatmiddeleeuws aardewerk en 
steengoed voorkwam. 
Bij de laatmiddeleeuwse noordvleugel van het 
klooster (complex 5600), werd onder de noord-
muur op 29,20 m NAP een nog 10 cm dun kleiig 
laagje aangetroffen dat bij de grachtbodem ge-
hoord kan hebben; daaronder bevond zich vaste 
grond. De gracht was hier dus slechts ca. 1,70 m 
diep. Tijdens de opgraving kon niet waargeno-
men worden wat er op dit punt precies met 
gracht 4200 gebeurd is. De situatie is complex 
omdat gracht 4200 en de Karolingische water-
loop 4300/4400 elkaar hier doorsnijden, terwijl 
de laatmiddeleeuwse noord- en westmuur van 

Afb. 8.6 Werkput 8, vlak 5, vanuit het noorden. Op de 

voorgrond gracht 4600, die gracht 4200 doorsnijdt. In 

het midden waterloop 4300 (foto: RCE). 
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de noordvleugel en een binnenruimte in de bed-
ding van gracht 4200 zijn geplaatst, die verder 
met veel bouwpuin (keien) gevuld was. Op en-
kele plaatsen was het keienpakket wel 80 cm dik 
(complex 4260).
Vanaf dit punt is de gracht in een rechte lijn 
doorgetrokken naar het zuidwesten en daarbij 
heeft men een soort ‘drempel’ in de gracht gela-
ten. Ter plaatse van deze ‘drempel’ bevond de 
vaste grond zich op 29,05 m NAP. 

Bij de ‘drempel’ lag de westvleugel van het vol-
middeleeuwse klooster. De oudste fase daarvan, 
complex 5200, is ouder dan gracht 4200, want 
de vulling van gracht 4200 doorsnijdt de noord-
westhoek van complex 5200. De tweede fase 
van de westvleugel, complex 5300, kan kort na 
het graven van de gracht gerealiseerd zijn. 
Vanaf de westmuur van complex 5300 daalt de 
diepte van gracht 4200 in de werkputten 4 en 5 
snel. De gracht is in het vlak herkenbaar als een 
zwarte baan met langs de randen en in het ondie-
pere deel een zandige afzetting (afb. 8.7). De 
gracht gaat door het Karolingische nederzettings-
areaal heen en snijdt onder andere de noordwest-
zijde van het stenen gebouw 5100 af. Vanaf de 
hoek van complex 5300 staat aan de zuidzijde 
eerst een palissade (complex 6650). Later is die 
vervangen door een stenen muur (complex 6600, 
afb. 8.8, eenheid 4). 
Na 15 m is de gracht ca. 3,00 m diep (onderkant 
op 27,60 m NAP in het westprofiel van werkput 4) 
en ca. 9 m breed op 30,60 m NAP. In doorsnede 
(westprofiel werkput 4, afb. 8.7, afb. 8.8) oogde 
de gracht opvallend spits wegens een smalle in-
snijding onderin, die gevuld was met uitgeloogd 
zand (afb. 8.8, eenheid 14). Daarop lag echter een 
vrij platte bodem. Op 28,50 m NAP (het diepste 
getekende vlak) was de bodem 3,25 m breed. De 

Afb. 8.7 Gracht 4200 is zichtbaar in werkput 4 op vlak 6 en in het westprofiel, vanuit het oosten 

(foto: RCE).
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144 Complex 4200, S04/319, Poz-64323: 930 
± 30 BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 
1041AD (12.6%) 1059AD, 1064AD (28.5%) 
1109AD, 1116 (27.2%) 1154AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 1025AD (95.4%) 
1165AD. 
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hellingshoek van het talud was ook hier 50°. 
Omdat gracht 4200 schuin in de werkput lag, is 
het profiel niet haaks op de richting van de gracht 
genomen. Dat heeft geleid tot een vertekening, 
waarbij de gracht breder lijkt en minder steile 
hellingen heeft dan in werkelijkheid het geval 
was. De basis van de vulling bestond uit kleiige en 
zandige lagen met sporen van verspoeling (afb. 
8.8, eenheid 13). Daarboven was de vulling don-
kergrijs-zwart venig met houtresten en veel 
houtskool en wat mortel (afb. 8.8, eenheid 12). 
Naar boven toe werd de vulling kleiig met houts-
kool en vervolgens wat zandiger (afb. 8.8, een-
heid 11, 10).
Verder naar het zuidwesten kwam de gracht uit 
in het beekdal, waar de vulling van complex 
4200 doorsneden en afgedekt is door de latere 
vullingen van de complexen 4500 en 4600 
(afb. 8.1).
Gracht 4200 is op zijn vroegst ontstaan in de late 
tiende eeuw, maar waarschijnlijker is het midden 
van de elfde eeuw. Dat is af te leiden uit de door-
snijding van waterloop 4300/4400 en gebouw 
5200. Uit een botanisch monster is een 
14C-datering verkregen, waaruit bleek dat de 
gracht rond 1100 openlag.144

Uit de goede vertegenwoordiging van water-, 
oever- en moerasplanten in het botanische 
monster bleek dat in de gracht voedselrijk, zoet 
water stond.145 De vegetatie in de nabije omge-
ving was een stuk opener dan in de vroege mid-
deleeuwen. Langs de gracht stonden waarschijn-
lijk struiken en kruidachtige ruigteplanten. Ook 
elzen, walnoot, linde en hulst waren in de buurt. 
In gracht 4200 lijkt meer water te hebben ge-
staan dan in waterloop 4300/4400.
Net als in waterloop 4300/4400 is in gracht 4200 
veel nederzettingsafval gedeponeerd. Daaronder 
waren veel dierenbotten (ca. 6000 stuks), ca. 
11.000 aardewerkscherven (naast ‘zeefgruis’) en 
objecten of fragmenten van hout, metaal, glas, 
leer en bewerkt bot. 
In de vulling van gracht 4200 zaten vondsten uit 
de Karolingische tijd. Deze zullen als gevolg van 
de doorsnijdingen en latere opspit en secundaire 
depositie in de bedding van gracht 4200 terecht 
zijn gekomen. Het gaat vooral om aardewerk-
scherven, maar ook om glazen kralen, venster-
glas en twee bronzen fibulae, waaronder een 
met een kruisornament (V04-253-M-01, afb. 
10.24). Een rechthoekig plat plaatje, gemaakt 
van dierlijk bot, was waarschijnlijk een beslag-
plaatje van een houten kistje, waarin 

waardevolle en/of persoonlijke spullen opgebor-
gen konden worden (afb. 10.38). Incidenteel 
waren er ook wat vondsten uit de ijzertijd en de 
Romeinse tijd. Aan de hand van een steekproef 
is berekend dat ongeveer 20% van al het aarde-
werk uit gracht 4200 een datering voor 1000 
heeft (§ 9.3.4; tabel 9.7: kolom 4200: Huy, Zuid-
Nederlandse kogelpotten, Badorf, Mayen, 
Walberberg, Duisburg; Pingsdorf gedeeltelijk).
Naast deze oudere vondsten bevatte de vulling 
van gracht 4200 vooral vondsten uit het latere 
deel van de volle middeleeuwen, de elfde tot 
dertiende eeuw (afb. 10.3, 10.9, 10.28, 10.31, 
10.41, 10.56 k, 10.56 o, 10.66, 10.74, 10.80, 10.81, 
11.16). In werkput 4 is de vulling van enkele spo-
ren gezeefd, waardoor veel kleine vondsten zijn 
gedaan. 
Ca. 80% van het aardewerk dateert uit de elfde 
tot dertiende eeuw, met een doorloop tot in de 
veertiende eeuw. Het meest manifest is de aan-
wezigheid van het Zuid-Limburgse ‘Pingsdorf-
aardewerk’ (1050-1275) met 64,7% van al het 
aardewerk uit gracht 4200 (§ 9.3.4, tabel 9.7). 
Gracht 4200 is waarschijnlijk grotendeels aan 
het einde van de dertiende eeuw gedempt, al is 
er enig Maaslands en Elmpter aardewerk gevon-
den dat nog uit de veertiende eeuw kan stammen.
Ten westen van de kloosterbebouwing heeft zich 
echter een restgeul ingesneden (complex 4250, 
afb. 8.1, 8.3, 8.8, eenheid 8 en 9; § 9.3.4, tabel 
9.7). In complex 4250 zat relatief minder Zuid-
Limburgs aardewerk dan in gracht 4200, maar 
wel meer protosteengoed en Elmpter aardewerk 
en zelfs enig steengoed en bijna-steengoed, wat 
erop duidt dat complex 4250 in de veertiende 
eeuw gedempt is. In de achtergebleven depres-
sie is in de late middeleeuwen nog wat materiaal 
terechtgekomen, zoals een deel van een boek-
sluiting (afb. 10.8), maar het zwaartepunt van de 
afvaldepositie was naar het noorden verscho-
ven, waar gracht 4500 gegraven was. Ook aan de 
zijde van het beekdal zijn nevengeulen ontstaan 
(de complexen 4270 en 4280, afb. 8.1) en ook in 
het midden van de lengte van gracht 4200 be-
vond zich een later opgevulde geul, die echter 
maar over een kleine afstand te volgen was 
(werkput 12, complex 4220, afb. 8.1).
De vraag is wat de reden was voor de aanleg van 
deze lange rechte geul dwars over het terrein. 
Geul 4200 kan een soort bypass zijn geweest en 
dan zou men kunnen denken aan een functie als 
molenbeek. De molen zou dan in het zuidwesten 
gestaan moeten hebben, kort voor de 
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samenvloeiing met de natuurlijke beek. In werk-
put 2 zijn daarvan geen sporen gevonden, maar 
die kunnen verspoeld of vergraven zijn. Gracht 
4200 zorgde in ieder geval voor vrij snelstro-
mend water, dat als drinkwater gebruikt kon 
worden. Waterputten uit de elfde tot dertiende 
eeuw zijn niet gevonden.
Opvallend is dat de fundering van gebouw 5200 
door gracht 4200 doorsneden is. Kennelijk was 
het gebouw al opgegeven, hoewel het in zijn 
complete vorm maar kort gestaan heeft. Alleen 
van een restant van de oostmuur is bij het latere 
gebouw 5300 nog gebruikgemaakt (§ 6.3.5). Het 
is ook mogelijk dat men gracht 4200 eerst strak 
langs gebouw 5200 gelegd heeft, waarna later 
bleek dat het toch handiger was om de zuidvleu-
gel te verplaatsen, wat tot de bouw van gebouw 
5300 leidde. 
Het graven van waterloop 4200 was onderdeel 
van de herinrichting van het kloosterterrein en 
als gracht 4200 inderdaad in het midden van de 
elfde eeuw gegraven is, valt dit samen met de 
bouw van de nieuwe kerk. De gracht zorgde dan 
voor een rechte afsluiting van het terrein en 
door zijn diepte en steile wanden kan gracht 
4200 een beschermende functie hebben gehad. 
Ook leverde het graafwerk zand en leem die bij 
de bouw van de nieuwe kerk en de kloosterge-
bouwen benut konden worden.
Opvallend is de ondiepte in het midden. Kon hier 
een schot worden geplaatst om water op te stu-
wen? Op deze plaats zou men ook een brug ver-
wachten die aansloot op een toegang tot de 
westvleugel en de kloosterhof. Juist hier is de 
gracht in de veertiende eeuw drastisch opgevuld 
met een stortlaag (complex 4260), die bouwpuin 
en vondsten bevatte en die de bouw van de 
noordvleugel (complex 5600) mogelijk maakte.

8.6 De vol- tot laatmiddeleeuwse 
stortlaag 4260 

Aan de noordzijde van gebouw 5300 (de noord-
vleugel) is in gracht 4200 over een lengte van 
11 m een dik pakket keien gestort. Het pakket 
had waarschijnlijk de breedte van de gracht (op 
ca. 29,70 m NAP ca. 7 m), maar kon alleen aan de 
zuidzijde bij een breedte van maximaal 3,5 m 
goed waargenomen worden. Wegens de vele 
vondsten is dit pakket als een apart complex 
beschouwd (complex 4260). In het midden van 

geul 4200 lag de onderkant van de stortlaag op 
29,20 m NAP en de bovenkant op 29,90 m NAP, 
zodat het geheel in de centrale geul van complex 
4200 een dikte heeft gehad van 70 cm. Langs de 
randen van de geul was het pakket dunner.
Op grond van de vondsten moet de laag in de 
eerste helft of het midden van de veertiende 
eeuw zijn gestort. De stortlaag bevatte veel 
bouwpuin, met name maaskeien, en vrij veel 
bijzondere vondsten. De gedachte dringt zich op 
dat er een calamiteit is geweest, waarbij men 
zich bij het opruimen niet de moeite heeft ge-
troost of geen kans heeft gehad om te kijken of 
er tussen het puin nog nuttige objecten zaten. 
Alles is in een keer in de gracht gegooid. Als er 
sprake is van een calamiteit, zou het moeten 
gaan om een schade aan de westvleugel (het in 
de late elfde eeuw gebouwde complex 5300) van 
het volmiddeleeuwse klooster.
Onder de vondsten zijn twee benen kammen 
(afb. 10.41), een dobbelsteen van bot (afb. 10.82), 
zes glazen kralen (afb. 10.18) en objecten van 
metaal, keramiek en glas. Een fragment Karolin-
gisch glas is van een donkerblauwe schaal die 
met gele spiraaldraad versierd was (tabel 10.3, 
V04-166-GL-01). Vijf fragmenten lichtgroen-
blauw vensterglas zouden uit ramen van ge-
bouw 5300 kunnen komen en zouden dan uit de 
tweede helft van de elfde eeuw dateren. Twee 
fragmenten van wijnglazen met ribben op de 
kelk en voetplaten zijn van een type dat uit de 
veertiende eeuw dateert en bekend is uit Noord-
Frankrijk (afb. 10.64, 10.65). Onder de objecten 
van metaal zijn de sleutels opvallend. Dertien 
van de 21 in Susteren gevonden sleutels komen 
uit complex 4260 (afb. 10.56 c, d, e, f, g, h) en uit 
een iets hoger gelegen laag daarin, complex 
4265 (afb. 10.56 i). De sleutels waren waarschijn-
lijk van kasten en kisten die in de kamers van 
gebouw 5300 stonden. Andere objecten van me-
taal zijn een ring (afb. 10.30), een schrijfstift, een 
belletje, een haarnaald (afb. 10.29), twee messen 
(afb. 10.42, 10.43), drie fibulae (afb. 10.25) en een 
heel klein fragment van een vroegmiddeleeuwse 
gouden hanger (afb. 10.15). Van keramiek zijn 
drie spinstenen en een olielampje (afb. 10.57). 
De kralen, de haarnaald en de spinstenen wijzen 
erop dat gebouw 5300 door vrouwen bewoond 
was.
Het aardewerk uit complex 4260 heeft een ster-
ke dertiende- tot vroeg-veertiende-eeuwse 
component (grijs regionaal, kogelpot regionaal, 
protosteengoed, roodbakkend regionaal, 
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bijna-steengoed, roodbakkend Maaslands; 
tabel 9.7). Het Elmpter aardewerk kan daar ook 
bij horen, evenals het steengoed. Elmpter aarde-
werk kan echter ook ouder zijn en het steengoed 
jonger. 
Het keienpakket maakt duidelijk dat gracht 4200 
met opzet met stortlaag 4260 gevuld is om met 
behulp van de keien de stabiliteit van de grond 
te verbeteren. Na het dempen van gracht 4200 is 
de noordvleugel (complex 5600) op de vulling 
van gracht 4200 gebouwd. Bij de westmuur van 
de noordvleugel was zichtbaar dat de keienfun-
dering van complex 5600 in de keienlaag van 
complex 4260 geplaatst is. Omdat de jongste 
vondsten uit complex 4260 uit het midden van 
de veertiende eeuw dateren, moet de noord-
vleugel in die tijd gebouwd zijn. Dat past bij de 
vermelding van een pas gebouwd huis in 1360 
(§ 6.3.10).

8.7 De laatmiddeleeuwse waterloop 
4500

In de late middeleeuwen is aan de noordzijde van 
het terrein binnen het beekdal een nieuwe gracht 
gegraven. Deze waterloop, complex 4500, liep 
langs de hele buitenrand van het terrein (afb. 8.1). 
De noordzijde van de gracht lag soms buiten het 
opgravingsterrein. Waarschijnlijk was er een rest-
geul (waarvan complex 4100 het restant is), die 
uitgediept is en waarvan de wanden afgeschuind 
zijn. Het was een ruim 2 m diepe gracht (afb. 8.9). 
De bodem was plat en op 28,60 m NAP 7,80 m 
breed. Op 29,60 m NAP was de breedte ongeveer 
11 m. De helling van het talud was tot 29,20 m 

NAP 50°, maar daarboven flauwer. Hogere ni-
veaus zijn verstoord door de ingraving en dichting 
van gracht 4600 die in complex 4500 geplaatst is. 
De gracht was gevuld met zwarte vette klei en 
wat zandige spoellagen. Aan de zuidrand was een 
beschoeiing ingeslagen. Langs de randen was 
puin gestort (kalksteen, leisteen, keien).
Gracht 4500 doorsneed de oudste beekvulling 
4100 en de oudere waterlopen 4400 en 
4200/4250. De stratigrafie is daardoor complex 
en materiaal is vermengd. De oudste scherven 
van het bodemniveau dateren afgezien van wat 
‘verdwaald’ Karolingisch aardewerk uit de tijd 
rond 1200, zodat de gracht in de dertiende of 
vroege veertiende eeuw gegraven zal zijn. De 
jongste vondsten uit nog aan complex 4500 toe 
te schrijven lagen dateren uit de zestiende eeuw. 
Vondsten uit deze tijd zitten in een stortlaag met 
keien en puin op de zuidelijke oever van com-
plex 4500. Direct voor deze stortlaag bevond 
zich een rij paaltjes op de grens van de insteek 
van gracht 4600. Deze laag zal zijn gestort toen 
men gracht 4600 wilde uitgraven.

8.8 De postmiddeleeuwse gracht 4600

In de late zestiende of in de zeventiende eeuw is 
aan de noordzijde een nieuwe gracht gegraven, 
complex 4600. Deze was uitgegraven in de laat-
middeleeuwse gracht 4500, maar was aanzienlijk 
smaller (afb. 8.1). De gracht had steile wanden en 
had aan de zuidzijde een keermuur van kalksteen, 
waarvan soms alleen maar puin, maar soms ook 
een muurrestant teruggevonden werd (afb. 8.10). 
Op sommige plaatsen ging gracht 4600 tot de 

Afb. 8.9 Softwarematig gegenereerde fotomontage van het oostprofiel van werkput 6 met de grachten 4500 en 4600 

(oorspronkelijke foto’s: RCE). 
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onderkant van gracht 4500, op andere plaatsen 
(werkput 6, oostprofiel, afb. 8.9) bleef de onder-
kant van gracht 4600 70 cm boven die van gracht 
4500. Vanuit beerkelder 7802 mondde een riool-
buis uit in gracht 4600 (afb. 8.3). Dit riool is kort 
na het graven van de gracht of tegelijkertijd daar-
mee aangelegd. In het noordoosten doorsneed 
gracht 4600 de volmiddeleeuwse gracht 4200 
(afb. 8.6).
Over de gracht liep een brug, waarvan de funde-
ring van een brugpoort (complex 6400, § 6.3.13) is 
gevonden. Belendende gebouwen (de complexen 
6200 en 6300) kwamen tot aan de rand van de 
gracht.
Ook gracht 4600 diende als stortplaats voor huis-
houdelijk afval, dat vooral uit de zestiende tot en 
met de achttiende eeuw dateerde. Onder het 
afval zat een houten stilus (afb. 10.13), een hang-
slot (afb. 10.60) en speelgoed (afb. 10.86, 10.87, 
10.88). Na de opheffing van het stift is de gracht 
nog een eeuw opengebleven, waardoor er ook 
negentiende-eeuws materiaal in de vulling zit. In 
de late negentiende eeuw is de gracht definitief 

gedempt en zijn op het westelijke uiteinde huizen 
gebouwd. Er zat echter zoveel puin in de vulling, 
dat het dempingsproces waarschijnlijk al eerder 
in de negentiende eeuw, direct na de sloop van 
het stift, begonnen is.

8.9 Conclusie

Nadat het klooster in de achtste eeuw in de na-
bijheid van een beek gebouwd was, heeft men 
zich door de eeuwen heen veel inspanningen 
getroost om het systeem van de waterlopen aan 
eigen wensen aan te passen. Dat benadrukt dat 
de waterlopen een belangrijk element waren in 
de inrichting van het kloosterterrein. De water-
lopen zijn te herkennen als opgevulde geulen of 
grachten in het beekdal. Gereactiveerde geulen 
hebben zich tijdens hoge beekafvoeren ingesne-
den in oude vullingen.
Het water dat het klooster omringde, bescherm-
de het klooster tegen ongewenste indringers, al 
zal de afscheiding meer symbolisch dan effectief 
zijn geweest. Zowel voor een religieuze instelling 
als voor een adellijke behuizing was het gewenst 
in zekere zin afstand te nemen van de buiten -
wereld.
In de vroege en volle middeleeuwen kunnen de 
geulen ook een rol hebben gespeeld in de (drink)
watervoorziening. Vanaf de late middeleeuwen 
hebben waterputten die rol overgenomen.
Het dempen van gracht 4200 in samenhang met 
uitgraven van gracht 4500 rond 1300 was een 
ambitieuze aangelegenheid, waardoor aan de 
noord- en westzijde veel meer ruimte ontstond. 
De aanleg van gracht 4600 rond 1600 kan een 
prestigekwestie zijn geweest van de toen rege-
rende abdissen, maar ook samenhangen met 
een wijziging van het sanitaire systeem. Vanaf de 
late zestiende of vroege zeventiende eeuw 
kwam er een riolering in de gracht uit, maar mis-
schien hebben er al eerder latrines in geloosd.
Een grote rol hebben de waterlopen vanaf het 
begin tot het eind van de bewoning gespeeld als 
stortplaats van huishoudelijk afval en bouwpuin.  
Bij de sloop van het klooster en het dempen van 
de laatste gracht is over een groot oppervlak in 
het voormalige beekdal puin gestort, waardoor 
een einde kwam aan de niveauverschillen met 
het nederzettingsterrein.

Afb. 8.10 De vulling van gracht 4600 met een keermuur aan de zuidzijde, oostprofiel van 

werkput 8 (foto: RCE). 
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9 Het aardewerk

146 Basispublicatie 1.17.
147 Basispublicatie 1.18.
148 Basispublicatie 1.10, 1.12.
149 CAA: Centraal Archeologisch Archief, de 

voorganger van Archis.
150 Basispublicatie 1.19, 1.20.
151 Het vondstnummer bestaat uit het 

werkputnummer en volgnummer per 
werkput.

9.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk over het in Susteren gevonden aar-
dewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd is 
gebaseerd op een hoofdstuk van de hand van Jan 
de Koning over het aardewerk voor 1000146 en een 
hoofdstuk van Sebastiaan Ostkamp over het aar-
dewerk na 1000,147 beide in de basispublicatie. Het 
prehistorische en Romeinse aardewerk blijft hier 
buiten beschouwing. Dat wordt alleen in de basis-
publicatie behandeld.148

Aardewerk geeft niet alleen inzicht in de materiële 
cultuur van het klooster, maar als belangrijk en 
omvangrijk importgoed ook in de contacten met 
de buitenwereld. Daarnaast verschaft aardewerk 
als geen andere vondst categorie de basis aan de 
datering van sporen en complexen. Munten spe-
len in Susteren nauwelijks een rol in het vondsten-
bestand en het aantal 14C-dateringen is beperkt. 
Om die reden is dit hoofdstuk speciaal aan het 
aardewerk gewijd. Het volgt de indeling in baksels 
(aardewerksoorten) die ook in de hoofdstukken 
van de basispublicatie is gevolgd. Voor objecten 
die zijn gemaakt uit ander materialen (glas, me-
taal, etc.), is een thematische aanpak gekozen 
(hoofdstuk 10 en 11). De aardewerkhoofdstukken 
in de basispublicatie (1.17 en 1.18) en het overzicht 
van sporen en structuren (deel 3 van de basispu-
blicatie) plaatsen het aardewerk in de context 
waarin het gevonden is. Een contextgerichte be-
studering is overigens maar zeer beperkt mogelijk, 
omdat er in Susteren buiten de beerputten en 
waterputten geen gesloten complexen zijn.

De verzamelnaam ‘aardewerk’ wordt hier ge-
bruikt als synoniem voor wat tijdens de opgra-
ving conform de toen gangbare CAA-termino-
logie is geregistreerd als ‘keramisch vaatwerk’.149 
Overige keramische vormen, zoals pijpenkop-
pen, spinklossen, beeldjes, knikkers, kachelte-
gels, spaarpotten, en dergelijke komen in hoofd-
stuk 10 aan de orde, op basis van twee hoofd -
stukken in de basispublicatie.150

Keramisch vaatwerk is met ruim 56.000 fragmen-
ten de grootste vondstcategorie in Susteren. In 
het veld zijn de scherven gedetermineerd, geteld 
en met opgave van een aantal kenmerken per 
bakseltype per vondstnummer151 ingevoerd in een 
database. Bij deze determinatie zijn de toen gang-
bare bakselbenamingen gebruikt (tabel 9.1), die 
gebaseerd waren op de toen beschikbare litera-
tuur. Deze database is bij de uitwerking uitgebreid 
tot de ‘basislijst’, waarin alle vondst- en vind-
plaatsgegevens met de doosnummers van het 
depot opgenomen zijn. Veel aardewerk was sterk 
gefragmenteerd en bij zeer grote hoeveelheden 
zijn de opgegeven aantallen soms het resultaat 
van een snelle telling of een schatting, zodat de in 
tabel 9.1 genoemde aantallen als indicatief moe-
ten worden beschouwd. 
Wegens de grote hoeveelheid vondsten en de 
beperkte mogelijkheden in het veld was de de-
terminatie tijdens de opgraving globaal. Voor 
een betere analyse van het aardewerkgebruik en 
voor een betere datering van sporen aan de 
hand van het aardewerk was een actualisering 
van de aardewerkdeterminaties nodig. 
Omdat ook nu de middelen beperkt waren, is er 
bij de uitwerking voor gekozen om het aardewerk 

Tabel 9.1 Verdeling van het aardewerk (keramiek vaatwerk) in periodes volgens de 
determinatie tijdens de opgraving. 

Periode (met bakselsoort) Aantal fragmenten %

Prehistorie 1.921 3,4

Romeinse tijd 140 0,3

Vroege middeleeuwen (Karolingisch, Merovingisch) 8.414 15,0

Volle middeleeuwen (Pingsdorf, Paffrath, Andenne, Zuid-Limburgs 
aardewerk, Elmpt, protosteengoed, Maaslands witbakkend)

20.863 37,1

Late middeleeuwen (laat-middeleeuws witbakkend, grijsbakkend, 
roodbakkend aardewerk, steengoed)

3.797 6,8

Nieuwe tijd (postmiddeleeuws witbakkend, grijsbakkend, roodbakkend 
aardewerk, steengoed)

9.243 16,4

Niet gedetermineerd 11.913 21,2

Totaal 56.291 100,0
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152 Tijdens de opgraving sloeg de term 
‘Pingsdorf ’ alleen op de Rijnlandse 
productie. ‘Zuid-Limburgs’ of 
‘Brunssum-Schinveldaardewerk’ werd 
toen nog niet aangeduid als 
Pingsdorfaardewerk, zoals later in het 
Deventer systeem.

153 Deze databases zijn te raadplegen bij de 
in DANS gedeponeerde data van het 
onderzoek.
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dat in het veld beschouw was als Merovingisch, 
Karolingisch en tiende-eeuws (‘Pingsdorf’152 en 
‘pre-Andenne’), in zijn geheel volgens huidige 
inzichten opnieuw te determineren. 
In de nu gehanteerde periode-indeling betreft 
dat aardewerk uit de vroege middeleeuwen 
(ca. 450-900) en het eerste deel van de volle 
middeleeuwen (900-1000). Dit aardewerk wordt 
besproken in § 9.2.2 t/m § 9.2.6. 

Voor het aardewerk uit de andere perioden 
moest met een selectie volstaan worden. Die 
selectie richtte zich op het overige aardewerk uit 
complex 4300 binnen werkput 8 (§ 8.4), op de 
randscherven van het aardewerk uit de com-
plexen 4200, 4250 en 4260 binnen werkput 4 
(§ 8.5) en op het aardewerk uit zes van de acht 
beerputten (§ 6.5.3, complex 7802; § 6.5.4, com-
plex 7803; § 6.5.5, complex 7804; § 6.5.6, com-
plex 7805; § 6.5.8, complex 7807; § 6.5.9, com-
plex 7808). Daarmee werd een redelijk repre -
sentatief beeld verkregen van het aardewerk uit 
de periode 1000-1300 (tweede deel van de volle 
middeleeuwen) en de postmiddeleeuwse peri-
ode 1500-1800. Uit de late middeleeuwen (1300-
1500) en de nieuwe tijd (1500-1800) konden 
slechts enkele individuele vondsten bekeken 
worden. Dit aardewerk wordt besproken in § 9.3 
t/m § 9.5. 

In twee databases (een voor het aardewerk voor 
1000 en de andere voor het latere aardewerk) is 
in combinatie met de vondst-, spoor-, complex- 
en objectnummers de absolute datering opge-
nomen van de scherven die voor de analyse van 
2013-2020 geselecteerd waren.153 Dit als aanvul-
ling op de ‘basislijst’.

9.2 Middeleeuws aardewerk tot ca. 1000 

9.2.1 Inleiding

Een belangrijke reden om het middeleeuwse aar-
dewerk uit de periode tot ca. 1000 in zijn geheel 
te bestuderen was dat de kennis hiervan in de 
laatste decennia is toegenomen.
De kennis tijdens de opgraving was gebaseerd op 
de publicaties van Böhner,154 Pirling155 en de eerste 
publicatie van Van Es & Verwers over Dorestad.156 
Nu kon bij de uitwerking gebruikgemaakt worden 
van de aangepaste Dorestadtypologie157 en van 
studies over Pingsdorfaardewerk158 en Duisburg-

aardewerk.159 Andere relevante publicaties waren 
die van Giertz over de vroegmiddeleeuwse aarde-
werkproductie in de Belgische Maasvallei rondom 
de stad Huy, over reliëfbandamforen en die van 
Keller over Walberberg.160 
Het merendeel van dit bestudeerde aardewerk 
(4125 van de 8674 fragmenten; 48%) is gevonden 
in waterloop 4300/4400, waarvan de opvulling 
het gevolg lijkt te zijn van een opruimactie in de 
eerste helft van de tiende eeuw. Veel vondsten 
komen ook uit de vullingen van de andere water-
lopen. In het geval van complex 4100 (de oudste 
vulling van het beekdal, § 8.3) kan het om een 
depositie in een depressie of restgeul gaan. Bij de 
andere, jongere waterlopen moet sprake zijn van 
opspit en secundaire depositie. Andere vondsten 
komen uit sporen op het nederzettingsterrein, 
met name uit de zone met de vroegmiddeleeuw-
se gebouwen ten zuiden van complex 4300/4400. 
Ook graven bevatten vrij veel aardewerk van voor 
1000. Nadat dit als nederzettingsafval in en op de 
grond was beland, is het opgespit en meegeko-
men met het dichtgooien van de grafkuil.

9.2.2 Getal en herkomst van het 
aardewerk voor ca. 1000 

Bij de uitwerking in 2013-2016 is het materiaal 
opnieuw geteld en in een aparte database inge-
voerd. Hiermee wil niet gezegd zijn dat al het 
pre-elfde-eeuwse aardewerk is bestudeerd. Het 
is zeker dat onder het aardewerk dat tijdens de 
opgraving als Romeins of als elfde-eeuws of 
later beschouwde is, scherven schuilen die met 
de kennis van nu als vroegmiddeleeuws of tien-
de-eeuws zouden worden beschouwd. 
Er zijn bij de uitwerking in 2013-2016 in totaal 
8674 aardewerkfragmenten gedetermineerd 
(tabel 9.2). Van de scherven kon het minimum-
aantal exemplaren (MAE) worden berekend: 1175 
potten. Van 1160 potten kon het herkomstgebied 
worden bepaald.161 Er zijn in totaal elf productie-
plaatsen of plaatsen van herkomst aan te wijzen, 
waarvan Elmpt en Neuss door het geringe aantal 
voor deze periode te verwaarlozen zijn. Bij 
Pingsdorf betreft het aardewerk uit de vroegste 
productiefasen, oftewel de perioden 1 en 2 en 
het begin van periode 3 in de typologie van 
Sanke.162 In jaartallen betreft het de tijd tussen 
810 en 980. Hunneschansaardewerk is als een 
afzonderlijke categorie opgevoerd. Deze groep, 
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gekenmerkt door potten met radstempels en 
dunne waterige beschildering, is afkomstig uit 
het Vorgebirge, voornamelijk uit Badorf en 
Pingsdorf.163 
Het Rijnlandse aardewerk was met 85,7% in 
Susteren ver in de meerderheid. Het betreft 
Badorf-, Pingsdorf-, Walberberg- en Hunne-
schansaardewerk uit het Vorgebirge, Mayen-
aardewerk uit het Eifelgebied en Duisburg- en 

Paffrath-aardewerk van de noordoostzijde van 
de Rijn. Hoewel Susteren tot het stroomgebied 
van de Maas behoort, bereikten Maaslandse 
producten (10,8%) het klooster in mindere mate. 
Ongeveer 3,4% kan gezien worden als regionaal. 
Dat betreft vooral Zuid-Nederlands handge-
vormd kogelpotaardewerk en het eerste aarde-
werk uit de Zuid-Limburgse productiecentra in 
Schinveld, Brunssum en omgeving (tabel 9.2).

Tabel 9.2 Verdeling van het aardewerk uit de periode tot ca. 1000 volgens de plaatsen van 
herkomst na de nieuwe bestudering, in aantallen scherven, percentages van aantallen 
scherven en minimumaantal individuen (MAE).

Herkomst Aantal 
fragmenten

 % Rand Wand Bodem Overig MAE %

Brühl-Eckdorf 3.694 43,1 318 3.187 157 32 316 27,2

Mayen 2.100 24,5 375 1.596 122 7 353 30,4

Maasland (Huy e.o.) 930 10,8 179 601 134 16 172 14,8

Pingsdorf 729 8,5 139 565 18 7 133 11,5

Duisburg 405 4,7 72 324 8 1 69 5,9

Walberberg 262 3,1 45 189 26 2 45 3,9

Zuid-Nederland (kogelpotten) 252 2,9 54 193 4 1 51 4,4

Vorgebirge (Hunneschans) 131 1,5 6 123 1 1 7 0,6

Zuid-Limburg 41 0,5 6 30 4 1 5 0,4

Paffrath 22 0,3 7 12 0 3 6 0,5

Neuss 6 0,1 0 2 4 0 1 0,1

Elmpt 3 0,0 1 2 0 0 2 0,2

8.575 100,0 1.202 6.824 478 71 1.160 100,0

Romeins 2 0 1 1 0 1

Onbekend 97 16 69 10 2 14

Totaal 8.674 1.218 6.894 489 73 1.175

Tabel 9.3 Totalen van de in Susteren vertegenwoordigde aardewerktypen uit de periode 
tot 900 volgens de Dorestadtypologie, in aantallen scherven, percentages van aantallen 
scherven en minimumaantal individuen (MAE). 

Type Aantal fragmenten % MAE %

Mero WWT 1 0,0 1 0,1

W I 212 8,8 30 3,2

W II 394 16,4 117 12,5

W III 1.274 53,0 559 59,9

W IV 65 2,7 38 4,1

W VA 3 0,1 2 0,2

W VI 257 10,7 136 14,6

W VII 9 0,4 5 0,5

W VIII 2 0,1 1 0,1

W IX 14 0,6 7 0,7

W X 19 0,8 14 1,5

W XI 2 0,1 1 0,1

W XIIA? 2 0,1 2 0,2

Hunneschans W XIIIE 139 5,8 14 1,5

W XIV 3 0,1 3 0,3

Kruik w14 7 0,3 4 0,4

Totaal 2.403 100,0 934 100,0
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Na de Karolingische tijd kwam een fase waarin 
kleine pottenbakkerscentra in opkomst waren, 
zoals Elmpt en het naburige Brüggen, Wilden-
rath, Paffrath en Schinveld (Zuid-Limburg). Hun 
producten betreffen vooral kogelpotvormen in 
een wat grover baksel. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat een deel van de ‘Zuid-Nederlandse’ ko-
gelpotten de vroegste producten waren van 
deze pottenbakkers. Deze overgangsfase lag in 
de tiende en elfde eeuw. In het midden van de 
elfde eeuw kantelde het beeld en kwam een 
enorme toevoer op gang van in Zuid-Limburg 
vervaardigd aardewerk. Een klein deel van dit 
elfde- en twaalfde-eeuwse aardewerk werd ‘per 
ongeluk’ aangetroffen tussen de oudere vond-
sten, omdat zij in het veld niet als zodanig her-
kend zijn. Omgekeerd bleek bij de bestudering 
van het elfde-eeuwse en latere aardewerk dat 
daar vroegmiddeleeuwse scherven tussen zaten, 
die bij de eerste determinatie aan de aandacht 
ontsnapt waren (tabel 9.7).
Van de 1160 middeleeuwse potten (MAE) kon 
één pot volgens de Dorestadtypologie geplaatst 
worden in de Merovingische periode en 933 pot-
ten in de Karolingische periode (tabel 9.3).164 In 
de periode van ca. 900 tot ca. 1000 (eerste deel 
volle middeleeuwen) vallen 147 potten. De ove-
rige 94 potten konden toegeschreven worden 

aan de Romeinse tijd, de Karolingische tijd of de 
volle middeleeuwen vanaf ca. 1000, zonder dat 
zij onder te brengen waren in de Dorestadtypolo-
gie. Hieronder worden alleen de in Susteren veel-
voorkomende types toegelicht. Gedetailleerde 
beschrijvingen zijn te vinden in het hoofdstuk 
van Jan de Koning in de basispublicatie.165

9.2.3 Merovingisch gedraaid aardewerk

Bij het nu uitgevoerde aardewerkonderzoek 
bleek een groot deel van de aanvankelijk in de 
Merovingische periode gedateerde aardewerk-
fragmenten (442 scherven) te bestaan uit ge-
draaid, onversierd, gesmoord, Karolingisch 
Maaslands aardewerk (§ 9.2.5). Een andere 
groep die vaak voor Merovingisch was aange-
zien, was Duisburgaardewerk (§ 9.2.6). 
Uiteindelijk was er op een fragment van een 
Wölbwandpot (V09-230-VA-01) na geen Mero-
vingisch aardewerk meer over. Wel zijn er enkele 
twijfelgevallen (afb. 9.1).166 Wat jonger zijn zeven 
fragmenten die gedateerd kunnen worden vanaf 
het derde kwart van de zevende eeuw tot het 
midden van de achtste eeuw (afb. 9.2).167

Afb. 9.1 Mogelijk Merovingisch aardewerk. V19-017-VA-01 (rand van een schaal, 600-700); V04-065-VA-03 

(wandfragment van een knikwandpot, 600-700), V09-230-VA-01 (bodem van een Wölbwandpot, 600-700), V02-044-

VA-01 (wandfragment van een knikwandpot, 600-700), schaal 1:2 (tekening en foto’s: J. de Koning).

Afb. 9.2 Laat-Merovingisch aardewerk, randfragment van een kom met ingekraste golflijn type W XC, V12-052-VA-15, 

675-750, schaal 1:1 (foto: J. de Koning).



151
—

168 Basispublicatie 17.4.3.12.
169 Basispublicatie 17.4.3.13.
170 Basispublicatie 17.4.3.4.
171 Basispublicatie afb. 17.10e.
172 Giertz 2000, 244-245.
173 Basispublicatie 17.4.3.5.
174 Basispublicatie 17.4.3.6.

9.2.4 Karolingisch aardewerk uit het 
Rijnland

Steilwandige potten (type W IX en XIVD) en 
kommen (type W X)
Het is niet alleen het Merovingische aardewerk 
dat schaars is in Susteren. Opvallend is ook dat 
twee vroege groepen van Karolingische Rijn-
landse potten in Susteren nagenoeg ontbreken. 
Het gaat om steilwandige potten van het Dore-
stadtype W IX (gedateerd tussen 700 en 750; 
0,6% van het aantal scherven) en om steilwan-
dige potten van het Dorestadtype W XIVD (late 
zevende-vroege achtste eeuw; 0,1% van het 
aantal scherven).168 Ook de kommen van het type 
W X komen nauwelijks in Susteren voor (0,8% 
van het totale aantal scherven). De gangbare 
datering daarvan is late zevende tot eerste helft 
van de achtste eeuw.169

Reliëfbandamforen (type W I)
Reliëfbandamforen werden tussen ca. 750 en de 
elfde eeuw in het Vorgebirge en in Mayen gepro-
duceerd.170 Van de 212 in Susteren herkende frag-
menten van reliëfbandamforen (tabel 9.3) zijn de 
meeste van potten die in het Vorgebirge zijn ge-
produceerd en daarvan zijn de meeste te be-
schouwen als klassiek Badorf, baksels w-1 en w-2. 
De andere exemplaren komen uit Mayen. Onder 
de amforen is één exemplaar echt tiende-eeuws 
(V05-107-VA-01; type W ID). Deze heeft een uit-
getrokken rand met aan beide zijden bandoren.171 

De rest van de reliëfbandamforen is te dateren 
tussen 750 en 850 en valt onder Dorestadtype W 
IA (type Giertz RBA 6.1) en type Giertz RBA 8 (met 
bandoren).172

Badorfpotten (type W II)
De in Susteren gevonden Badorfpotten (W II met 
subtypen IIA, IIB, IIC, IID) zijn geproduceerd tus-
sen 750 en 900 (enkele nog in het begin van de 
tiende eeuw).173 Het zijn eivormige potten met een 
lensvormige bodem en een radstempelversiering. 
De scherven van de Badorfpotten maken 16,4% 
uit van het totaal van de scherven (tabel 9.3).
Dit type zal gezien de grootte, die tussen die van 
de reliëfbandamforen en de bolpotten ligt, een 
specifieke functie gehad hebben. Daarbij kan ge-
dacht worden aan voorraadpotten, terwijl tuit-
potten ook als schenkgerei bij de maaltijd ge-
bruikt konden worden. De wat hoge vorm maakt 
het onwaarschijnlijk dat ze als kookpot gebruikt 
zijn.

Bolpotten (type W III en W IV)
Een zeer groot deel van het in Susteren gevonden 
vroegmiddeleeuwse aardewerk bestaat uit bol-
potten van het type W III (afb. 9.3). In aantallen 
scherven gaat het om 53% van het totaal van de 
in de Dorestadtypologie ingepaste fragmenten 
(tabel 9.3). Het aantal is zo groot dat de vraag is 
gesteld of er niet vanuit het klooster in gehandeld 
is.174 Bolpotten dateren uit de achtste en negende 
eeuw, een enkele nog uit de vroege tiende eeuw. 
Ze zijn vervaardigd in Mayen en Badorf en in iets 
mindere mate in Pingsdorf en Walberberg.

aan de Romeinse tijd, de Karolingische tijd of de 
volle middeleeuwen vanaf ca. 1000, zonder dat 
zij onder te brengen waren in de Dorestadtypolo-
gie. Hieronder worden alleen de in Susteren veel-
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Bij het nu uitgevoerde aardewerkonderzoek 
bleek een groot deel van de aanvankelijk in de 
Merovingische periode gedateerde aardewerk-
fragmenten (442 scherven) te bestaan uit ge-
draaid, onversierd, gesmoord, Karolingisch 
Maaslands aardewerk (§ 9.2.5). Een andere 
groep die vaak voor Merovingisch was aange-
zien, was Duisburgaardewerk (§ 9.2.6). 
Uiteindelijk was er op een fragment van een 
Wölbwandpot (V09-230-VA-01) na geen Mero-
vingisch aardewerk meer over. Wel zijn er enkele 
twijfelgevallen (afb. 9.1).166 Wat jonger zijn zeven 
fragmenten die gedateerd kunnen worden vanaf 
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Bolpotten van het type W III, waarvan de bodem 
lensvormig was, dienden voor opslag van voedsel 
en allerlei andere waar. De ronde vorm maakte de 
bolpot ook geschikt als kookpot. Roetsporen aan 
de buitenzijde leveren het bewijs dat deze potten 
daadwerkelijk als kookpot hebben gediend. In 
tegenstelling tot nederzettingen in het noord-
westelijke kustgebied met hun vele kogelpotten 
zijn in Susteren geen andere aardewerktypes aan-
getroffen waarin duidelijk gekookt werd. Het is 
waarschijnlijk dat men ook koperen alternatieven 
had, zoals grote ketels. 
Het type W IV is een kleine variant van de bolpot, 
die mogelijk als beker heeft gediend. Dit type 
komt voor in de achtste en negende eeuw met 
een uitloop naar de tiende eeuw. Type W IV is 
nergens in grote hoeveelheden aangetroffen.175 
Ook in Susteren betreft het maar een klein per-
centage van het totale aantal in de Dorestad-
typologie ingepaste potten (2,7 %, tabel 9.3). 

Aardewerk met verf en radstempel (type W XII), 
waaronder Hunneschansaardewerk 
(type W XIIE)
In de typologie van Dorestad omvat type W XII al 
het beschilderde aardewerk. Daarbij zitten zeld-
zame groepen, zoals veldflessen (W XIIA) en bico-
nische tuitkannen (W XIIB). Daarvan zijn in 
Susteren twee fragmenten aangetroffen, die 
waarschijnlijk van type W XIIA zijn.176 Type W XIIE 
betreft het Hunneschansaardewerk uit de tweede 

helft van de negende eeuw tot de vroege tiende 
eeuw. Kenmerkend voor het Hunneschans aarde-
werk is de met dunne waterige verf (ijzerhoudende 
kleipap) geschilderde versiering in combinatie 
met radstempeldecoratie op potten in Badorf-
baksels (w-1, w-2). Hunneschansaarde werk is in 
het Vorgebirge geproduceerd. Op grond van het 
aantal scherven maakt Hunneschansaardewerk in 
Susteren 5,8% van het totaal van het onderzochte 
aardewerk voor 1000 uit. Onder het Hunneschans - 
aarde werk komen tuitpotten en bekers voor 
naast potvormen die wegens de fragmentatie 
niet verder zijn te identificeren (afb. 9.4).

9.2.5 Karolingisch aardewerk uit het 
Maasgebied

Gesmoorde Maaslandse Karolingische 
Wölbwandpot (type W VI)
Bij de determinatie tijdens de opgraving werd het 
gesmoorde draaischijfaardewerk als Merovin-
gisch draaischijfaardewerk gedetermineerd en 
dat is niet zo vreemd. Er zijn echter wel degelijk 
verschillen te zien. Zo betreft het hier bijna altijd 
gereduceerd ruwwandig aardewerk met een don-
kere buitenkant en een lichtgrijze tot witte bin-
nenkant. Vaak zijn er witte puntjes van aan de klei 
toegevoegde kalk te zien, maar deze zijn ook vaak 
tijdens het bakproces weggebrand. 

Afb. 9.3 Fragmenten van bolpotten, type W IIIB en W IIID, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning).

Afb. 9.4 Fragmenten van Hunneschansaardewerk, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: Jan de Koning).

175 Basispublicatie 17.4.3.7.
176 Basispublicatie 17.4.3.14; tabel 17.4.
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De overgrote meerderheid van het in Susteren 
gevonden gesmoorde draaischijfaardewerk be-
hoort tot Dorestadtype W VI (Wölbwand pott en). 
Gedraaide, grijze, ruwwandige Wölbwand potten 
van het type W V, uit de periode 650-750 zijn in 
Susteren nauwelijks gevonden. 
Type W VI kan gedateerd worden vanaf het begin, 
eventueel het midden, van de achtste eeuw tot 
het einde van de negende eeuw.177 Deze potten 
zijn uitsluitend uitgevoerd in het gesmoorde 
Maaslandse baksel w-14. Het gaat om middel-
grote potten met een vlakke bodem (afb. 9.5). De 
pot is tamelijk bol van vorm, boller dan menig 
andere Wölbwandpot. Ze kunnen als voorraadpot 
en misschien ook als kookpot gediend hebben. 
Dankzij hun platte bodem konden ze beter op een 
vlakke ondergrond geplaatst worden dan de Vor-
ge birgepotten met hun lensbodem.
Een groot deel van de potten is onversierd. Op 
de bovenkant van de pot kunnen echter bewust 
aangebrachte horizontale rijen van diepe draai-
ringen voorkomen met een tussenafstand van 
1,5 à 2 cm en horizontale banden met Gittermuster, 
een radstempel van diagonale rijen ruitjes. An-
dere versieringen zijn horizontale banden met 
golflijntjes en een blokvormig dubbel of enkel 
radstempel.

Daarnaast komen er in Susteren vormen in een 
gesmoord baksel voor die niet of nauwelijks in 
Dorestad zijn aangetroffen (afb. 9.6). 
Een daarvan is een randvorm van een kom van 
het type W XE met naar binnen gevouwen 
kraagrand met horizontale groeven. Twee vari-
anten hiervan zijn bekend uit Huy en daar geda-
teerd in periode IIa, grofweg tussen 775 en 
850.178 Vergelijkbare komvormen zijn ook bekend 
uit Mayen, waar ze in de late zevende of vroege 
achtste eeuw gedateerd worden.179 
Een andere tot nu toe weinig bekende vorm van 
dit aardewerk is een nauwmondige kruik met 
twee tweeledige bandoren, die tegenover elkaar 
op de rand geplaatst zijn. Hiervan zijn maar liefst 
vier voorbeelden gevonden (V06-197-VA-01, 
V06-197-VA-02, V08-167-VA-01, V08-190-VA-01, 
afb. 9.6).180 
Het gesmoorde Karolingische Maaslandse aar-
dewerk van het type W VI is in Susteren vrij goed 
vertegenwoordigd (10,7%, tabel 9.3). Dat heeft 
natuurlijk te maken met de ligging van Susteren 
in het stroomgebied van de Maas. Desondanks 
is het Maaslandse aardewerk ver in de minder-
heid ten opzichte van het Rijnlandse. 

helft van de negende eeuw tot de vroege tiende 
eeuw. Kenmerkend voor het Hunneschans aarde-
werk is de met dunne waterige verf (ijzerhoudende 
kleipap) geschilderde versiering in combinatie 
met radstempeldecoratie op potten in Badorf-
baksels (w-1, w-2). Hunneschansaarde werk is in 
het Vorgebirge geproduceerd. Op grond van het 
aantal scherven maakt Hunneschansaardewerk in 
Susteren 5,8% van het totaal van het onderzochte 
aardewerk voor 1000 uit. Onder het Hunneschans - 
aarde werk komen tuitpotten en bekers voor 
naast potvormen die wegens de fragmentatie 
niet verder zijn te identificeren (afb. 9.4).

9.2.5 Karolingisch aardewerk uit het 
Maasgebied

Gesmoorde Maaslandse Karolingische 
Wölbwandpot (type W VI)
Bij de determinatie tijdens de opgraving werd het 
gesmoorde draaischijfaardewerk als Merovin-
gisch draaischijfaardewerk gedetermineerd en 
dat is niet zo vreemd. Er zijn echter wel degelijk 
verschillen te zien. Zo betreft het hier bijna altijd 
gereduceerd ruwwandig aardewerk met een don-
kere buitenkant en een lichtgrijze tot witte bin-
nenkant. Vaak zijn er witte puntjes van aan de klei 
toegevoegde kalk te zien, maar deze zijn ook vaak 
tijdens het bakproces weggebrand. 

Afb. 9.4 Fragmenten van Hunneschansaardewerk, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: Jan de Koning).
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9.2.6 Aardewerk uit de periode tussen 
ca. 900 en ca.1000

Inleiding
Een zeer klein aantal scherven is tijdens de opgra-
ving als tiende- of vroeg-elfde-eeuws be-
schouwd. De kennis van het aardewerk uit die 

Afb. 9.5 Fragmenten van gesmoorde Maaslandse Wölbwandpotten, type W VI, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning).

Afb. 9.6 Andere potvormen van gesmoorde Maaslandse waar: kommen, type W X, tweeorige kruiken en een 

kanfragment type W XI, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning). 



155
—

9.2.6 Aardewerk uit de periode tussen 
ca. 900 en ca.1000

Inleiding
Een zeer klein aantal scherven is tijdens de opgra-
ving als tiende- of vroeg-elfde-eeuws be-
schouwd. De kennis van het aardewerk uit die 

periode was in 1991-1993 nog maar beperkt. Er 
was in de vondstenlijst geen aparte categorie 
voor. Bij een deel van het Andenne- en Pingsdorf-
aardewerk was aangetekend dat het waarschijn-
lijk tiende-eeuws was. Bij de uitwerking vanaf 
2013 is dit herzien. Daarbij bleek dat in de tiende 
en vroege elfde eeuw in Susteren zes soorten aar-
dewerk voorkwamen (tabel 9.4). Vijf daarvan zijn 
genoemd naar het herkomstgebied (Pingsdorf, 

Afb. 9.5 Fragmenten van gesmoorde Maaslandse Wölbwandpotten, type W VI, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning).

Afb. 9.6 Andere potvormen van gesmoorde Maaslandse waar: kommen, type W X, tweeorige kruiken en een 

kanfragment type W XI, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning). 
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aardewerk te zijn. Het betreft donkergrijs, wat 
grof aandoend aardewerk dat op een draaischijf 
is vervaardigd (afb. 9.7).182 Het vormenspectrum 
bestaat vooral uit middelgrote potten met een 
cilindrische hals en een uitgevouwen, iets gepro-
fileerde afgeronde rand. Deze vormen zijn in de 
plaats van herkomst, Duisburg, vooral karakte-
ristiek voor de tiende eeuw. Duisburgaardewerk 
is in Susteren tamelijk goed vertegenwoordigd 
(4,7% van alle fragmenten, tabel 9.2). Binnen het 
totaal van het aardewerk uit de eerste fase van 
de volle middeleeuwen is het met 45,9% de 
grootste groep (tabel 9.4). 

Handgevormde Zuid-Nederlandse kogelpotten
Handgevormd Zuid-Nederlands aardewerk 
maakt 2,9% uit van het totaal van het middel-
eeuwse aardewerk uit de periode tot ca. 1000 
(tabel 9.2) en 28,5% van het aardewerk uit 

Afb. 9.7 Duisburgaardewerk, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning).

Tabel 9.4 De in Susteren vertegenwoordigde aardewerkgroepen uit de eerste fase van de 
volle middeleeuwen (ca. 900-1000).

Herkomst Aantal 
fragmenten

% Rand Wand Bodem Overig MAE %

Pingsdorf 168 19,0 21 139 6 2 19 12,9

Zuid-Nederland (kogelpotten) 252 28,5 54 193 4 1 51 34,7

Paffrath 22 2,5 7 12 0 3 6 4,1

Duisburg 405 45,9 72 324 8 1 69 46,9

Maasland (Huy e.o.) 30 3,4 1 28 1 0 1 0,7

Neuss 6 0,7 0 2 4 0 1 0,7

Totaal 883 100,0 155 698 23 7 147 100,0

Paffrath, Duisburg, Maasland en Neuss) en één 
naar de kenmerkende vorm: het handgevormde 
kogelpottenaardewerk, waarvoor in het geval van 
Susteren als herkomstgebied Zuid(oost)-
Nederland kan worden aangenomen. Het 
Maasland en Pingsdorf waren ook in de vooraf-
gaande periode al herkomstgebieden. Voor 
Susteren is het onderscheid tussen Karolingisch 
aardewerk en aardewerk uit de Ottoonse periode 
overigens geheel kunstmatig. Het aardewerk uit 
de late negende tot vroege tiende eeuw, zoals het 
Hunneschansaardewerk, sluit naadloos aan bij de 
volmiddeleeuwse aardewerkgroepen, zoals het 
Duisburgaardewerk. 

De MAE-waarde is voor de tiende en vroege elfde 
eeuw iets hoger dan voor de voorafgaande peri-
ode. Hieruit kan afgeleid worden dat het aarde-
werk uit de periode na 900 iets minder gefrag-
menteerd is. Dat komt waarschijnlijk doordat het 
niet of korter aan het oppervlak heeft gelegen en 
vaker als min of meer compleet object is wegge-
gooid. Dat is een reden om te denken aan een 
opruimactie in de vroege tiende eeuw.181

Duisburgaardewerk
Een bij de eerste determinatieronde niet her-
kende groep aardewerk, die voor een deel als 
Merovingisch werd gezien, bleek Duisburg -
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182 Basispublicatie 17.3.6.2, 17.4.4.3.
183 Basispublicatie 17.4.4.4.
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aardewerk te zijn. Het betreft donkergrijs, wat 
grof aandoend aardewerk dat op een draaischijf 
is vervaardigd (afb. 9.7).182 Het vormenspectrum 
bestaat vooral uit middelgrote potten met een 
cilindrische hals en een uitgevouwen, iets gepro-
fileerde afgeronde rand. Deze vormen zijn in de 
plaats van herkomst, Duisburg, vooral karakte-
ristiek voor de tiende eeuw. Duisburgaardewerk 
is in Susteren tamelijk goed vertegenwoordigd 
(4,7% van alle fragmenten, tabel 9.2). Binnen het 
totaal van het aardewerk uit de eerste fase van 
de volle middeleeuwen is het met 45,9% de 
grootste groep (tabel 9.4). 

Handgevormde Zuid-Nederlandse kogelpotten
Handgevormd Zuid-Nederlands aardewerk 
maakt 2,9% uit van het totaal van het middel-
eeuwse aardewerk uit de periode tot ca. 1000 
(tabel 9.2) en 28,5% van het aardewerk uit 

(globaal) de tiende eeuw (tabel 9.4).183 Gezien de 
randprofielen, bakselkenmerken en enkele ken-
merkende versieringen van losse ronde stempels 
met een kruismotief kan al dit handgevormde 
aardewerk als Zuid-Nederlands worden be-
schouwd. Het moet niet verward worden met 
kogelpotten uit het kustgebied, die al voorko-
men vanaf de vroege achtste eeuw (afb. 9.8).184 
Kenmerkend is de donkere kern en de lichte, 
vaak bruine of lichtbruine buitenkant, hoewel 
veel fragmenten feitelijk niet te onderscheiden 
zijn van ‘Friese’ kogelpotten. Ook losse stempels 
zijn een terugkerend element in de Zuid-Neder-
landse kogelpotten. Deze vinden we bijvoor-
beeld in Venray en Venlo en Swalmen.185

Binnen het aardewerk uit de eerste fase van de 
volle middeleeuwen is het aandeel handge-
vormd Zuid-Nederlandse kogelpotaardewerk 
aanzienlijk lager dan het Duisburgaardewerk 

Afb. 9.7 Duisburgaardewerk, schaal 1:2 (tekeningen en foto’s: J. de Koning).

Tabel 9.4 De in Susteren vertegenwoordigde aardewerkgroepen uit de eerste fase van de 
volle middeleeuwen (ca. 900-1000).

Herkomst Aantal 
fragmenten

% Rand Wand Bodem Overig MAE %

Pingsdorf 168 19,0 21 139 6 2 19 12,9

Zuid-Nederland (kogelpotten) 252 28,5 54 193 4 1 51 34,7

Paffrath 22 2,5 7 12 0 3 6 4,1

Duisburg 405 45,9 72 324 8 1 69 46,9

Maasland (Huy e.o.) 30 3,4 1 28 1 0 1 0,7

Neuss 6 0,7 0 2 4 0 1 0,7

Totaal 883 100,0 155 698 23 7 147 100,0

Afb. 9.8 Fragmenten van Zuid-Nederlandse kogelpotten, schaal 1:2 (tekeningen: J. de Koning).
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(tabel 9.4). Kennelijk heeft dit aardewerk nooit 
een belangrijke rol gespeeld in het klooster, ter-
wijl het in de nederzettingen Venlo en Venray-St. 
Antoniusveld-complex 1 verreweg de grootste 
groep is.186 Een andere mogelijke oorzaak van het 
geringe aantal is dat scherven die nu als tiende-
eeuws of vroeg elfde-eeuws beschouwd zouden 
worden, bij de determinatie in 1991-1993 als 
Zuid-Limburgs aardewerk of zelfs als grijs mid-
deleeuws aardewerk beschouwd zijn, waardoor 
ze niet in de selectie van de herziening van het 
tiende-eeuwse en oudere aardewerk zaten.

Paffrath
Paffrath-aardewerk of aardewerk van het 
Paffrathtype speelt met 2,5% (tabel 9.4) in het 
tiende-eeuwse en vroeg-elfde-eeuwse aarde-
werk in Susteren nauwelijks een rol. 

Maaslandse geglazuurde kruikamforen
Onder het aardewerk uit het eerste deel van de 
volle middeleeuwen bevinden zich dertig frag-
menten (3,4%, tabel 9.4) van witbakkend aarde-
werk met loodglazuur, die op basis van de con-
text en de typologie als vroeg Maaslands, dat wil 
zeggen laat-negende- of vroeg-tiende-eeuws, 
kunnen worden gedateerd (afb. 9.9).187 
Eén randfragment is afkomstig van een kruikam-
foor met een datering tussen 875 en 925 (V08-
167-VA-33, afb. 9.9). Een vergelijkbaar randfrag-
ment (V04-036-VA-20, afb. 9.9.) is op de rand 
versierd met mogelijke vingerindrukken en op 
de wand met glazuur en rijen radstempels. Dit 
fragment kan ook wat jonger zijn (900-1200).
Een ander groot fragment van vroege Maas-
landse waar (daterend tussen 875 en 1050) is 
geheel geglazuurd en geheel bedekt met dicht 

Afb. 9.9 Maaslandse witbakken geglazuurde kruikamforen uit de late negende of vroege tiende eeuw, schaal 1:2 

(tekeningen en foto’s: J. de Koning).



159
—

188 Basispublicatie 17.4.4.6., afb. 17.32.
189 Basispublicatie 17.4.4.7., afb. 17.33.
190 Basispublicatie 17.4.4.8.
191 Bruijn 1959; 1960/1961; 1962/1963; 1964; 
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gestelde horizontale banden met Gittermuster
motief (V04-134-VA-01, afb. 9.9). Het radstem-
pel- en het Gittermustermotief zijn aanwijzingen 
voor eenzelfde Maaslandse herkomst als de ge-
smoorde waar.188 

Een amfoor uit Neuss
Drie lensvormige bodemfragmenten en een 
wandscherf van een amfoor, gevonden in com-
plex 4300, werden door Wolfram Giertz herkend 
als aardewerk uit Neuss.189 Het baksel is zacht en 
gemagerd met fijn steengruis. Ook twee andere 
fragmenten (een bodem- en een wandscherf) 
zijn waarschijnlijk van een amfoor uit Neuss. Het 
is onwaarschijnlijk dat dit het enige aardewerk 
uit Neuss is geweest dat onze streken heeft be-
reikt. Wegens de onbekendheid in Nederland en 
de slechte herkenbaarheid zullen elders gevon-
den wandfragmenten waarschijnlijk als Zuid-
Nederlands handgemaakt aardewerk zijn 
gedetermineerd. 

Tiende-eeuws Pingsdorfaardewerk
In het dorpje Pingsdorf begint de productie van 
draaischijfaardewerk in het begin van de ne-
gende eeuw. Dan worden er vooral bolpotten 
gebakken. Deze zijn niet te onderscheiden van 
de andere Karolingische bolpotten, behalve mis-
schien door een wat harder baksel en een afwij-
kende magering en kleur (voorheen Dorestad-
baksel w-10; Sanke periode 1 en 2).190 
In Susteren is binnen het aardewerk uit de peri-
ode 900-1000 het aandeel Pingsdorfaardewerk 
met 19 % van de scherven aanzienlijk lager dan 
dat van het Duisburg- (45,9%) en het regionale 
kogelpotaardewerk (28,5%). Toch komt Pings-
dorf vaker voor dan bij de determinatie tijdens 
de opgraving was aangenomen. De Pingsdorf-
scherven waren kennelijk niet opgevallen naast 
de duizenden scherven van het iets grovere, 
maar verder verwante Zuid-Limburgse aarde-
werk (‘Brunssum-Schinveld’), dat daarom in het 
Deventer systeem als een subgroep van het 
Pingsdorfaardewerk is beschouwd. Lang is aan-
genomen dat Pingsdorf uit het Rijnland geen rol 
speelde in Limburg. Inmiddels weten we dat er 
diverse Limburgse vindplaatsen zijn waar wel 
Rijnlands Pingsdorfaardewerk is aangetroffen. 

9.3 Aardewerk uit de periode tussen 
ca. 1000 en ca. 1300

9.3.1 Inleiding

Van al het aardewerk uit de opgraving is het aar-
dewerk uit de periode 1000-1300 de grootste 
groep. Bij de determinatie tijdens de opgraving 
zijn 20.863 scherven in deze periode geplaatst 
(37,1% van het totale aantal van 56.291 scherven, 
tabel 9.1). In werkelijkheid is het aantal scherven 
uit deze periode minstens enige honderden hoger 
geweest. Sommige vondstzakken waren zo vol 
met kleine fragmenten dat bij de registratie tij-
dens de opgraving een minimum aantal geschat 
is. 
Van het aardewerk uit de periode 1000-1300 komt 
81,3% uit de waterlopen; in het bijzonder uit de 
volmiddeleeuwse waterloop 4200 en de subcom-
plexen daarvan (50,8%). Dat ook in de laat- en 
postmiddeleeuwse waterlopen veel volmiddel-
eeuws aardewerk gevonden is, is een gevolg van 
het feit dat grond met scherven en al meermalen 
is omgezet. 
De belangrijkste verandering die zich in deze peri-
ode voordoet in het aardewerkspectrum van 
Susteren is de opkomst van het Zuid-Limburgse 
aardewerk. Schinveld, het belangrijkste productie-
centrum van het Zuid-Limburgse aardewerk, ligt 
hemelsbreed 14 km van Susteren. In de jaren vijf-
tig en zestig van de twintigste eeuw heeft de ROB 
in de persoon van Anton Bruijn hier veel onder-
zoek verricht. De kennis van het Zuid-Limburgse 
aardewerk is op dit onderzoek gebaseerd.191

De Zuid-Limburgse producten worden geken-
merkt door een grofzandig baksel (grover dan het 
Rijnlandse Pingsdorfaardewerk), gemaakt van 
witbakkende tertiaire klei. De scherf is in door-
snede overwegend wit van kleur, maar kan grijze 
tot geelbruine en zelfs roze tinten hebben. Het 
aardewerk omvatte in deze periode kook- en 
voorraadpotten, olielampen, tuitpotten, kannen, 
bekers en kommen. 
Het Zuid-Limburgse aardewerk is door de belang-
rijkste onderzoeker hiervan, Anton Bruijn, ver-
deeld in zeven productieperioden (B, A, I, IA, II, III, 
IV, V).192 Zijn dateringen worden, weliswaar met 
kleine variaties, nog steeds gebruikt, maar zijn 
niet onomstreden.193 Al vaker is de vraag gesteld of 
de aanvang van zowel periode B als van periode A 
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niet eerder valt dan Bruijn aannam. Ook nu bleek 
bij de analyse van sporen met periode A-aarde-
werk dat de Bruijns begindatum rond 1075 tot 
knelpunten leidde, omdat andere gegevens, zoals 
de stratigrafie of een 14C-datering, eerder wezen 
naar het midden van de elfde eeuw en nog eerder 
(§ 6.2.4). Een andere vraag is of periode A werke-
lijk een intermezzo met gedraaid aardewerk is 
tussen periode B en periode I, elk met handge-
vormd aardewerk. Als deze aanname van Bruijn 
niet klopt, is een alternatief – en logischer – model 
dat periode B en I op elkaar aansluiten, waarbij 
het gedraaide aardewerk van A een parallel ver-
schijnsel is. Ook staat de einddatum van periode A 
(volgens Bruijn 1225) ter discussie. 
In het vanaf 1989 ontwikkelde Deventer systeem 
is het laat-elfde- en twaalfde-eeuwse Zuid-
Limburgse aardewerk uit periode A en I be-
schouwd als een subgroep van het Pingsdorf-
aardewerk.194 Er is inderdaad verwantschap in 
vorm en versiering, maar zowel wegens de grote 
afstand tussen de productiecentra als gezien hun 
verschillende – weliswaar soms overlappende 
– afzetgebieden, is het toch raadzaam het 
Rijnlandse Pingsdorfaardewerk en het Zuid-
Limburgse ‘Pingsdorfaardewerk’ als aparte baksel-
groepen te zien. Omdat in Limburg en aangren-
zende gebieden zowel Rijnlands Pingsdorfaarde-
werk als Zuid-Limburgs ‘Pingsdorfaardewerk’ 
wordt aangetroffen, is het belangrijk dat in publi-
caties specifiek wordt aangegeven om welke vari-
ant het gaat.

9.3.2 Een overzicht op basis van de 
determinatie uit 1991-1993

Van het aardewerk uit de periode na 1000 kon 
maar een klein deel opnieuw worden bestu-
deerd.195 Voor het overzicht van het totaal zijn we 
aangewezen op de determinatie uit 1991-1993. 
Zoals eerder is benadrukt was deze determinatie 
globaal en is zij verricht met de toen beschikbare 
kennis en mogelijkheden. Het werken met data-
bases was toen nog betrekkelijk nieuw in de mid-
deleeuwse archeologie. Ook de classificatie van 
volmiddeleeuws aardewerk stond nog in de kin-
derschoenen. Het Deventer systeem was nog 
nieuw en werd in Susteren nog niet toegepast. 
Dat was ook het geval bij de in 1990 uitgevoerde 
opgraving van een volmiddeleeuwse nederzetting 
in Haagsittard, aan de oostzijde van Sittard.196 Het 
aardewerk hier werd op dezelfde wijze gedetermi-
neerd en in eenzelfde database ingevoerd als in 
Susteren.197

De determinatie tijdens de opgraving leverde voor 
de elfde tot en met de dertiende eeuw de in 
tabel 9.5 genoemde aantallen op, volgens de toen 
gehanteerde soortenindeling. In de tabel zijn 
Zuid-Limburgs aardewerk en Zuid-Limburgs pro-
tosteengoed samengenomen. Tijdens de opgra-
ving waren die apart geregistreerd, wat tot een 
vertekend beeld leidde, omdat materiaal uit peri-
ode III en IV soms was geregistreerd als Zuid-
Limburgs aardewerk en soms als Zuid-Limburgs 

Tabel 9.5. Resultaten van de determinatie tijdens de opgraving van het aardewerk uit 
Susteren uit de periode ca. 1000-1300, vergeleken met het overeenkomstige aardewerk 
uit de nederzetting Haagsittard uit dezelfde periode.

Susteren Haagsittard

Baksel
aantal 

fragmenten % 
% totaal 

aardewerk
aantal 

fragmenten % 

Pingsdorf 10 0,1 0,0 5 0,0

Andenne 402 1,9 0,7 389 1,4

Maaslands wit 180 0,9 0,3 7 0,0

Elmpt 1.396 6,6 2,5 979 3,5

Paffrath 20 0,1 0,0 152 0,6

Zuid-Limburgs aardewerk en 
protosteengoed

18.920 85,5 33,6 25.575 94,4

Rijnlands protosteengoed 202 1,0 0,4 22 0,1

Totaal 21.130 100,0 37,5 27.875 100,0
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protosteengoed. Ter vergelijking zijn naast de 
aantallen van Susteren ook die van Haagsittard 
gegeven.
Binnen het aardewerk uit de periode 1000-1300 
domineert in Susteren het Zuid-Limburgse aarde-
werk en protosteengoed (85,5, tabel 9.5, afb. 9.10, 
9.11, 9.12 en 9.16). Ook binnen het totaal van het 
aardewerk uit Susteren is dit het meest voorko-
mende baksel (33,6%, tabel 9.5).
Bij de determinatie tijdens de opgraving is het 
Zuid-Limburgse aardewerk waar mogelijk onder-
verdeeld volgens de periode-indeling van Bruijn. 
Dat is gedaan aan de hand van de randscherven 
en bij periode A ook aan de hand van kenmerken 

als radstempel en/of loodglazuur. Van wand-
scherven is alleen maar genoteerd of zij handge-
vormd, gedraaid of beschilderd zijn en eventuele 
andere kenmerken hebben (roetsporen, glazuur, 
etc.). Uit tabel 9.6 kan afgeleid worden dat de late 
elfde eeuw en de twaalfde eeuw (periode A, I, IA) 
met 55% in het aardewerk goed vertegenwoor-
digd zijn. Uit de dertiende eeuw (26,6%) en de 
veertiende eeuw (11,1 %) is er minder Zuid-Lim-
burgs aardewerk. Deze teruggang wordt iets ge-
compenseerd door het optreden van andere aar-
dewerksoorten, zoals Elmpter aardewerk, in deze 
periode. Wegens de globale determinatie tijdens 
het onderzoek moeten we voorzichtig zijn met 
deze getallen.
Het elfde- en twaalfde-eeuwse Maaslandse aar-
dewerk, tijdens de opgraving traditioneel als 
Andenneaardewerk betiteld, werd maar weinig 
waargenomen. Wegens het bestaan van een 
‘Maaslandse’ variant (periode A) van het Zuid-
Limburgse aardewerk kan dat een kwestie van 
herkenning zijn, maar ook kan sprake zijn van 
een reëel beperkte aanwezigheid. Bij de determi-
natie werden sikkel- en manchetranden, radstem-
pels en spaarzaam loodglazuur op een vrij fijn wit 
baksel als Andennekenmerken beschouwd. Het 
onderscheid tussen Maaslands en Zuid-Limburgs 
(periode A) aardewerk is niet altijd gemakkelijk te 
maken. Ook bij het periode A-aardewerk komen 
manchetranden, loodglazuur en radstempels voor 
(afb. 9.10, 9.13, 9.14). 

Afb. 9.10 Zuid-Limburgs ‘Pingsdorfbaksel’, pot, pi-pot-9, 

periode A, Zuid-Limburg, V08-071-KV-01, complex 4320, 

1050-1100, schaal 1:4 (tekening: Leo den Hollander).

Afb. 9.11 Zuid-Limburgs ‘Pingsdorfbaksel’, tuitpot, pi-

pot-1, periode I vroeg, Zuid-Limburg, V08-060-KV-01, 

complex 4310, 1100-1150, schaal 1:4 (tekening en foto: 

Leo den Hollander).

Afb. 9.12 Zuid-Limburgs ‘Pingsdorfbaksel’, pot/beker, 

pi-pot-16, periode Ia, Zuid-Limburg, V08-043-KV-03, 

complex 4310, 1175-1200, schaal 1:4 (tekening: Leo den 

Hollander).
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Daarnaast is er een groep die tijdens de opgra-
ving in de vondstenlijst ‘Maaslands wit’ is ge-
noemd. Zonder dat er een scherpe definitie was 
gehanteerd, werd daar witbakkend aardewerk 
mee bedoeld (vooral kommen), vaak voorzien 
van geel kleurend loodglazuur. Deze groep sluit 
aan op het Andenneaardewerk en loopt door tot 
in de dertiende en de eerste helft van de veer-
tiende eeuw.
Elmpt, dat wegens zijn ligging bij Roermond, op 
nog geen 30 km afstand van Susteren, kan wor-
den beschouwd als een productiecentrum uit 
dezelfde regio, speelt in Susteren een beschei-
den rol. Het blauwgrijze aardewerk dat daar en 
in de omliggende dorpen werd gemaakt, leverde 
voornamelijk grote voorraadpotten, teilen en 
kogelpotten op. Het Elmpter aardewerk dateert 
uit de periode 1150-1300/1350 (afb. 9.15).198 
Het laat-tiende- tot twaalfde-eeuwse, ook uit 
het Rijnland afkomstige Paffrath-aardewerk 
speelt in deze periode in Susteren vrijwel geen 
rol. Dat geldt ook voor het Pingsdorfaardewerk. 
Dat komt voor tot in de dertiende eeuw, maar is 
binnen de selectie van het opnieuw bestudeerde 
aardewerk uit de periode 1000-1300 nauwelijks 
aangetroffen. 

Tabel 9.6 Aantal fragmenten Zuid-Limburgse aardewerk en protosteengoed dat tijdens 
de opgraving op periode is gedetermineerd. De datering is gebaseerd op een 
werkdocument dat Michiel Bartels, Alexandra Mars en Ellen Vreenegoor (destijds allen 
ROB) in 1992 hebben opgesteld.

Periode Datering Susteren Haagsittard

aantal op periode 
gedetermineerde 

fragmenten % 

aantal op periode 
gedetermineerde 

fragmenten %

B 1025-1075 169 7,3 197 5,6

A 1075-1125 428 18,5 540 15,4

I 1125-1200 721 31,2 1.992 57,0

IA 1175-1190 122 5,3 169 4,8

II 1200-1225 98 4,2 327 9,4

III 1225-1240 166 7,2 160 4,6

IV 1240-1275/1300 352 15,2 112 3,2

V 1300-1350/1380 256 11,1

Totaal op periode 
gedetermineerd

2.312 100,0 3.497 100,0

Totaal Zuid-Limburgs 
aardewerk

21.130 27.875

Afb. 9.13 Witbakkend Maaslands aardewerk, V08-035-

KV-07, pot met ondersneden sikkelrand, wm-pot-5, 

Maasland, complex 4320, 1050-1100, schaal 1:1 (foto: Leo 

den Hollander).

Afb. 9.14 Witbakkend aardewerk, pot met loodglazuur, 

wm-pot-999, Maasland, maar Zuid-Limburg (periode A) 

niet uitgesloten, V08-136-KV-01, complex 4310, 900-

1100, schaal 1:4 (tekening en foto: Leo den Hollander).

Afb. 9.15 Blauwgrijs aardewerk, Elmptbaksel, kogelpot, hoogte 10,2 cm, bg-kog-2, Elmpt, V13-019-KV-01, complex 

4320, 1150-1200 (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 9.16 Protosteengoed met ijzerengobe, beker, hoogte 

10,3 cm, s5-bek-2, Zuid-Limburg, V01-175-KV-01, complex 

4260, 1250-1300 (periode III/IV) (foto: Limburgs Museum).198 Basispublicatie 18.3.
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199 Stoepker 2017. 

9.3.3 Een hypothese over de 
aardewerkconsumptie en 
bevolkingsaantallen 
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bewoning af en werden de erven verlaten. 
Slechts één erf, waar geen onderzoek kon wor-
den verricht, is tot op de dag van vandaag in ge-
bruik gebleven.199 De teruggang blijkt uit de 

Daarnaast is er een groep die tijdens de opgra-
ving in de vondstenlijst ‘Maaslands wit’ is ge-
noemd. Zonder dat er een scherpe definitie was 
gehanteerd, werd daar witbakkend aardewerk 
mee bedoeld (vooral kommen), vaak voorzien 
van geel kleurend loodglazuur. Deze groep sluit 
aan op het Andenneaardewerk en loopt door tot 
in de dertiende en de eerste helft van de veer-
tiende eeuw.
Elmpt, dat wegens zijn ligging bij Roermond, op 
nog geen 30 km afstand van Susteren, kan wor-
den beschouwd als een productiecentrum uit 
dezelfde regio, speelt in Susteren een beschei-
den rol. Het blauwgrijze aardewerk dat daar en 
in de omliggende dorpen werd gemaakt, leverde 
voornamelijk grote voorraadpotten, teilen en 
kogelpotten op. Het Elmpter aardewerk dateert 
uit de periode 1150-1300/1350 (afb. 9.15).198 
Het laat-tiende- tot twaalfde-eeuwse, ook uit 
het Rijnland afkomstige Paffrath-aardewerk 
speelt in deze periode in Susteren vrijwel geen 
rol. Dat geldt ook voor het Pingsdorfaardewerk. 
Dat komt voor tot in de dertiende eeuw, maar is 
binnen de selectie van het opnieuw bestudeerde 
aardewerk uit de periode 1000-1300 nauwelijks 
aangetroffen. 

Tabel 9.6 Aantal fragmenten Zuid-Limburgse aardewerk en protosteengoed dat tijdens 
de opgraving op periode is gedetermineerd. De datering is gebaseerd op een 
werkdocument dat Michiel Bartels, Alexandra Mars en Ellen Vreenegoor (destijds allen 
ROB) in 1992 hebben opgesteld.

Periode Datering Susteren Haagsittard

aantal op periode 
gedetermineerde 

fragmenten % 

aantal op periode 
gedetermineerde 

fragmenten %

B 1025-1075 169 7,3 197 5,6

A 1075-1125 428 18,5 540 15,4

I 1125-1200 721 31,2 1.992 57,0

IA 1175-1190 122 5,3 169 4,8

II 1200-1225 98 4,2 327 9,4

III 1225-1240 166 7,2 160 4,6

IV 1240-1275/1300 352 15,2 112 3,2

V 1300-1350/1380 256 11,1

Totaal op periode 
gedetermineerd

2.312 100,0 3.497 100,0

Totaal Zuid-Limburgs 
aardewerk

21.130 27.875
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complexen duidelijk.
Uit de complexen 4200, 4250 en 4260 tezamen 
zijn door Sebastiaan Ostkamp 615 randscherven 
geclassificeerd volgens het Deventer systeem.201 
Aan de selectie zijn 74 randscherven toegevoegd 
die bij vergissing bij het door Jan de Koning ge-
determineerde aardewerk zaten (§ 9.2.2). In to-
taal beslaat de selectie 689 randscherven. 
Tabel 9.7 laat zien hoeveel er van elk baksel aan-
wezig is in de drie geselecteerde complexen en 
het totaal. In de selectie bevindt zich relatief veel 
(16,8%) Karolingisch en tiende-eeuws aardewerk 
(Huy 1,7%, Zuid-Nederlandse kogelpotten 
(0,3%), Badorf 6,0%, Mayen 6,7%, Walberberg 
1,5%, Duisburg 0,6%). Dit percentage kan nog 
hoger zijn, aangezien ook het Pingsdorfaarde-
werk uit de periode 900-1225 (totaal 4,5%) een 
tiende-eeuwse component zal bevatten. Omdat 
waterloop 4200 vroegmiddeleeuwse contexten, 
zoals gebouw 5100 en omgeving, doorsneden 
heeft, moet het hier om opspit gaan. De rest 
dateert uit de elfde tot dertiende eeuw, met een 
uitloop naar de veertiende eeuw.

Tabel 9.7 Verdeling van de aardewerksoorten per complex in het geselecteerde deel 
(werkput 4) van de complexen 4200, 4250 en 4260. N = aantal randfragmenten.

Complex Totaal

4200 4250 4260 Totaal

Baksel Datering N % N % N % N %

Huy 700-800 6 2,3 6 4,1 12 1,7

Zuid-Nederland (kogelpotten) 700-1000 2 0,8 2 0,3

Badorf 750-900 19 7,4 7 4,7 15 5,3 41 6,0

Mayen 750-900  16 6,2 15 10,1 15 5,3 46 6,7

Walberberg 750-900  1 0,4 2 1,4 7 2,5 10 1,5

Duisburg 900-950 3 1,2 1 0,7 4 0,6

Pingsdorf 900-1225 8 3,1 7 4,7 16 5,7 31 4,5

Wit Maaslands 1000 -1350 18 7,0 9 6,1 32 11,3 59 8,6

Paffrath 1050-1150 2 0,8 1 0,4 3 0,4

Zuid-Limburgs 1050-1275 167 64,7 38 25,7 118 41,7 323 46,9

Elmpt 1100-1350 15 5,8 29 19,6 38 13,4 82 11,9

Grijs regionaal 1200-1300 1 0,4 1 0,1

Kogelpot regionaal 1200-1300 3 1,1 3 0,4

Protosteengoed 1200-1325 29 19,6 30 10,6 59 8,6

Roodbakkend regionaal 1225-1275 1 0,4 1 0,1

Bijna-steengoed 1225-1325 4 2,7 1 0,4 5 0,7

Rood Maaslands 1250-1300 1 0,4 1 0,1

Steengoed met glazuur 1250-1375 1 0,7 5 1,8 6 0,9

Totaal 258 100,0 148 100,0 283 100,0 689 100,0

Tabel 9.8 Vormen in het aardewerk in het geselecteerde deel van de complexen 4200, 
4250 en 4260. N = aantal randfragmenten. 
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(Tuit)pot 1 1 34 36 5,9

Pot 41 11 8 47 1 108 17,6

Bolpot 8 8 1,3

Kogelpot 6 3 131 67 1 208 33,8

Bakpan 1 1 2 0,3

Kom 19 1 14 34 5,5

Kom met tuit 1 1 0,2

Drinkbeker 2 123 2 3 130 21,1

Kan 16 46 1 63 10,2

Reliëfbandamfoor 3 3 0,5

(Voorraad) pot 2 2 0,3

Schaal 2 2 0,3

Grape 14 2 16 2,6

Vetvanger 1 1 0,2

Kaarsenbak 1 1 0,2

N totaal 52 20 3 60 385 83 2 5 4 1 615 100,0

% totaal 8,5 3,3 0,5 9,8 62,6 13,5 0,3 0,8 0,7 0,2 100,0200 Huijbers 2007, 448.

afname van het op periode gedetermineerde 
aardewerk (tabel 9.6). Als de percentages van 
het aardewerk dat als periode A, I en IA gedeter-
mineerd kon worden (tabel 9.5: 77,2%), zouden 
gelden voor alle scherven (tabel 9.5: n = 27.875), 
zou de aardewerkconsumptie in het laatste 
kwart van de elfde en de twaalfde eeuw in 
Haagsittard 21.528 scherven bedragen.
Volgens dezelfde berekening zou de aardewerk-
consumptie in Susteren in het laatste kwart van 
de elfde en de twaalfde eeuw 11.621 scherven 
bedragen (tabel 9.5: 21.130; tabel 9.6: het op pe-
riode gedetermineerde aardewerk periode A, I, 
IA: 55%). Dit is een berekening die gebaseerd is 
op de aanname dat het op periode gedateerde 
aardewerk representatief is voor het totale aan-
tal scherven. Als die aanname correct is, bete-
kent dit dat in Haagsittard in dezelfde periode 
85% meer gebruiksaardewerk is geconsumeerd 
dan in Susteren.
Indien elk erf in Haagsittard door een ‘huisgroep’200 
van zeven personen bewoond werd, woonden er 

in Haagsittard in de late elfde en de twaalfde 
eeuw steeds ongeveer 56 mensen tegelijk. Bij 
een lineair verband tussen bevolkingsgrootte en 
aardewerkconsumptie is dan voor Susteren te 
denken aan dertig personen, van wie minstens 
de helft uit dienstpersoneel zal hebben bestaan. 
Dit is uiteraard een zeer hypothetische bereke-
ning, met veel onbekenden en veel onzekerhe-
den die hooguit indicatief kan zijn en die net als 
bij de graven (§ 7.2) het geval was, voorkomt dat 
we ons het klooster al te groot voorstellen. De 
berekening komt redelijk in de buurt van de uit 
geschreven bronnen bekende, veertiende-eeuw-
se situatie, toen er waarschijnlijk tien stiftsda-
mes en vier kanunniken in het stift hebben ge-
woond (§ 3.4), die zeker over dienstpersoneel 
beschikt zullen hebben. In de veertiende eeuw 
was de woonruimte groter dan in de twaalfde en 
dertiende eeuw, omdat de noordvleugel (com-
plex 5600, § 6.3.10) nog niet gebouwd was, 
zodat er in de veertiende eeuw meer woonruim-
te was.
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201 Basispublicatie 19.3.

9.3.4 De analyse van de complexen 4200, 
4250 en 4260

Om beter zicht te krijgen op het volmiddeleeuws 
aardewerkspectrum van Susteren is in het kader 
van de in 2013 gestarte uitwerking een selectie 
opnieuw onderzocht. De selectie is genomen uit 
de vulling van de vroegmiddeleeuwse waterloop 
4300 (§ 8.4), voor zover gelegen in werkput 8, en 
uit de vulling van de volmiddeleeuwse water-
loop 4200 (§ 8.5), restgeul 4250 (§ 8.5) en laag 
4260 (§ 8.6), in alle gevallen voor zover gelegen 
in werkput 4. De analyse van complex 4300 
draagt bij aan de datering van dat complex, 
maar is niet representatief voor de volle middel-
eeuwen, omdat de depositie in de twaalfde 
eeuw is gestaakt. De analyse van de drie com-
plexen uit werkput 4 geeft wel een gedetailleerd 
overzicht van het aardewerk dat in de volle mid-
deleeuwen in Susteren in gebruik was. Bovendien 
wordt hieruit de gebruiksperiode van de drie 
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9.4 Laatmiddeleeuws aardewerk 

Het is opvallend dat het laatmiddeleeuws aarde-
werk (uit de periode 1300-1500) zo’n kleine 
groep is. Volgens de determinatie tijdens de op-
graving gaat het om 3797 scherven (6,75 % van 
het totaal, tabel 9.1). Het aardewerk is bijna uit-
sluitend uit regionale centra betrokken. Als laat-
middeleeuws keramiek zijn de volgende tijdens 
de opgraving gehanteerde categorieën be-
schouwd: Maaslands wit, laatmiddeleeuws wit-, 
rood- en grijsbakkend aardewerk en laatmiddel-
eeuws steengoed. Qua vorm gaat het vooral om 
kannen, kruiken, bekers en een enkele voorraad-
pot en pispot (afb. 9.17, 9.18). Bij het witbakkend 
laatmiddeleeuws aardewerk zitten veel kom-
men, kannen en grapen met loodglazuur (afb. 
9.19). In de categorie grijsbakkend zitten voorna-
melijk kogelpotten, naast een enkele kom, kan 
en voorraadpot. Bij de categorie roodbakkend 
gaat het voornamelijk om aardewerk met dek-
kend loodglazuur, waarschijnlijk uit regionale 
productiecentra uit het Rijn-Maasgebied. Het 
vormenspectrum bestaat uit borden, grapen, 
vergieten, kommen en een enkele kan.
Op enkele uitzonderingen na is het aardewerk 

Afb. 9.17 Steengoed met ijzerengobe en zoutglazuur, kan, hoogte 22,4 cm, s2-kan-54, Zuid-Limburg of Langerwehe, 

V03-073-KV-01, complex 4130, 1325-1375 (foto: Limburgs Museum).

Afb. 9.18 Steengoed zonder glazuur, beker, hoogte 

6,4 cm, s1-bek-5, Siegburg, V06-175-KV-01, complex 

4500, 1350-1400 (foto: Limburgs Museum).

Afb. 9.19 Witbakkend Maaslands aardewerk, kom met inwendig loodglazuur, hoogte 13,5 cm, diameter bovenzijde 

kom 19,5 cm, wm-kom-999, Maasland, V03-038-KV-01, complex 6100, 1350-1450 (foto: Limburgs Museum).

De helft van het aardewerk (46,9%) bestaat uit 
Zuid-Limburgs aardewerk. Een niet onaanzien-
lijke hoeveelheid (11,9%) bestaat uit blauwgrijs 
aardewerk uit Elmpt, daterend uit de twaalfde, 
maar vooral uit de dertiende eeuw, met een uit-
loop naar de vroege veertiende eeuw. 
Wat minder in aantal is het witbakkende Maas-
landse aardewerk (8,6%), uit de elfde en tot de 
eerste helft van de veertiende eeuw. Van gelijke 
omvang is het protosteengoed dat uit de der-
tiende en vroege veertiende eeuw dateert. 
Andere aardewerksoorten, behalve Pingsdorf 
met zijn lange datering, zijn nauwelijks aan-
wezig.
Tabel 9.8 laat zien welke aardewerkvormen 
voorkomen in de bakselgroepen. Binnen de se-
lectie, die zich hier beperkt tot 615 randscherven,202 
komt de kogelpot (een kookpot) het meest voor. 
Twee derde daarvan komt uit Zuid-Limburg; een 
derde uit Elmpt. Zeer frequent zijn ook de drink-
bekers die vrijwel uitsluitend uit Zuid-Limburg 
komen. Ook in de aanlevering van (tuit)potten 
en kannen is Zuid-Limburg dominant. Binnen 
het Zuid-Limburgse aardewerk gaat het vooral 
om kook- en tafelgerei. De (tuit)potten kunnen 
ook als voorraadpot gediend hebben. Opvallend 

is het vrij geringe aantal kannen. Deze zijn ook in 
Zuid-Limburg vervaardigd, maar dan vooral van 
protosteengoed. Uit het Maasland komen vooral 
kannen, kommen en grapen. 

202 Basispublicatie 19.3.
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9.4 Laatmiddeleeuws aardewerk 

Het is opvallend dat het laatmiddeleeuws aarde-
werk (uit de periode 1300-1500) zo’n kleine 
groep is. Volgens de determinatie tijdens de op-
graving gaat het om 3797 scherven (6,75 % van 
het totaal, tabel 9.1). Het aardewerk is bijna uit-
sluitend uit regionale centra betrokken. Als laat-
middeleeuws keramiek zijn de volgende tijdens 
de opgraving gehanteerde categorieën be-
schouwd: Maaslands wit, laatmiddeleeuws wit-, 
rood- en grijsbakkend aardewerk en laatmiddel-
eeuws steengoed. Qua vorm gaat het vooral om 
kannen, kruiken, bekers en een enkele voorraad-
pot en pispot (afb. 9.17, 9.18). Bij het witbakkend 
laatmiddeleeuws aardewerk zitten veel kom-
men, kannen en grapen met loodglazuur (afb. 
9.19). In de categorie grijsbakkend zitten voorna-
melijk kogelpotten, naast een enkele kom, kan 
en voorraadpot. Bij de categorie roodbakkend 
gaat het voornamelijk om aardewerk met dek-
kend loodglazuur, waarschijnlijk uit regionale 
productiecentra uit het Rijn-Maasgebied. Het 
vormenspectrum bestaat uit borden, grapen, 
vergieten, kommen en een enkele kan.
Op enkele uitzonderingen na is het aardewerk 

tijdens de opgraving globaal gedetermineerd; bij 
de recente uitwerking kon het wegens de nood-
zakelijke selectie niet verder bestudeerd worden. 
Daarom zijn er geen vergaande conclusies te 
trekken. Het is goed mogelijk dat een deel van 
dit ‘laatmiddeleeuwse’ aardewerk bij nadere 
beschouwing volmiddeleeuws of postmiddel-
eeuws blijkt te zijn. Zelfs als we in aanmerking 
nemen dat deze periode de helft korter is dan de 
volle middeleeuwen, is de aardewerkconsump-
tie in de late middeleeuwen met minder dan de 
helft van die tijdens de volle middeleeuwen, ge-
ring. Een toenemend gebruik van kookgerei van 
metaal en tafelgerei van metaal en glas kan hier-
van de reden zijn. Een andere, meer aanneme-
lijke verklaring kan een verandering in de afval-
depositie zijn, waarbij minder op het klooster -
terrein werd gestort. 

9.5 Postmiddeleeuws aardewerk 

Uit de tijd tussen ca. 1500 en 1800 stammen vol-
gens de determinatie tijdens de opgraving 9243 
scherven (16,4% van het totaal, tabel 9.1). Deze 
zijn zeer verscheiden van aard. Zowel steengoed 
als witbakkend aardewerk en roodbakkend 

Afb. 9.17 Steengoed met ijzerengobe en zoutglazuur, kan, hoogte 22,4 cm, s2-kan-54, Zuid-Limburg of Langerwehe, 

V03-073-KV-01, complex 4130, 1325-1375 (foto: Limburgs Museum).

Afb. 9.18 Steengoed zonder glazuur, beker, hoogte 

6,4 cm, s1-bek-5, Siegburg, V06-175-KV-01, complex 

4500, 1350-1400 (foto: Limburgs Museum).

Afb. 9.19 Witbakkend Maaslands aardewerk, kom met inwendig loodglazuur, hoogte 13,5 cm, diameter bovenzijde 

kom 19,5 cm, wm-kom-999, Maasland, V03-038-KV-01, complex 6100, 1350-1450 (foto: Limburgs Museum).
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meest divers. Het omvat aardewerk met lood-
glazuur waaraan koperoxide is toegevoegd, 
Maaslands aardewerk met loodglazuur, waaraan 
soms koperoxide is toegevoegd (afb. 9.21), ma-
jolica (afb. 9.22), faience en Chinees porselein. 
Aan het einde van deze periode zien we ook in-
dustrieel aardewerk verschijnen, onder andere 
uit Maastricht en Engeland. De functies zijn uit-
eenlopend: kookpotten, kannen, kommen, scha-
len, schotels, voorraadpotten, zalfpotten, mine-
raalwaterkruiken, pispotten, theeservies, enz. 
Gracht 4600 (§ 8.8) bevatte het meeste post-
middeleeuwse aardewerk (3689 fragmenten). 
Voor het nieuwe onderzoek was alleen het aar-
dewerk uit zes beerputten geselecteerd. Alle ge-
noemde bakselgroepen bleken hierin aanwezig 
te zijn. De vondsten zijn in de basispublicatie per 
beerput beschreven.203 

9.6 Conclusie 

Het bij de opgraving gevonden keramisch vaat-
werk dateert van de late prehistorie tot de 
vroegmoderne tijd. Het – in dit hoofdstuk niet 
besproken – aardewerk uit de prehistorie en de 
Romeinse tijd getuigt ervan dat op en in de na-
bijheid van het kloosterterrein al voor de stich-
ting van het klooster bewoning is geweest. 
Sporen daarvan, op enkele ijzertijdkuilen na, 
ontbreken echter. 
Zeer schaars is de hoeveelheid aardewerk uit de 
laat-Romeinse en Merovingische tijd. Het mees-
te aardewerk dat bij de determinatie tijdens de 
opgraving nog als Merovingisch was opgevat, is 
volgens de huidige inzichten te beschouwen als 
gesmoord, Karolingisch Maaslands aardewerk 
uit de achtste en negende eeuw. 
Uit de Karolingische periode is zeer veel aarde-
werk gevonden, waarbij opvallend is dat het 
meeste van Rijnlandse herkomst is. Het aarde-
werk uit het Midden-Maasgebied (Huy en omge-
ving) is een constante factor in Susteren, maar 
vormt ondanks de relatieve nabijheid een min-
derheid. In de Karolingische tijd gaat het bij het 
Maaslandse aardewerk uitsluitend om grijs ge-
smoord aardewerk, voornamelijk voorraad- of 
kookpotten en een enkele keer een kan. Pas 
vanaf de late negende eeuw komt in Susteren 
witbakkend Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en soms een radstempel voor. 
Uit de tiende eeuw is minder aardewerk gevon-

Afb. 9.20 Steengoed met zoutglazuur, 

puntneusbaardman, hoogte 14,5 cm, S2-kan-9, Raeren, 

V08-261-KV-01, beerput 7805, 1500-1525 (foto: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg). 

Afb. 9.21 Witbakkend Maaslands aardewerk met 

loodglazuur, steelgrape, hoogte 12 cm, diameter 

bovenzijde kom 7,5 cm, w-gra-42, V03-105-KV-02, 

beerput 7802, 1550-1650 (foto: Limburgs Museum).

Afb. 9.22 Majolica, papkom, hoogte 7 cm, diameter inclusief oren 24,5 cm, diameter bovenzijde kom 16,5 cm, m-kom-5, West-Nederland (Delft?), V03-078-

KV-01, beerput 7802, 1650-1700 (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

aardewerk zijn goed vertegenwoordigd. Bij het 
steengoed is vooral de aanwezigheid geconsta-
teerd van kannen en drinkgerei uit het Duits-
Belgische Raeren en de Rijnlandse productiecen-
tra Keulen, Westerwald (afb. 9.20) en Siegburg. 
Roodbakkend aardewerk bestaat vooral uit keu-
kengoed. Het witbakkend aardewerk is het 
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203 Basispublicatie 1.17.

meest divers. Het omvat aardewerk met lood-
glazuur waaraan koperoxide is toegevoegd, 
Maaslands aardewerk met loodglazuur, waaraan 
soms koperoxide is toegevoegd (afb. 9.21), ma-
jolica (afb. 9.22), faience en Chinees porselein. 
Aan het einde van deze periode zien we ook in-
dustrieel aardewerk verschijnen, onder andere 
uit Maastricht en Engeland. De functies zijn uit-
eenlopend: kookpotten, kannen, kommen, scha-
len, schotels, voorraadpotten, zalfpotten, mine-
raalwaterkruiken, pispotten, theeservies, enz. 
Gracht 4600 (§ 8.8) bevatte het meeste post-
middeleeuwse aardewerk (3689 fragmenten). 
Voor het nieuwe onderzoek was alleen het aar-
dewerk uit zes beerputten geselecteerd. Alle ge-
noemde bakselgroepen bleken hierin aanwezig 
te zijn. De vondsten zijn in de basispublicatie per 
beerput beschreven.203 

9.6 Conclusie 

Het bij de opgraving gevonden keramisch vaat-
werk dateert van de late prehistorie tot de 
vroegmoderne tijd. Het – in dit hoofdstuk niet 
besproken – aardewerk uit de prehistorie en de 
Romeinse tijd getuigt ervan dat op en in de na-
bijheid van het kloosterterrein al voor de stich-
ting van het klooster bewoning is geweest. 
Sporen daarvan, op enkele ijzertijdkuilen na, 
ontbreken echter. 
Zeer schaars is de hoeveelheid aardewerk uit de 
laat-Romeinse en Merovingische tijd. Het mees-
te aardewerk dat bij de determinatie tijdens de 
opgraving nog als Merovingisch was opgevat, is 
volgens de huidige inzichten te beschouwen als 
gesmoord, Karolingisch Maaslands aardewerk 
uit de achtste en negende eeuw. 
Uit de Karolingische periode is zeer veel aarde-
werk gevonden, waarbij opvallend is dat het 
meeste van Rijnlandse herkomst is. Het aarde-
werk uit het Midden-Maasgebied (Huy en omge-
ving) is een constante factor in Susteren, maar 
vormt ondanks de relatieve nabijheid een min-
derheid. In de Karolingische tijd gaat het bij het 
Maaslandse aardewerk uitsluitend om grijs ge-
smoord aardewerk, voornamelijk voorraad- of 
kookpotten en een enkele keer een kan. Pas 
vanaf de late negende eeuw komt in Susteren 
witbakkend Maaslands aardewerk met loodgla-
zuur en soms een radstempel voor. 
Uit de tiende eeuw is minder aardewerk gevon-

den. Tijdens de opgraving drong zich het beeld op 
van een ‘lege’ tiende eeuw, al was de vraag of dit 
een historisch reële situatie weerspiegelde of een 
kennislacune. Het beeld is iets bijgesteld. Bij de 
nieuwe determinatie bleek dat het tijdens de op-
graving nog onbekende Duis burgse aardewerk 
met een aanzienlijk aantal scherven van middel-
grote, vrij grove, gedraaide grijze potten aanwezig 
was. Samen met het eerst qua aantal onderschat-
te vroege Pingsdorf aardewerk vult dit in enige 
mate het ‘gat’ van de tiende eeuw. Echt kleiner 
zou het gat kunnen worden wanneer aangetoond 
kan worden dat de regionale productie in Zuid-
Limburg al in de vroege elfde eeuw, zo niet al in 
de tiende eeuw begint in plaats van na 1050 (de 
door Bruijn veronderstelde begindatum van peri-
ode B). Een eerdere begindatering van productie-
periode A dan rond 1075 zou goed passen bij di-
verse sporen en structuren in Susteren.
In de elfde tot dertiende eeuw is er een explo-
sieve toename van de aardewerkconsumptie. Er 
is uit de periode tussen 1000 en 1300 meer dan 
twee keer zoveel aardewerk aangetroffen als uit 
de periode voor 1000. Een voor de hand liggende 
verklaring hiervan is dat er vanaf de elfde eeuw, 
een tijd waarin kerk en klooster in Susteren 
grootscheeps werden herbouwd, als gevolg van 
een toename van de kloosterbevolking een gro-
tere behoefte aan aardewerk was. Ook een afne-
mend gebruik van houten objecten zou een ver-
schil met het aardewerkgebruik in de vroege 
middeleeuwen veroorzaakt kunnen hebben. 
Het aardewerk is bijna uitsluitend uit centra in 
de regio betrokken, vooral Zuid-Limburg en in 
mindere mate Elmpt. De import van witbakkend 
aardewerk met loodglazuur uit het Maasland 
ging beperkt door. De gebruikte vormen voorza-
gen in alle behoeften van het dagelijks gebruik: 
bekers, kannen, kookpotten, voorraadpotten en 
kandelaars.
Opvallend is de extreem sterke afname in de 
periode 1300-1500, al is het mogelijk dat aan de 
periode 1500-1800 toegeschreven aardewerk bij 
nadere bestudering laatmiddeleeuws is, waar-
door het verschil wat kleiner wordt.
De afname na 1300 kan een gevolg zijn van een 
toename van kookgerei van metaal en tafelgerei 
van metaal en glas. Een andere reden kan zijn 
dat er na 1300 minder huishoudelijk afval op het 
kloosterterrein werd gestort. Bevolkingsafname 
lijkt niet de oorzaak te zijn, want in de veertien-
de en vijftiende eeuw vinden juist nieuwe bouw-
activiteiten plaats.

Afb. 9.20 Steengoed met zoutglazuur, 

puntneusbaardman, hoogte 14,5 cm, S2-kan-9, Raeren, 

V08-261-KV-01, beerput 7805, 1500-1525 (foto: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg). 

Afb. 9.21 Witbakkend Maaslands aardewerk met 

loodglazuur, steelgrape, hoogte 12 cm, diameter 

bovenzijde kom 7,5 cm, w-gra-42, V03-105-KV-02, 

beerput 7802, 1550-1650 (foto: Limburgs Museum).

Afb. 9.22 Majolica, papkom, hoogte 7 cm, diameter inclusief oren 24,5 cm, diameter bovenzijde kom 16,5 cm, m-kom-5, West-Nederland (Delft?), V03-078-

KV-01, beerput 7802, 1650-1700 (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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Vanaf de veertiende eeuw wordt het aardewerk 
uit steeds verder weg gelegen oorden betrokken. 
Dat culmineert in de zeventiende en achttiende 
eeuw in een sterk gevarieerd aardewerkspec-
trum, waarvan de beerputten een indruk geven. 
Dat varieert van kannen, bekers en mineraal-

waterkruiken uit het Westerwald tot papkom-
men en zalfpotten van West-Nederlandse majo-
lica, kopjes van Chinees porselein, Engelse thee-
potten, voorraadpotten uit het Rijnland en 
kookpotten uit het Maasland en West-Brabant.
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10 Materiële cultuur: aspecten van 
het leven in het klooster 

10.1 Inleiding

De opgraving te Susteren heeft een groot aantal 
vondsten opgeleverd. Indien we elke aardewerk-
scherf of elk stukje dierlijk bot als een aparte 
vondst beschouwen, komt het totale aantal 
vondsten ver boven de 100.000 uit. Dat getal 
geeft een indicatie van de omvang en complexi-
teit van het onderzoek, maar het is niet repre-
sentatief voor de historische werkelijkheid. De 
sterke fragmentatie geeft een vertekend beeld. 
Het aantal objecten of individuen dat in Susteren 
ooit aanwezig is geweest, is lager en verschilt per 
materiaalcategorie. 
Al deze vondsten komen uit 1661 contexten 
(sporen), zoals kuilen, graven, vullingen van wa-
terlopen, beerputten, etc. Administratief zijn ze 
gerekend tot 3250 vondstnummers. Vondstnum-
mers (bijvoorbeeld V20-001) zijn opgebouwd uit 
het werkputnummer en een volgnummer dat 
per werkput opnieuw begint. Enige honderden 
objecten zijn min of meer compleet bewaard 
gebleven. Zij hebben een objectnummer, be-
staande uit het vondstnummer, een materiaal-
code en een volgnummer. Zo staat V01-001-M-01 
voor het eerste metalen object uit de eerste 
vondst uit de eerste werkput. Deze complete 
objecten geven veel informatie over de materi-
ele cultuur en staan centraal in dit hoofdstuk.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op dertien hoofd-
stukken uit de basispublicatie, waarin veertien 
auteurs de vondsten per materiaalgroep be-

spreken. In deze samenvatting is aan de hand 
van vondsten uit diverse materiaalgroepen ge-
kozen voor een thematische aanpak (tabel 10.1).
Aan het thema ‘handwerk en ambacht’ is een 
apart hoofdstuk gewijd (hoofdstuk 11). Alleen 
het aardewerk is als materiaalcategorie apart 
besproken (hoofdstuk 9), hoewel dit thematisch 
bij ‘kelder, keuken, tafel’ en ‘eten en drinken’ 
gerekend zou kunnen worden.
Bij het uitwerken van de opgraving (§ 5.9) lag de 
nadruk op de periode voor ca. 1100. Dat gold 
met name voor de objecten die door de diverse 
auteurs van de basispublicatie zijn bestudeerd 
en beschreven. Voor het onderzoek van jongere 
objecten waren wegens de beperkte middelen 
minder mogelijkheden. Aan alle perioden is in 
het overzicht hieronder aandacht besteed, maar 
dat de jongere objecten het verdiend hadden om 
in meer detail en in een ruimere cultuurhistori-
sche context (met meer verwijzing naar parallel-
len) gepresenteerd te worden, moge duidelijk 
zijn.

10.2 Religie 

10.2.1 Inleiding

Hoewel religieuze handelingen centraal moeten 
hebben gestaan in het klooster en het dames-
stift, zijn objecten voor religieus gebruik zeld-
zaam onder de opgravingsvondsten. De meeste 

Tabel 10.1 De thematische opzet van dit hoofdstuk in relatie tot de hoofstukken van de 
basispublicatie.

Paragraaf Thema Hoofdstukken basispublicatie

10.2 religie 1.19 (keramische objecten), 1.22 (bewerkt bot), 1.24 (metaal)

10.3 lezen en schrijven 1.21 (hout), 1.24 (metaal)

10.4 kleding en sieraden 1.21 (bewerkt hout), 1.23 (leren schoeisel), 1.24 (metaal), 1.30 (kralen)

10.5 andere persoonlijke objecten 1.19 (keramische objecten), 1.20 (tabakspijpen), 1.21 (bewerkt hout), 1.22 
(bewerkt bot), 1.24 (metaal), 1.33 (struisvogelei)

10.6 huis en interieur 1.19 (keramische objecten), 1.24 (metaal)

10.7 kelder, keuken, tafel 1.21 (bewerkt hout), 1.24 (metaal), 1.26 (gebruiksglas), 1.32 (drinkglas uit 
7802)

10.8 eten en drinken 1.13 (archeobotanisch onderzoek), 1.14 (plantaardige resten), 1.15 
(zoogdieren, vogels), 1.16 (vissen, mollusken), 1.24 (metaal), 1.26 
(gebruiksglas)

10.9 Vermaak 1.19 (keramische objecten), 1.21 (hout), 1.22 (bewerkt bot), 1.24 (metaal)
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religieuze objecten (kruisen, misgerei, boeken en 
beelden) zullen van kostbaar of kwetsbaar ma-
teriaal zijn geweest, zodat de kans dat zij in de 
bodem belandden en daar bewaard bleven, ex-
treem gering is. Het merendeel van de religieuze 
voorwerpen werd natuurlijk gebruikt in de kerk. 
Een deel daarvan is gelukkig bewaard gebleven 
en verblijft als kerkschat in de expositieruimte 
‘Het Stift’.

10.2.2 Voor 1000

Specifieke religieuze objecten zijn uit de vroege 
middeleeuwen niet bewaard. Als getuigenis van 
het christelijk geloof van de draagster kunnen 
we een gelijkarmige fibula beschouwen (V04-
253-M-01). De fibula is versierd met twee krui-
sen op beide uiteinden (afb. 10.24, § 10.4.2).

10.2.3 Tussen 1000 en 1300

Onder de objecten van religieuze aard is de 
meest opvallende vondst uit deze periode een 
loden kruis, dat in het graf van een man van 
ca. 35 jaar oud werd aangetroffen (afb. 7.4, 
afb. 10.1, § 7.3.3). Het Griekse kruis (de 13,9 cm 
lange dwarsbalk zit in het midden van de 
20,2 cm lange, staande balk) is uit twee dunne 
platen lood geknipt. Aan het einde van de beide 
lange armen waren de platen doorboord. Door 
de gaten kon een niet of klinknagel worden ge-
stoken. Het kruis lag op het borstbeen van de 
man. Aan de bovenzijde van het kruis werden bij 
het schoonmaken textielafdrukken zichtbaar. 
Men heeft het kruis op het lichaam gelegd alvo-
rens het doodskleed aan te trekken. De dode zal 
een aanzienlijke geestelijke zijn geweest. Moge-
lijk had hij een rol gespeeld bij de totstandko-
ming van de nieuwe kerk en was het kruis een 
postuum onderscheidingsteken. Het graf dateert 
van rond 1100 en ligt naast de crypte waarvan 
aangenomen wordt dat die in het derde kwart 
van de elfde eeuw is gebouwd. 
Een ander loden kruis (V13-041-M-01) is aanzien-
lijk kleiner (afb. 10.2). Het staat op een bol met 
daaronder een ijzeren pin met schroefdraad. De 
vorm doet denken aan een zogenaamd Lazarus-
kruis, waar de dwars geplaatste elementen op 
de kruisarmen worden gevormd door doods-

beenderen. Zo’n Lazaruskruis kon op een voet-
stuk in het zicht van een stervende persoon wor-
den opgesteld om hem of haar moed te geven. 
Het kruis is gevonden in een twaalfde-eeuwse 
context.

10.2.4 Tussen 1300 en 1500

Twee pijpaarden beeldjes van een Christuskind 
zijn kenmerkend voor de laatmiddeleeuwse de-
votiecultuur. Ze kunnen globaal tussen 1450 en 

Afb. 10.1 Loden kruis (bovenzijde met textielafdrukken), 

hoogte 20,2 cm, V19-030-M-01, graf 138 A, ca. 1100, 

schedelzijde links (foto: Restaura).

Afb.10.2 Loden kruis, hoogte 4,3 cm, V13-041-M-01, 

greppel S13/028, twaalfde eeuw (foto: Restaura). 
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204 Ostkamp 2001, 215-216; 2012.

1550 worden gedateerd. Het meest complete 
beeldje (V06-160-KOB-01, afb. 10.3) verbeeldt 
een zittend, naakt Christuskind dat in beide han-
den een rijksappel houdt.  De rijksappel is een 
verwijzing naar Christus’ heerschappij over de 
wereld. Bij een andere vondst gaat het slechts 
om enkele fragmenten van een pijpaarden 
beeldje van een Christuskind (V08-261-KOB-01).
Dergelijke pijpaarden Christuskinderen, zoge-
naamde Jésueaux, zijn in grote hoeveelheden 
gemaakt in Keulen, Utrecht, Luik en vele andere 
steden. In vijftiende- en vroeg-zestiende-eeuw-
se vondstcomplexen zijn ze zo algemeen, dat het 
erop lijkt dat ze in deze periode in vrijwel geen 
huishouden ontbraken en niet alleen in kloosters 
voorkwamen.204

De beeldjes speelden een belangrijke rol in de 
laatmiddeleeuwse spiritualiteit. Houten kribbes 
met daarin een Christusfiguurtje werden soms 
geplaatst op een klein kastje, een trésor ge-
noemd. Door de kribbe tussen twee kandelaars 
en beelden van heiligen te zetten kreeg zo’n 
trésor de vorm van een huisaltaar. De kribbes 
waren bedoeld om het Kind voorafgaande aan 
het gebed tot Maria te wiegen. De ‘zorg’ voor 
het Christuskind kon zover gaan dat de toenma-
lige eigenaressen hun Kind kleedden en wasten. 
Hierdoor waren nonnen en begijnen in staat zich 
in te leven in Maria in haar rol als Moeder Gods.

10.2.5 Tussen 1500 en 1800

In de zestiende- tot zeventiende-eeuwse beer-
kelder 7802 (§ 6.5.3) zijn twee kralen aangetrof-

fen, die mogelijk deel uit hebben gemaakt van 
een gebedssnoer (afb. 10.4). Beide kralen zijn 
gemaakt van git. Git is gefossiliseerd hout; het 
heeft een zwarte kleur en kan goed gepolijst 
worden. 

10.3 Lezen en schrijven 

10.3.1 Inleiding

Het in stand houden van een literaire cultuur 
was een van de belangrijkste functies van een 
middeleeuws klooster. Volgens de regel van 
Benedictus was men verplicht enkele uren per 
dag te besteden aan de lectio divina, de studie 
van religieuze teksten. In veel kloosters was een 
scriptorium, waarin men zich wijdde aan het ko-
piëren en vervaardigen van manuscripten. Een 

Afb. 10.3 Christuskind, pijpaarde, voor- en zijkant, hoogte 67 mm, V06-160-KOB-01, complex 4200, 1450-1550 (foto: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.4 Kraal van git, diameter 18,4 mm, V03-083-

BB-02, complex 7802, zestiende of zeventiende eeuw 

(foto: Limburgs Museum).
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belangrijk met Willibrord verbonden productie-
centrum van manuscripten was het klooster te 
Echternach.205 Hoewel bij de culturele rol van 
kloosters vooral aan mannenkloosters wordt 
gedacht, moet het belang van vrouwenkloosters 
niet onderschat worden.206 Ook voor nonnen 
waren lezen en schrijven en dus ook kennis van 
Latijn essentiële vaardigheden. 
Het is niet bekend of er in Susteren in de kloos-
terperiode een scriptorium is geweest. Een bi-
bliotheek met religieuze teksten was er zeker 
wel. Het beste bewijs daarvan is het nog steeds 
in Susteren bewaarde evangelieboek dat in 1174 
door Imago, gravin van Loon, bij haar aantreden 
als abdis aan de abdij is geschonken. 
Aangezien onder de doden op het grafveld kin-
deren zijn, kan er in het klooster ook onderricht 
zijn gegeven. De kindergraven dateren uit de late 
achtste of negende eeuw tot en met de elfde 
eeuw. Uit de vroege middeleeuwen is het sys-
teem van de oblaten bekend, waarbij kinderen in 
een klooster werden geplaatst ter voorbereiding 
op een geestelijke carrière.207 Het is goed moge-
lijk dat dat in Susteren ook gebeurde. 
Over de late middeleeuwen zijn geen gegevens 
over de aanwezigheid van kinderen, maar in de 
vroege nieuwe tijd In het stift werd zeker les aan 
hen gegeven. In de statuten van 1579 is vastge-
legd dat een van de kanunnikessen aan aanko-
mende, jonge kanunnikessen discipline en goede 
zeden moest bijbrengen en hen moest onderwij-
zen in lezen en zingen.208 In 1626 werd aan de 
statuten toegevoegd dat er geen kinderen onder 
de elf jaar in het stift mogen worden opgeno-
men.209 Uit die tijd zijn er geen kindergraven be-
kend, omdat op het opgravingsterrein vanaf de 
twaalfde eeuw niet meer begraven is, maar de 
aanwezigheid van kinderen in de vroege nieuwe 
tijd blijkt uit de aanwezigheid van speelgoed 
(§ 10.9.5). Een laatmiddeleeuwse speelschijf 
(afb. 10.84) is niet per se kinderspeelgoed.
Bij het archeologisch onderzoek zijn twee soor-
ten objecten aangetroffen die verband houden 
met het thema ‘lezen en schrijven’: boeksluitin-
gen en schrijfstiften.

10.3.2 Boekbeslag

De boeksluitingen zullen op de banden van boe-
ken van religieuze aard gezeten hebben. Sluitin-
gen beschermen een boek tegen stof en onge -

dierte en zorgen ervoor dat het gemakkelijk is te 
vervoeren. De sluiting voorkomt bovendien dat 
het boekblok (de inhoud) scheefzakt: het boek 
blijft in gesloten toestand netjes rechtop staan. 
Om het boek te kunnen sluiten bracht men aan 
de open zijde van het boek beslagplaatjes aan, 
zowel op het voor- als op het achterplat (platten 
zijn de harde ‘kaften’ van een boek). Bij het slui-
ten verbond men deze plaatjes door middel van 
een lus of haak met elkaar.210 Boekbeslag kon op 
het plat en op de randen worden aangebracht. 
Voor sluitingen en beslag werden verschillende 
materialen gebruikt: ivoor, been, hout, hoorn, 
(half)edelstenen, messing, goud, zilver, koper-
(legering), lood, tin en ijzer. 
In totaal zijn zes onderdelen van boeksluitingen 
aangetroffen, waarvan een uit de vroege middel-
eeuwen, drie uit de volle en twee uit de late mid-
deleeuwen. Dat is althans de datering van de con-
texten. Dat oudere objecten in een latere context 
zitten, is in Susteren niet altijd uit te sluiten.
Boeksluiting V01-068-M-01 was een penmuiter, 
een onderdeel van een klampsluiting (afb. 10.5). 
Een muiter is een beslagplaatje met aan het uit-
einde een oog, pen of rolrand. Dat open gedeel-
te stak buiten de rand van het boek uit en daarin 
kon een haak worden vastgeklampt. De haak zat 
aan een metalen of leren verbindingsstuk, de 
klamparm, die door middel van een scharnier 
verbonden was met een beslagplaatje op het te-
genover liggende plat. Deze muiter was gemaakt 
van ijzer en ingelegd met een koperlegering in 
een geometrisch patroon. Van het inlegsel is een 
XRF-analyse uitgevoerd. Het blijkt uit een lege-
ring van koper met goud en zilver te bestaan met 
een kleine hoeveelheid tin en lood. Een negende-
eeuwse datering van het boekbeslag is op grond 
van het in de context aanwezige Karolingische 
aardewerk aannemelijk. 

Afb. 10.5 Penmuiter van een boeksluiting, ijzer, ingelegd 

met een koperlegering, lengte 3,9 cm, V01-068-M-01, na 

restauratie, kuil S01/085, waarschijnlijk negende eeuw 

(foto: Restaura).
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Er zijn vier onderdelen van boeksluitingen uit 
volmiddeleeuwse en laatmiddeleeuwse contex-
ten aangetroffen. 
Bij een gaat het om het restant van een haakslui-
ting (V03-060-M-01, afb. 10.6). Dit was het deel 
dat kon worden vastgehaakt aan een muiter, 
zoals het vorige exemplaar. De sluithaak was het 
uiteinde van een koperen plaatje dat bevestigd 
was op een leren band. De bovenzijde van de 
haak is versierd met een ruitpatroon en horizon-
tale en verticale groeven. 
Bij het tweede en derde object gaat het om de 
oogsluiting van een platsluiting (V06-326-M-01 
en V04-070-M-01, afb. 10.7, 10.8) en bij het vierde 
om de oogsluiting van een kantsluiting (V06-
186-M-01, V04-224-M-01). 
Het oog van een oogsluiting zit aan het uiteinde 
van een leren riem die aan een zijde van het 
boek met een borgplaatje op het plat is vast -
gezet. 

Bij een kantsluiting is op of bij de zijkant van het 
andere plat een knop aangebracht, waaromheen 
het oog geslagen wordt. Bij een platsluiting be-
vindt de knop of het beslagstuk waar het oog 
aan gehaakt wordt, zich op de bovenzijde van 
het voorplat. Tussen het oog en de riemtong 
bevindt zich bij een platsluiting een scharnier. In 
plaats van met een metalen oog kon ook met 
een lus van touw, stof of leer gewerkt worden.
Bij één exemplaar, gemaakt van een koperlege-
ring, is waarschijnlijk sprake van een kantsluiting 
(V06-186-M-01, afb. 10.9). Deze bevond zich aan 
de zijkant van een boek en heeft over de rand 
uitgestoken. Door de opening kon een knoop 
worden gelegd. De bovenzijde is versierd met 
een zigzagmotief langs de randen en tussen de 
gaten voor de bevestiging op de kaft. Dit object 
komt uit een laag (S06/141) met vooral elfde- tot 
vroeg-dertiende-eeuws Zuid-Limburgs aarde-
werk (64 scherven), maar er is ook een sterke 
component Karolingisch aardewerk (34 scherven). 

10.3.3 Schrijfstiften

Met schrijfstiften (stili) kon men een tekst in-
krassen in een waslaag die op een houten plank-
je was aangebracht, maar ook krassen op een 
leitje. Schrijfstiften hadden meestal een spatel-
vormig uiteinde, waarmee de was weer gladge-
streken kon worden. Wastafeltjes werden ge-
bruikt als het ging om teksten die niet bewaard 
hoefden te blijven, zoals een briefje, een bereke-
ning, een notitie of een concepttekst (afb. 10.10). 
Het gebruik van wastafeltjes is al bekend uit de 
Romeinse tijd en eindigde na de opkomst van 
het papier in de vijftiende eeuw.211 
Stili zijn archeologisch bekend uit diverse plaat-
sen, zoals de vroegmiddeleeuwse kloosters van 
Whitby (Yorkshire), Barking (Groot-Londen) en 

Afb. 10.6 Haaksluiting, koperlegering, lengte 4,5 cm, V03-

060-M-01, laag S03/087 (complex 4500), dertiende tot 

vijftiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.7 Platsluiting, koperlegering, lengte 3,7 cm, V06-

326-M-01, laag S06/253 met dertiende- tot veertiende-

eeuwse vondsten (foto: Restaura).

Afb. 10.8 Platsluiting, koperlegering, lengte 3,4 cm, 

V04-070-M-01, complex 4250, elfde tot dertiende eeuw 

(foto: Restaura).

Afb.10.9 Kantsluiting, koperlegering, lengte 3,2 cm, 

V06-186-M-01, complex 4200, elfde tot dertiende eeuw 

(foto: Restaura). 

211 Baart et al. 1977, 379.
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datering hebben, maar wegens de algemeenheid 
van het object is een latere datering ook moge-
lijk. Een stilus met een knop onder de spatel is in 
Amsterdam in een vijftiende-eeuwse context 
gevonden, maar de spatel hier is aanmerkelijk 
smaller dan die in Susteren.220

Een derde metalen schrijfstift (V01-231-M-04) is 
helaas niet bewaard gebleven. Ook deze had net 
als de andere metalen stili een brede spatel, en 
net als de eerste geen knop op de steel. 
Een uit eikenhout gesneden schrijfstift (V02-114-
BH-03, afb. 10.13) heeft een lengte van 10,5 cm 
en een rechthoekig, spatelvormige uiteinde. 
Deze eenvoudige stilus komt uit de vulling van 
complex 4600, een gracht uit de zestiende tot 
achttiende eeuw. Aangezien wastafeltjes na 
ca. 1500 in onbruik raakten, is dit een van de 
oudste vondsten daaruit. Een precieze datering 
is niet te geven.

10.4 Kleding en sieraden 

10.4.1 Inleiding

In deze paragraaf worden objecten besproken 
waarvan de gemeenschappelijke noemer is dat 
zij onderdeel waren van de kleding van de be-
woners van het klooster. Daaronder waren ook 
sieraden. 
Van de kleding zelf is in de bodem vrijwel niets 
bewaard gebleven. Er zijn enkele textielresten 
gevonden in de beerputten 7802 en 7807, maar 
deze zijn wegens hun late datering (zestiende tot 
achttiende eeuw) en geringe afmetingen niet 
onderzocht. In de schatkamer (expositiecentrum 
’t Stift) wordt een hoogstwaarschijnlijk vroeg-
zestiende-eeuwse kazuifel van rood damast met 
borduurwerk bewaard. Het borduurwerk draagt 
het wapen van een zeventiende-eeuwse abdis 
van het stift.221 Er zijn geen aanwijzingen dat 
deze kazuifel of het borduurwerk in Susteren zijn 

Afb. 10.12 Stilus, koperlegering, lengte 9 cm, V08-

078-M-01, complex 4320, negende tot twaalfde eeuw 

(foto: Restaura). 

Afb. 10.13 Stilus, eikenhout, lengte 9 cm, V02-114-BH-03, complex 4600, vroege zestiende eeuw (foto: Provinciaal 

Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Vreden (Westfalen),212 de Karolingische palts van 
Paderborn,213 maar ook uit laatmiddeleeuwse 
steden, zoals Dordrecht214 en Amsterdam.215 Ook 
zijn ze gevonden bij kastelen en bij agrarische 
nederzettingen, bijvoorbeeld in het rivierenge-
bied.216 Vaak zijn schrijfstiften van geelkoper en 
soms van vertind ijzer, maar ook benen exem-
plaren worden weleens aangetroffen, zoals in 
het klooster De Middelhof in Alkmaar in een vijf-
tiende-eeuwse askuil.217 Houten schrijfstiften en 
wastafeltjes zijn gevonden bij een opgraving in 
het klooster Wienhausen in Duitsland (Nieder-
sachsen).218 De basisvorm van de spatelvormige 

stili is in de loop der eeuwen niet veranderd, 
zodat ze eigenlijk alleen aan de hand van de ar-
cheologische context gedateerd kunnen worden.
Er zijn drie metalen stili gevonden, alle gemaakt 
van een koperlegering. Van alle schrijfstiften was 
de steel of schacht, het schrijfgedeelte, verbogen.

De eerste stilus (V12-004-M-01, afb. 10.11) is een 
compleet, maar later verbogen exemplaar met 
een lengte van 9,4 cm. De stilus is aan alle zijden 
versierd met Andreaskruisen tussen groeven, 
dwars op de lengte van de stilus. De bovenzijde 
is trapeziumvormig en in tegenstelling tot de 
volgende stilus niet afgeplat. Op grond van de 
context kan de stilus negende- tot twaalfde-
eeuws zijn.
De tweede stilus (V08-078-M-01, afb. 10.12) 
heeft een lengte van 9 cm en een afgeplat, drie-
hoekig uiteinde. Bij deze is echter op ca. 4 cm 
vanaf de bovenzijde is een verdikking aanwezig, 
zoals ook voorkomt bij een negende-eeuwse 
stilus uit Paderborn.219 De schacht van de stilus is 
tot deze verdikking zeshoekig in doorsnede. 
Vanaf de verdikking tot de (afgebroken) onder-
kant is de schacht rond. Op grond van de context 
en gezien de overeenkomst met het exemplaar 
uit Paderborn kan deze stilus een Karolingische 

Afb. 10.10 De Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381, links) schrijft, geïnspireerd door 

een duif (de Heilige Geest), op een wastafeltje. Een kopiist (rechts) schrijft de tekst van een 

wastafeltje over op een vel perkament. Tussen hen in het eindproduct: een met banden 

gesloten boek. Koninklijke Bibliotheek Brussel, miniatuur 19-285-97 (foto: Koninklijke 

Bibliotheek, Brussel).

Afb. 10.11 Stilus, koperlegering, lengte 9,4 cm, V12-

004-M-01, complex 4310, negende tot twaalfde eeuw 

(foto: Limburgs Museum). 
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datering hebben, maar wegens de algemeenheid 
van het object is een latere datering ook moge-
lijk. Een stilus met een knop onder de spatel is in 
Amsterdam in een vijftiende-eeuwse context 
gevonden, maar de spatel hier is aanmerkelijk 
smaller dan die in Susteren.220

Een derde metalen schrijfstift (V01-231-M-04) is 
helaas niet bewaard gebleven. Ook deze had net 
als de andere metalen stili een brede spatel, en 
net als de eerste geen knop op de steel. 
Een uit eikenhout gesneden schrijfstift (V02-114-
BH-03, afb. 10.13) heeft een lengte van 10,5 cm 
en een rechthoekig, spatelvormige uiteinde. 
Deze eenvoudige stilus komt uit de vulling van 
complex 4600, een gracht uit de zestiende tot 
achttiende eeuw. Aangezien wastafeltjes na 
ca. 1500 in onbruik raakten, is dit een van de 
oudste vondsten daaruit. Een precieze datering 
is niet te geven.

10.4 Kleding en sieraden 

10.4.1 Inleiding

In deze paragraaf worden objecten besproken 
waarvan de gemeenschappelijke noemer is dat 
zij onderdeel waren van de kleding van de be-
woners van het klooster. Daaronder waren ook 
sieraden. 
Van de kleding zelf is in de bodem vrijwel niets 
bewaard gebleven. Er zijn enkele textielresten 
gevonden in de beerputten 7802 en 7807, maar 
deze zijn wegens hun late datering (zestiende tot 
achttiende eeuw) en geringe afmetingen niet 
onderzocht. In de schatkamer (expositiecentrum 
’t Stift) wordt een hoogstwaarschijnlijk vroeg-
zestiende-eeuwse kazuifel van rood damast met 
borduurwerk bewaard. Het borduurwerk draagt 
het wapen van een zeventiende-eeuwse abdis 
van het stift.221 Er zijn geen aanwijzingen dat 
deze kazuifel of het borduurwerk in Susteren zijn 

vervaardigd.222

In de geschreven bronnen met betrekking tot 
het klooster van Susteren staat maar nauwelijks 
iets over kleding en sieraden. In de inventaris 
van de goederen van dekanes Vredeswindis de 
Wirst uit 1375 worden alleen drie mantels als 
kledingstukken genoemd. Ook kan men iets af-
leiden uit de statuten die de bisschop van Luik in 
1348 voor het kapittel (het stift) uitvaardigde. 
Daarin staat dat de kanunnikessen geen vlech-
ten in het haar mogen hebben, geen gekleurde 
hoofddeksels op mogen zetten en een ‘betame-
lijk habijt’ moeten dragen. Dit voorschrift zou 
kunnen betekenen dat het verbodene juist de 
praktijk was.223

Ook afbeeldingen geven maar weinig informa-
tie. De oudste afbeelding van een abdis van het 
klooster van Susteren is de figuur in het evangeli
arium, die als de in 1174 ingetreden abdis Imago 
van Loon beschouwd wordt. Ze draagt een lang, 
geplooid gewaad met een sluier. Het is de enige, 
maar natuurlijk zeer symbolische afbeelding van 
een middeleeuwse non of kanunnikes die met 
Susteren in verband gebracht kan worden (afb. 
3.4).
Heel anders van aard is de verbeelding van abdis 
Amelberga in een door beeldsnijder Jan van 
Stevensweert gemaakte buste, die ook als re-
liekhouder dient (afb. 10.14).224 Rond 1500 beeld-
de hij haar af in strakke en donkere kleding met 
een kap. Iets dergelijks zal de bisschop in 1348 
voor ogen hebben gestaan. 
De informatie over de kleding in reguliere vrou-
wenkloosters en kanunnikessenstiften in de 
middeleeuwen kan worden aangevuld door mi-
niaturen, waarin vrouwen, vooral abdissen, figu-
reren in situaties die vergelijkbaar zijn met de 
aanbieding van het evangeliarium van Susteren 
door Imago van Loon. Daarbij valt op dat gees-
telijke vrouwen in de late middeleeuwen in so-
berdere kledij gehuld zijn dan die in de vroege en 
volle middeleeuwen. De invloed van hervor-
mingsbewegingen en van bedelorden zal zich 
hier hebben doen gelden. Miniaturen uit de volle 

Afb. 10.12 Stilus, koperlegering, lengte 9 cm, V08-

078-M-01, complex 4320, negende tot twaalfde eeuw 

(foto: Restaura). 

Afb. 10.13 Stilus, eikenhout, lengte 9 cm, V02-114-BH-03, complex 4600, vroege zestiende eeuw (foto: Provinciaal 

Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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middeleeuwen tonen kleuriger kleding dan in de 
late middeleeuwen, al moet bedacht worden dat 
het in deze miniaturen om adellijke abdissen 
gaat.225

Het archeologisch bestand bestaat ten aanzien 
van dit thema vooral uit fibulae en kralen, met 
daarnaast enkele ringen, delen van gordels en 
haarnaalden. Als echte kledingstukken kunnen 
alleen de resten van schoenen worden be- 
schouwd.

10.4.2 Voor 1000

Fragment van een zesde-eeuwse gouden 
hanger
De enige gouden vondst uit de opgraving betreft 
een zeer klein fragment (6,5 x 5,7 mm) van een 
zesde-eeuwse hanger met filigraanversiering 
(V04-166-M-01, afb. 10.15). Het fragment toont 

duidelijke knipsporen. Kennelijk was het de be-
doeling het materiaal om te smelten en in een 
nieuw sieraad of cultusobject te verwerken. De 
vondst komt uit een laag (S04/244), onderdeel 
van stortlaag 4260 uit ca. 1300 in waterloop 
4200 (§ 8.6). Het is een van de oudste vroegmid-
deleeuwse objecten die op het kloosterterrein 
gevonden zijn, wat niet wil zeggen dat het ook 
van hier afkomstig is. Het kan in de dertiende 
eeuw als schroot van elders verworven zijn.

Afb. 10.15 Fragment van een hanger, goud, 6,5 x 5,7 mm, 

V04-166-M-01, complex 4260, zesde eeuw (foto: 

Restaura).

Glazen kralen
Glazen kralen worden zelden aangetroffen in 
kloosters. Af en toe vindt men hergebruikte 
Romeinse exemplaren of kleine, onversierde 
exemplaren, zoals in het Angelsaksische klooster 
van Jarrow (Northumbrië, Engeland). Afgaande 
op gepubliceerd materiaal is Susteren voorals-
nog het enige vroegmiddeleeuwse klooster in 
Noordwest-Europa waar grote glazen pronkkra-
len uit de negende eeuw zijn gevonden.
Ook buiten kloosters zijn er minder kralen uit de 
Karolingische periode bekend dan uit de Mero-
vin gische tijd. Uit die laatste periode zijn ze mas-
saal als grafvondsten aangetroffen. In Nederland 
is de productie van Merovingische kralen vastge-
steld in Maastricht, Rijnsburg en Wijnaldum.226

In het Karolingische rijk is – naar wordt aange-
nomen onder invloed van het christelijke geloof 
– de gewoonte om voorwerpen mee te geven in 
een graf grotendeels opgegeven. De beperkte 
kennis over Karolingische kralen ligt echter maar 
ten dele aan het verdwijnen van de bijgaventra-
ditie. Ook in Karolingische nederzettingen in 

Afb. 10.14 Buste van Amelberga (reliekhouder), notenhout, gemaakt door Jan van Stevensweert, 

hoogte 51,5 cm, ca. 1500 (foto en bewaarplaats: schatkamer St. Amelbergabasiliek Susteren). 
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Zuid-Nederland, België en Noord-Frankrijk wor-
den maar weinig kralen gevonden. Het gaat 
hierbij om simpele, monochrome exemplaren.
In Midden- en Noord-Nederland en Noord-
Duitsland zijn nog wel kralenkettingen uit de 
Karolingische tijd in graven aangetroffen. In 
twee grafvelden van Dorestad (de Heul en de 
Eng) zijn enkele kralenkettingen gevonden. Ze 
zijn waarschijnlijk uit het midden van de achtste 
eeuw of iets daarvoor.227 In Karolingisch Dore-
stad zijn ook kralen geproduceerd.228 Stroom-
afwaarts van Dorestad zijn kralen uit de Karo-
lingische periode gevonden in de agrarische 
nederzetting te Leiderdorp-Plantage.229 In het 
noorden van Nederland komen kralensnoeren in 
de achtste en negende eeuw voor in graven op 
de zandgronden, zoals in het grafveld van Zwee-
loo in Drenthe.230 Veel minder grafvondsten zijn 
bekend van de kleigronden aan de kust, aange-
zien in het terpengebied de crematierite met 
weinig of geen bijgaven tot in de negende eeuw 
werd voortgezet.231 Een zeldzame vondst van 
een compleet kralensnoer uit een vrouwengraf 
te Beers (provincie Friesland) uit het tweede 
kwart van de negende eeuw bestaat uit twintig 
glaskralen met in het midden een bronzen kruis-
je ingelegd met email.232 
Uit Scandinavië zijn talloze kralensnoeren uit 
graven bekend en in handelsnederzettingen als 
Ribe (Denemarken), Åhus (Zweden) en Haithabu 
heeft men afval van kralenproductie gevonden. 
De late achtste en de eerste helft van de negen-
de eeuw worden gekenmerkt door een grote 
toevoer van kralen uit het Midden-Oosten, 
waardoor de kralenproductie in Scandinavië tij-
delijk instortte.233 Deze kralen vonden via de 
handel door Vikingen hun weg naar de nederzet-
tingen van Dorestad en Leiderdorp-Plantage en 
het grafveld van Zweeloo. 
De opgraving te Susteren heeft in totaal 26 gla-
zen kralen, compleet of als fragment, opgele-
verd. Acht kralen komen uit vroegmiddeleeuwse 
contexten. Daarvan hebben zeven een vroeg-
middeleeuwse datering; één kraal is Romeins. 
Negen kralen komen uit volmiddeleeuwse con-
texten en daarvan hebben er zeven of acht een 
vroegmiddeleeuwse datering. Uit de postmid-
deleeuwse contexten komen alleen postmiddel-
eeuwse kralen, in totaal negen stuks. Er zijn geen 
laatmiddeleeuwse kralen aangetroffen.
De datering is in bijna alle gevallen bepaald aan 
de hand van elders gevonden kralen, terwijl van 
enkele kralen een chemische analyse is gemaakt, 

die ook aanwijzingen voor een datering geeft.234 
Uit de periode voor 1000 dateren zes polychrome 
en acht of negen monochrome kralen. 
De polychrome kralen zijn onder te verdelen in 
een zwarte ringvormige kraal, een stomp-bico-
nische kraal, drie stomp-conische kralen en een 
mogelijk cilindrische kraal.
Een zwarte ringvormige, met zigzagdraden ver-
sierde kraal (V12-053-GL-09) dateert uit de vijfde 
of vroege zesde eeuw (afb. 10.16). Waarschijnlijk 
is de kraal in de Karolingische tijd hergebruikt, 
nadat hij elders was gevonden. De kraal uit 
Susteren is een vroeg-Merovingische variant van 
een groep typisch Germaanse kralen van zwart 
glas met horizontale draden en zigzagversiering 
uit vooral het noordelijke deel van Germania 
Magna, waarmee in de Romeinse tijd het gebied 
ten noorden van de Rijn en de Donau van de 
Noordzee tot ver in het oosten van Polen en 
Tsjechië werd bedoeld.235 Het exemplaar uit 
Susteren is het meest verwant aan een kraal uit 
het grafveld van Wijchen-Centrum dat in de late 
vijfde tot vroege zesde eeuw is gedateerd.236 Het 
is aannemelijk dat het exemplaar uit Susteren in 
een Merovingische werkplaats is gemaakt. 
De overige vijf grote, polychrome pronkkralen 
dateren uit de eerste helft van de negende eeuw, 
waarschijnlijk het eerste kwart daarvan. Er zijn 
geen exacte parallellen bekend. Wel zijn er qua 
vorm of versiering overeenkomsten met biconi-
sche kralen uit Zweeloo, Dorestad en Ribe uit de 
late achtste en de eerste helft van de negende 
eeuw.237

Afb. 10.16 Platte ronde kraal, glas, hoogte 1,15 cm, 

diameter 2,36 cm, V12-053-GL-09, complex 4310, vijfde 

of zesde eeuw (foto: Limburgs Museum). 
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Uit een chemische analyse van twee stomp-co-
nische kralen, V09-205-GL-01 (afb. 10.17) en V01-
304-GL-01 (afb. 10.18), bleek dat de doorschij-
nend groene matrix van beide kralen is gemaakt 
van soda-plantenasglas, dat vanaf ca. 800 in het 
Midden-Oosten werd geproduceerd. Toch zijn 
de kralen waarschijnlijk in het westen gemaakt, 
omdat kraal V09-205-GL-01 ‘verontreinigingen’ 
bleek te bevatten van antimoon, waarmee het 
glas opaak (ondoorzichtig) werd gemaakt, en 
van de kleurmiddelen koper, lood en tin, die van 
nature niet in doorschijnend groen glas voorko-
men. Dit duidt op het toevoegen van antimoon-
rijke Romeinse glazen mozaïeksteentjes (tes
serae) om het groene glas aan te lengen. Met 
behulp van chemische analyses is vastgesteld 
dat deze praktijk in de vroege middeleeuwen 
alleen in het westen werd toegepast.238

De grote biconische kraal V07-216-GL-01 (afb. 
10.19) en twee andere kralen, die hier niet zijn 
afgebeeld, zijn gemaakt van natronglas, dat in 
het westen tot ongeveer het midden van de ne-
gende eeuw algemeen in gebruik was, waarna 
het grotendeels werd vervangen door in het 
westen geproduceerd potasglas.239 De enige pa-
rallellen voor de vorm van kraal V07-216-GL-01 
zijn twee grote biconische exemplaren uit Ribe 
(rond 800) en een uit Zweeloo (graf 96, tweede 
kwart negende eeuw). Deze tonen wat betreft de 
draadversiering overeenkomsten met de versie-
ring op de beide stomp-conische kralen en een 
niet afgebeelde kraal. 
De vijf polychrome kralen zijn deel van een nog 
niet eerder waargenomen productie van grote 
kralen van troebel, zwak doorschijnend licht-
groen glas met insluitsels, versierd met rode, 

roodoranje, gele, witte en appelgroene draden. 
Als productieplaats komen Ribe en Dorestad in 
aanmerking. In Dorestad zijn op meerdere 
locaties in de agrarische nederzetting afvalpro-
ducten van kralenmakers uit de Karolingische 
periode gevonden, terwijl in Ribe glazen kralen 
werden gemaakt vanaf ca. 700 tot en met het 
midden van de negende eeuw. Uit grafvondsten 
van halssnoeren in Zweeloo en Dorestad blijkt 
duidelijk dat de grote kralen in snoeren rond de 
hals zijn gedragen. 
Grote, met draden versierde ‘pronkkralen’ uit de 
Karolingische periode zijn tot nog toe slechts 
bekend uit Zweeloo, Dorestad, Ribe en nu dus 
ook uit Susteren. Dit verspreidingsgebied sug-
gereert dat de draagsters van de pronkkralen uit 
Susteren óf afkomstig waren uit het gebied ten 
noorden van de Rijn, óf nauwe contacten 

Afb. 10.17 Stomp-conische kraal, glas, hoogte 1,65 cm, 

diameter 2,39 cm, zij- en bovenaanzicht, V09-205-GL-01, 

paalgat S09/200, late achtste of vroege negende eeuw 

(foto: Limburgs Museum). 

Afb. 10.18 Stomp-conische kraal, glas, hoogte 1,58 cm, 

diameter 2,47 cm, zij- en bovenaanzicht, V01-304-GL-01, 

stortlaag 4260, late achtste of vroege negende eeuw 

(foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.19 Biconische kraal, glas, hoogte 1,52 cm, 

diameter 2,25 cm, zij- en bovenaanzicht, V07-216-GL-01, 

cisterne 7601, late achtste of vroege negende eeuw 

(foto: Limburgs Museum).
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onderhielden met de elites in deze regio. De 
aanwezigheid van dochters uit de Saksische of 
Friese adel in het klooster van Susteren is niet 
ondenkbaar. Verschillende geschreven bronnen 
uit de Karolingische tijd vermelden de praktijk 
om de zonen van de Saksische en Friese adel een 
opleiding te geven in de Frankische Kerk.240

Het verdwijnen van bontgekleurde kralen wordt 
doorgaans toegeschreven aan de invloed van de 
Kerk. Indien religieuze vrouwen in Susteren in-
derdaad afkomstig waren uit het gebied ten 
noorden van de Rijn, dan hebben zij tot in de 
negende eeuw een inheemse drachttraditie in 
stand gehouden, ook al leefden zij in een door 
de Kerk gedomineerde omgeving. 
We kunnen echter een vertekend beeld van de 
situatie hebben, doordat men geen sieraden 
meer in graven meegaf en pronkkralen daardoor 
uit het archeologisch blikveld verdwenen zijn. 
Wanneer pronkkralen in de negende eeuw in 
Zuid-Nederland en aangrenzende gebieden nog 
wel gedragen werden, kunnen hun draagsters in 
Susteren ook afkomstig zijn uit de lokale, Fran-
kische elite.
Van de tien monochrome glaskralen kunnen zes 
uit de periode tussen 750 en 850 dateren. Waar-
schijnlijk komen ze uit de tijd tussen 800 en 850, 
omdat kralen die kenmerkend zijn voor de twee-
de helft van de achtste eeuw hier ontbreken 
(afb. 10.20). Twee andere monochrome kralen 
dateren uit de negende of tiende eeuw en één 
kraal heeft een elfde- tot dertiende-eeuwse da-
tering. Van de tiende monochrome kraal is de 
datering niet duidelijk. Een oude Romeinse me-
loenkraal van faience (V08-190-GL-16, afb. 10.21) 
is in de Karolingische periode hergebruikt, mo-
gelijk als amulet.

Fibulae
Fibulae, of mantelspelden, zijn door hun werking 
als ‘veiligheidsspeld’ functionele objecten, maar 
het zijn ook sieraden. Fibulae zijn zowel door 
mannen als vrouwen gedragen, maar bij man-
nen gaat het waarschijnlijk alleen om het afslui-
ten van een bovenmantel.241 Bij vrouwen gaat 
het ook om het onder de mantel gedragen kle-
dingstuk (peplos). Sinds de zevende eeuw zijn 
fibulae vooral onderdeel van vrouwenkleding.
Vanaf het midden van de late zesde eeuw komen 
in het westen van het Merovingische rijk gelijk-
armige fibulae voor, die met een scharnier aan 
de kleding werden bevestigd.242 Gelijkarmige 
fibulae hebben een symmetrisch gevormde beu-
gel die in het midden verhoogd is. 
In de Karolingische periode (750-900 n.Chr.) zijn 
kleine gelijkarmige mantelspelden (na schijffibu-
lae) de in Europa meest voorkomende mantel-
spelden.243 Ze komen voor tot in de elfde eeuw. 
In de zesde en vroege zevende eeuw werden ze 
vooral door mannen gedragen, maar rond 630-
640 werden gelijkarmige fibulae in het weste-
lijke Frankische rijk kenmerkend onderdeel van 
de vrouwenkleding.244 Het verspreidingsgebied 
van de gelijkarmige fibulae wordt gevormd door 
Noord- en Noordoost-Frankrijk (met de Seine en 
Moezel als zuid- en zuidoostgrens), het Benelux-
gebied, aangrenzend West-Duitsland tot onge-
veer de Elbe en Zuidoost-Engeland. Belangrijke 
vindplaatsen in Nederland zijn het Zeeuwse 
Dom burg en het Friese terpen gebied.245

Naast gelijkarmige fibulae komen vanaf de 
Karolingische periode kleine schijffibulae voor. 
De variatie binnen de schijffibulae is zeer groot. 
Sommige schijffibulae komen nog tot in de 
twaalfde eeuw voor. Het merendeel van deze 
fibulatypen kan echter gedateerd worden tussen 
de achtste en tiende eeuw.246

Afb. 10.20 Cilindrische kraal, glas, hoogte 1 cm, 

diameter 0,54 cm, V06-307-GL-01, complex 4200, 750-

850 (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Limburg). 

Afb. 10.21 Meloenkraal, glas, hoogte 1,88 cm, diameter 1,45 cm, V08-190-GL-15, complex 4302, 

Romeins (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg). 
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In Susteren zijn negen Karolingische fibulae aan-
getroffen: twee schijffibulae en zeven gelijkar-
mige beugelfibulae. Bij de fibulae uit Susteren 
gaat het om vrij eenvoudige exemplaren van 
types die – ondanks regionale verscheidenheid 
– in het noordwesten van het Karolingische rijk 
in de negende eeuw vrij algemeen gangbaar 
waren, zoals het exemplaar V01-361-M-01 
(afb. 10.22). Deze fibula kan worden ingedeeld 
bij de Friese groep group with circular elements.247 
De hier gevonden gelijkarmige fibulae zijn ver-
vaardigd van een koperlegering, veelal brons 
(koper en tin). De originele geelrode kleur heeft 
door oxidatie en bodeminvloeden een patina-
laag met een groene of bruine kleur gekregen. 
De fibulae zijn in een mal gegoten. De fibulae 
V01-170-M-01 (§ 6.2.4. afb. 10.23) en V04-253-

M-01 (afb. 10.24) zijn met kleine glazen bolletjes 
ingelegd. Op de uiteinden van fibula V04-253-
M-01 zien we een gelijkarmig kruis met een cen-
trale cirkel en rondjes aan de vier uiteinden. Om 
het kruis is een kader getrokken, zodat het ge-
heel een klaverbladvorm heeft. Verder zijn res-
ten bladgoud bewaard gebleven. Het exemplaar 
moet er, ondanks de geringe omvang, in nieuwe 
staat indrukwekkend uit hebben gezien.
Een van de twee schijffibulae is een kussenfibula 
(V04-245-M-05, afb. 10.25). De ander (niet afge-
beeld) is rond met twee opstaande concentri-
sche ringen, waarvan de tussenruimte oorspron-
kelijk opgevuld was met een vermoedelijk rode 
glaspasta.248 De kussenfibula bestaat uit een 
rechthoek met concave zijden en was vermoe-
delijk geëmailleerd. Het type is bekend uit zowel 
Noord- en West-Duitsland als Noord-Frankrijk, 
maar opvallend is de dichte verspreiding in 
Nederland.249

Hoewel enkele fibulae ook uit de achtste eeuw 
zouden kunnen stammen, zijn de hier gevonden 
fibulae vooral kenmerkend voor de negende 
eeuw. Enkele hebben een datering die tot de 
tiende eeuw doorloopt en een zelfs mogelijk tot 
de elfde eeuw. Opvallend is dat het vooral om 
gelijkarmige beugelfibulae gaat en dat er slechts 
twee schijffibulae gevonden zijn. Een verklaring 
hiervoor is moeilijk te geven. Schijffibulae 

Afb. 10.22 Gelijkarmige fibula, brons, type Thörle X C 

(geen exacte overeenkomst), lengte 3,1 cm, V01-

361-M-01, complex 1220, achtste tot tiende eeuw (foto: 

Limburgs Museum)

Afb. 10.23 Gelijkarmige fibula, brons, type Thörle XII A1, lengte 2,9 cm, V01-170-M-01, paalkern S01/210 van gebouw 

2030, negende eeuw (foto’s: Limburgs Museum). 

Afb. 10.24 Gelijkarmige fibula, brons, type Thörle IX F (geen exacte overeenkomst), lengte 3,3 cm, V04-253-M-01, 

gracht 4200, 725-925 (foto’s: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.25 Kussenfibula, brons, lengte 3,1 cm, V04-

245-M-02, stortlaag 4260, negende eeuw tot begin 

tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).
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kwamen wat later in de mode dan beugelfibu-
lae, maar in negende-eeuwse contexten zijn ze 
niet uitzonderlijk.
De fibulae kunnen zijn gedragen door de doch-
ters en weduwen van de Austrasische en Lotha-
ringsche elite waaruit het klooster zijn bewoners 
betrokken kan hebben. Dat leidt tot de vraag of 
de fibulae onderdeel zijn geweest van de kleding 
van de vrouwelijke geestelijken die volgens een 
in de late negende eeuw bij de overdracht aan 
Prüm opgestelde oorkonde in Susteren hebben 
gewoond. Dat dit goed mogelijk is geweest, 
blijkt uit een miniatuur van ca. 990, waarop een 
abdis, Uta van Niedermünster, afgebeeld is met 
een mantel of stola die op de borst met een 
grote schijffibula gesloten is.250 Een ander voor-
beeld van een door een geestelijke vrouw gedra-
gen fibula is een massief gouden, gelijkarmige 
beugelfibula uit de tweede helft van de zevende 
eeuw, gevonden in het klooster Chelles in het 
graf van koningin Balthilde, stichtster van 
Chelles.251 Deze had zich, nadat zij van de rege-
ring van Neustrië afstand had gedaan, in het 
klooster terugtrokken.
Voor de acceptatie van het dragen van fibulae 
door geestelijke vrouwen was mogelijk bevor-
derlijk dat fibulae in de achtste tot tiende eeuw 
vaak met christelijke motieven waren versierd, 
zoals een kruis, het Lam Gods of een leeuw, ade-
laar of duif.252 Van de fibulae uit Susteren heeft 
de beugelfibula V04-253-M-01 (afb. 10.24) een 
kruismotief. Een fibula met een duidelijk zicht-
baar kruisteken zal duidelijk hebben gemaakt 
dat de drager of draagster een goed christen 
was, maar dat was niet per se een indicatie dat 
hij of zij een kloosterling was. Een kruis was im-
mers ook het symbool waarmee het kwade af-
geweerd kon worden. Verondersteld wordt dat 
kruisvormige fibulae en fibulae met kruismotie-
ven vooral door vrouwen gedragen werden.253

Riembeslag
Een gordel was een essentieel onderdeel van de 
kleding. Op de gordel kon sierbeslag zitten en er 
konden koorden en hangers aan verbonden zijn, 
waaraan weer andere zaken werden gehangen, 
zoals sleutels, beurzen of messen. Uit de periode 
voor 1000 werden in Susteren twee stuks riem-
beslag gevonden.
Tussen de keien van de fundering van het ne-
gende-eeuwse gebouw 5100 bevond zich een 
smalle, puntige riemtong (V01-310-M-01, afb. 
10.26) van gesmeed ijzer, die hier waarschijnlijk 
bij de afbraak van het gebouw was terechtgeko-
men. De riemtong zat met twee nieten aan de 
riem bevestigd, waarvan nog een restant be-
waard is gebleven. Dit is geen specifiek manne-
lijk of vrouwelijk object.
Uit een tiende-eeuws vrouwengraf (graf 12, 
S01/219, afb. 7.11) komt een vertind ijzeren sier-
beslag, dat mogelijk aan een riem was bevestigd 
(V01-228-M-01, afb. 10.27). Het is vervaardigd uit 
een ijzeren strip en vervolgens dubbelgevouwen 
met aan het uiteinde een rond oog. Aan het op-
hangoog zat óf de gesp óf een haakje waaraan 
weer wat anders bevestigd kon worden. 

10.4.3 Tussen 1000 en 1300

Kralen
Na 1000 werden in West-Europa bontgekleurde 
kralen grotendeels vervangen door simpele, mo-
nochrome exemplaren, gemaakt van potasglas. 

Afb. 10.27 Sierbeslag, legering van tin, lood en zilver, 

lengte 3,2 cm, V01-228-M-01, graf 12, eerste helft of 

midden tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.26 Riemtong, ijzer, lengte 9 cm, V01-310-M-01, 

fundering van complex 5100, negende of tiende eeuw 

(foto: Limburgs Museum).

M-01 (afb. 10.24) zijn met kleine glazen bolletjes 
ingelegd. Op de uiteinden van fibula V04-253-
M-01 zien we een gelijkarmig kruis met een cen-
trale cirkel en rondjes aan de vier uiteinden. Om 
het kruis is een kader getrokken, zodat het ge-
heel een klaverbladvorm heeft. Verder zijn res-
ten bladgoud bewaard gebleven. Het exemplaar 
moet er, ondanks de geringe omvang, in nieuwe 
staat indrukwekkend uit hebben gezien.
Een van de twee schijffibulae is een kussenfibula 
(V04-245-M-05, afb. 10.25). De ander (niet afge-
beeld) is rond met twee opstaande concentri-
sche ringen, waarvan de tussenruimte oorspron-
kelijk opgevuld was met een vermoedelijk rode 
glaspasta.248 De kussenfibula bestaat uit een 
rechthoek met concave zijden en was vermoe-
delijk geëmailleerd. Het type is bekend uit zowel 
Noord- en West-Duitsland als Noord-Frankrijk, 
maar opvallend is de dichte verspreiding in 
Nederland.249

Hoewel enkele fibulae ook uit de achtste eeuw 
zouden kunnen stammen, zijn de hier gevonden 
fibulae vooral kenmerkend voor de negende 
eeuw. Enkele hebben een datering die tot de 
tiende eeuw doorloopt en een zelfs mogelijk tot 
de elfde eeuw. Opvallend is dat het vooral om 
gelijkarmige beugelfibulae gaat en dat er slechts 
twee schijffibulae gevonden zijn. Een verklaring 
hiervoor is moeilijk te geven. Schijffibulae 

Afb. 10.23 Gelijkarmige fibula, brons, type Thörle XII A1, lengte 2,9 cm, V01-170-M-01, paalkern S01/210 van gebouw 

2030, negende eeuw (foto’s: Limburgs Museum). 

Afb. 10.24 Gelijkarmige fibula, brons, type Thörle IX F (geen exacte overeenkomst), lengte 3,3 cm, V04-253-M-01, 

gracht 4200, 725-925 (foto’s: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.25 Kussenfibula, brons, lengte 3,1 cm, V04-

245-M-02, stortlaag 4260, negende eeuw tot begin 

tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).
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De omslag wordt toegeschreven aan de invloed 
van de kerk, die de voorkeur zou geven aan een-
voudige, bescheiden kralen, met name voor ge-
bedssnoeren. In Susteren is maar één kraaltje 
gevonden uit de elfde tot dertiende eeuw.

Metalen sieraden
Na 1000 zijn fibulae uit het vondstenspectrum in 
Susteren verdwenen, wat een gevolg kan zijn 
van een veranderde mode. Wel zijn uit deze peri-
ode enkele andere sieraden aangetroffen. Een 
van een koperlegering vervaardigde hanger, mo-
gelijk een oorhanger (V05-147-M-01, afb. 10.28), 
lijkt verguld te zijn geweest. 
Uit complex 4260 komt een 10 cm lange haar-
naald van een koperlegering (V01-338-M-01, 
afb. 10.29). De vondsten in complex 4260 date-
ren vooral uit de twaalfde en dertiende tot vroe-
ge veertiende eeuw, maar een oudere datering 
van de naald is gezien de vroegmiddeleeuwse 
vondsten in dit complex niet uitgesloten. 
In ditzelfde complex zijn ook vier vingerringen 
gevonden, eveneens gemaakt van een koperle-
gering. Eén ring (V04-245-M-04, afb. 10.30) 
heeft een ringkast waarin mogelijk een steen of 
stukje glas heeft gezeten. 
Dat er in laag 4260 zoveel kleine sieraden ge-
vonden zijn, kan een gevolg zijn van het feit dat 
deze laag gezeefd is en kan ook samenhangen 
met de aard van dit complex. Het is een stort-
laag met bouwpuin (keien) waartussen zoveel 
vondsten zitten, dat gedacht moet worden aan 

een puinstort na een calamiteit, waarbij men 
waardevolle objecten niet meer kon bergen 
(§ 8.6).

Leren schoeisel
In totaal zijn in Susteren ca. 450 fragmenten van 
leren schoenen aangetroffen. Slechts een klein 
deel daarvan is onderzocht, namelijk het leer dat 
gevonden is in de vulling van de elfde- tot der-
tiende-eeuwse gracht 4200 (§ 8.5). Er is geen 
leer aangetroffen in vroegmiddeleeuwse contex-
ten. Het meeste leer is gevonden in postmiddel-
eeuwse sporen en lagen.
In waterloop 4200 zijn onderdelen en fragmen-
ten gevonden van ten minste drie schoenen en 
fragmenten van drie schoenzolen. 
Een van de schoenen betreft een vrij compleet 
exemplaar, inclusief een deel van de zool (V05-
252-LR-01, afb. 10.31). Omdat de zool incompleet 
is, is de totale lengte onbekend. Dit type schoen 
komt in geheel Noordwest-Europa voor, kent 
veel modellen en een variërende hoogte. De 
schoen werd gesloten door middel van riempjes 
om de enkel of het been. De riempjes werden op 
hun plaats gehouden door leren lusjes. Het type 
wordt gedateerd in de elfde tot dertiende eeuw.254 
Er was in de middeleeuwen geen onderscheid 
tussen de schoenen van mannen, vrouwen en 
kinderen. Alleen de grootte was verschillend. 

Afb. 10.28 Hanger, koperlegering, lengte 5,4 cm, V05-

147-M-01, complex 4200, late elfde tot dertiende eeuw 

(foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.29 Haarnaald, koperlegering, lengte 12,2 cm, complex 4260, V01-338-M-01, twaalfde tot vroege veertiende 

eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.30 Ring, koperlegering, diameter 2 cm, complex 

4260, V04-245-M-04, twaalfde tot vroege veertiende 

eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.31 Bovenleer en leren zoolfragmenten van een 

schoen, V05-252-LR-01, complex 4200, elfde tot 

dertiende eeuw (foto en tekening: Marloes 

Rijkelijkhuizen).

254 Goubitz, Van Driel-Murray & Groenman-
van Wateringen 2001, 135-136.
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255 De Jong-de Groot & Van der Zon 1999. 

10.4.4 Tussen 1300 en 1500

Het aantal in Susteren gevonden kledingacces-
soires uit de late middeleeuwen is, net als bij de 
andere vondstcategorieën het geval is, betrek-
kelijk schaars. Dat kan een gevolg zijn van het 
feit dat er uit deze periode maar één groot 
vondstcomplex is (de grachtvulling van complex 
4500, § 8.7), dat bovendien niet is gezeefd.
Uit de late middeleeuwen zijn geen glazen kralen 
gevonden. Het was in deze periode waarschijn-
lijk moeilijk om aan glazen kralen te komen. 
Tevens kan men zich hebben beperkt tot het 
gebruik van gebedskralen van hout en been. 
Ook het aantal metalen kledingaccessoires uit 
laatmiddeleeuwse contexten is zeer beperkt. 
Behalve een halve vingerring (V2-048-M-01) kan 
een gespbeugel genoemd worden (V12-068-M-

01, afb. 10.32). Deze bestaat uit een bronzen 
plaat die om het uiteinde van de riem dubbel 
was gevouwen. In dit uiteinde was de gespbeu-
gel en -angel bevestigd. De 1,5 cm brede riem 
was bedekt met waarschijnlijk twaalf koperen 
bolle siernagels, waarvan er negen zijn overge-
bleven. De bovenste beugelbeslagplaat is ver-
sierd met een patroon van geometrische lijnen 
in pointillétechniek. De gespbeugel bevond zich 
in complex 4220. Dat is een late vulling van de 
volmiddeleeuwse waterloop 4200 met aarde-
werk, protosteengoed en steengoed uit de 
twaalfde tot veertiende, mogelijk zelfs nog uit 
de vijftiende eeuw (§ 8.5). 

In een van de oudste beerputten (complex 7805, 
oorspronkelijk waterput 7605) is een platijn ge-
vonden (V08-261-BH-04, afb. 10.33). Het is een 
slipper of sandaal, waarvan een deel van de van 
wilgenhout gemaakte zool en een stukje boven-
leer met vijf vetergaten bewaard zijn gebleven. 
Een platijn bestond uit een houten zool met 
twee stukken leer die met een veter bij elkaar 
werden gehouden. Platijnen zijn door vrouwen 
en mannen gedragen. De zool van deze platijn is 
doormidden gespleten. De lengte van de zool 
komt overeen met de moderne schoenmaat 38. 
Platijnen zijn vooral gedragen om de kou van 
stenen vloeren te weren. Het dragen bleef waar-
schijnlijk voorbehouden aan leden van de meer 
elitaire kringen. Het hout voor platijnen werd 
speciaal ingevoerd. In een tolbrief uit Spaarn-
dam, een dorp ten noorden van Haarlem, werd 
platijnenhout vermeld als handelswaar waar-
over invoerbelasting moest worden betaald.255

De vondsten uit de beerlaag dateren uit 1450 tot 
1550 en een laat-vijftiende-eeuwse datering van 
de platijn is goed mogelijk.

Afb. 10.32 Gespbeugel, koperlegering, lengte 6,6 cm, 

V12-068-M-01, complex 4220, veertiende tot vijftiende 

eeuw (foto: Restaura).

een puinstort na een calamiteit, waarbij men 
waardevolle objecten niet meer kon bergen 
(§ 8.6).

Leren schoeisel
In totaal zijn in Susteren ca. 450 fragmenten van 
leren schoenen aangetroffen. Slechts een klein 
deel daarvan is onderzocht, namelijk het leer dat 
gevonden is in de vulling van de elfde- tot der-
tiende-eeuwse gracht 4200 (§ 8.5). Er is geen 
leer aangetroffen in vroegmiddeleeuwse contex-
ten. Het meeste leer is gevonden in postmiddel-
eeuwse sporen en lagen.
In waterloop 4200 zijn onderdelen en fragmen-
ten gevonden van ten minste drie schoenen en 
fragmenten van drie schoenzolen. 
Een van de schoenen betreft een vrij compleet 
exemplaar, inclusief een deel van de zool (V05-
252-LR-01, afb. 10.31). Omdat de zool incompleet 
is, is de totale lengte onbekend. Dit type schoen 
komt in geheel Noordwest-Europa voor, kent 
veel modellen en een variërende hoogte. De 
schoen werd gesloten door middel van riempjes 
om de enkel of het been. De riempjes werden op 
hun plaats gehouden door leren lusjes. Het type 
wordt gedateerd in de elfde tot dertiende eeuw.254 
Er was in de middeleeuwen geen onderscheid 
tussen de schoenen van mannen, vrouwen en 
kinderen. Alleen de grootte was verschillend. 

Afb. 10.31 Bovenleer en leren zoolfragmenten van een 

schoen, V05-252-LR-01, complex 4200, elfde tot 

dertiende eeuw (foto en tekening: Marloes 

Rijkelijkhuizen).
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256 Karklins 1983.
257 Angenendt 2000, 567-568.

10.4.5 Tussen 1500 en 1800

Uit de zestiende eeuw en later zijn van de kle-
dingaccessoires alleen kralen bestudeerd. 
In de zestiende- tot zeventiende-eeuwse beer-
kelder 7802 zijn drie glazen kralen gevonden 
(V03-083-GL-01, V03-083-GL-02, V03-083-
GL-03, afb. 10.34). Twee daarvan zijn gemaakt 
van nauwelijks doorschijnend donkerbruin glas, 
gemarmerd met lichtbruin en wit glas, waar-
schijnlijk in een imitatie van marmer of agaat. 
Een klein kraaltje van opaak turquoise glas (V03-
83-GL-01, hoogte 0,47 cm, diameter 0,57 cm) 
komt overeen met de trade beads, die in Neder-
land vanaf rond 1597 tot ten minste 1698 en mo-
gelijk zelfs tot 1750 werden geproduceerd.256 
Zulke kraaltjes zijn aangetroffen in Noord-Ame-
rika en maakten mogelijk deel uit van de ruil-
waar waarmee het eiland Manhattan in 1626 
door Nederlanders is ‘gekocht’ van de Canarsie- 
of Manhattanindianen. 

De kralen uit de beerkelder maakten waarschijn-
lijk deel uit van hetzelfde kettinkje of armbandje 
en waren ongetwijfeld bedoeld als goedkope 
imitaties van halfedelsteen. Aangezien kralen in 
gebedssnoeren eenvormig plegen te zijn, is het 
niet waarschijnlijk dat de kraaltjes uit Susteren 
afkomstig zijn van een dergelijk snoer. 

10.5 Andere persoonsgebonden objecten

10.5.1 Inleiding

Bij intrede in een klooster moest men afstand 
doen van persoonlijk eigendom, maar dat had 
vooral betrekking op kapitaalgoederen, zoals 
grond. Grondbezit was de voornaamste bron 
van inkomsten van de elite waaruit kloosterlin-
gen in de eerste plaats gerekruteerd werden. Per 
orde en per periode waren er verschillen in het 
denken over armoede, maar alleen Franciscus 
ging zover dat hij het habijt van de monnik als 
diens enige persoonlijke bezit zag.257 Voor zover 
in het klooster in Susteren de regel van Bene-
dictus werd gevolgd, en dat blijkt voor de eerste 
keer uit de overdrachtsoorkonde van 891 (§ 3.2), 
gold de verplichting tot afzien van persoonlijk 
eigendom ook hier, maar het is de vraag of dit 
ook voor gebruiksvoorwerpen gold en in hoe-
verre dit gebod zich heeft gemanifesteerd in de 
materiële cultuur. In het kanunnikessenstift gold 
het verbod op eigendom niet. 
Kleding en sieraden en wellicht ook schrijfstiften 
en religieuze objecten waren persoonlijke bezit-
tingen of, als we de juridische vraag naar eigen-
dom en bezit loslaten, persoonsgebonden ob-
jecten. In deze paragraaf zijn andere objecten 
van dien aard samengebracht, al is de scheidslijn 
tussen persoonlijk en algemeen gebruik niet 

Afb. 10.33 Helft van een platijn, wilgenhout, leer, lengte 24 cm, V08-261-BH-04, beerput complex 7805, late 

vijftiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.34 Kralen, glas, linksboven: V03-83-GL-02, hoogte 

1,54 cm, diameter 0,92 cm; rechtsboven: V03-083-GL-03, 

hoogte 0,93 cm, diameter 0,92 cm; onder: V03-083-

GL-01, hoogte 0,47 cm, diameter 0,57 cm, beerkelder 

7802, zestiende-zeventiende eeuw (Foto RCE).



187
—

altijd scherp te trekken. Messen zijn hier bij de 
persoonsgebonden objecten gerekend, omdat 
het in de middeleeuwen de gewoonte was een 
eigen mes bij zich te dragen, meestal aan een 
koord aan de riem. Messen werden voor allerlei 
doelen gebruikt. Bij de maaltijd gebruikte ie-
mand zijn of haar mes om voedsel te snijden, op 
te prikken en naar de mond brengen. Pas aan 
het eind van de middeleeuwen ontstonden er 
echte tafelmessen, die na verloop van tijd door 
de gastheer of gastvrouw werden verstrekt.

10.5.2 Voor 1000

Kammen van bot of gewei
Uit de periode voor 1000 zijn vier kammen be-
waard gebleven. Het gaat hierbij om samenge-
stelde kammen. Deze werden oorspronkelijk 
gemaakt van gewei, maar later ook uit bot, 
omdat gewei schaars werd. Gewei heeft het 
voordeel dat het flexibeler is dan bot. Samen-
gestelde kammen zijn opgebouwd uit meerdere 
tandplaatjes die naast elkaar twee dekplaten 
geklemd werden. De dekplaten werden beves-
tigd door middel van metalen nagels. Er bestaan 
eenzijdige kammen, waarbij aan één zijde tan-
den zitten, of tweezijdige kammen, waarbij aan 
beide zijden van de kam tandplaten uitsteken.
Vroegmiddeleeuwse samengestelde kammen 
lijken niet seksegebonden te zijn. In Nederland 
zijn er maar weinig bekend uit graven, waar het 
geslacht van de dode een aanwijzing zou kunnen 
geven. Kammen uit nederzettingscontexten 
geven geen informatie over het geslacht van de 
gebruiker. Het is de vraag of kammen persoon-
lijke objecten waren, of dat zij werden gebruikt 

door meer mensen, bijvoorbeeld familieleden, 
en mogelijk zelfs werden doorgegeven aan een 
volgende generatie. 
Een van de kammen (V07-216-BB-01, afb. 10.35) 
is gevonden in cisterne 7601. De cisterne dateert 
waarschijnlijk uit de vroege achtste eeuw, maar 
een zevende-eeuwse datering is niet uit te slui-
ten (§ 6.4.2). De vondst betreft een tandplaatje 
van een tweezijdige kam. Aan één zijde is in het 
middendeel een half gat aanwezig. Het tand-
plaatje hiernaast had een aansluitend gat en zo 
waren er meer plaatjes. Nagels gingen door de 
gaatjes en hiermee werden de dekplaten vast-
geklonken. 
Een tweede fragment van een kam is gevonden 
in een kuil uit waarschijnlijk de achtste of ne-
gende eeuw (V01-069-BB-01, afb. 10.36). Het is 
een smal dekplaatje met een breedte van ca. 
10,3 mm en een dikte van 1,9 mm. Aan één zijde 
zijn sporen van het inzagen van de tanden te 
zien. Bij het maken van de kam werden eerst de 
dekplaten en de tandplaten aan elkaar beves-
tigd. Daarna werden de tanden ingezaagd. 
Hierdoor zijn vaak zaagsporen zichtbaar op de 
dekplaat. De dekplaat is versierd met een rij in-
gekerfde puntcirkels. Puntcirkels kwamen in de 
vroege middeleeuwen regelmatig voor als ver-
siering op kammen en andere voorwerpen. 

Een derde samengestelde kam is gevonden in de 
vroegmiddeleeuwse waterloop 4302 (V08-268-
BB-01, afb. 10.37). Het betreft een niet complete, 
gebogen, eenzijdige kam met mogelijk aan het 
ene uiteinde grove tanden en aan het andere 
uiteinde fijne tanden. Van de kam resteren de 
dekplaten en fragmenten van de tandplaten. 
Aan beide uiteinden waren de kamplaten niet 
ingezaagd. De tandplaten waren met zeven ijze-
ren klinknagels vastgezet tussen twee dekplaten 

Afb. 10.35 Deel van een samengestelde kam van bot of 

gewei, lengte 42 mm, V07-216-BB-01, complex 7601, 

achtste of negende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.36 Dekplaatje van een samengestelde kam met 

puntcirkeldecoratie, bot, lengte 10,3 cm, V01-069-BB-01, 

kuil S01/087, achtste of negende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).
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van bot of gewei. Determinatie op materiaal-
soort was niet mogelijk. De kam was niet ver -
sierd. 

Afb. 10.37 Restant van een samengestelde kam van bot 

of gewei, lengte minimaal 10 cm, V08-268-BB-01, 

complex 4302, achtste of negende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).

Beslag van een kistje
Een rechthoekig plat plaatje, gemaakt van dier-
lijk bot, was waarschijnlijk een beslagplaatje van 
een houten kistje (V06-228-BB-01, afb. 10.38). 
Houten kistjes met beslagplaatjes van bot 
komen in Noordwest-Europa voor vanaf de laat-
Romeinse tijd.258 De kistjes konden gebruikt 
worden om waardevolle en/of persoonlijke spul-
len in op te bergen. Latere exemplaren uit kerke-
lijke contexten worden vaak geïnterpreteerd als 
relikwiekistjes. Het plaatje uit Susteren is ver-
sierd met langs de randen wijd gespatieerde 
zones van korte, schuin geplaatste lijnen en 
daarbinnen een rij dicht bij elkaar geplaatste 

puntcirkels. Ook is een gat aanwezig dat voor de 
bevestiging van het plaatje kon dienen. Het be-
slagplaatje is aan de hand van de context geda-
teerd in de vroege of volle middeleeuwen. Het 
komt van een plaats waarin de volmiddeleeuwse 
waterloop 4200 de vroegmiddeleeuwse water-
loop 4300/4400 doorsneden had. Van het aarde-
werk uit deze laag (S06/150) is 75% Karolingisch 
en 25% elfde- tot dertiende-eeuws.

Messen
Middeleeuwse messen bestonden uit een ijzeren 
lemmet en een heft dat meestal van hout, been 
of metaal was gemaakt. Ook komen er heften 
van ivoor, gewei etc. voor. Het heft was beves-
tigd op een versmald of plat uiteinde van het 
lemmet, de angel. Men kon beide onderdelen 
aan elkaar bevestigen door een cilindrisch heft 
op een pinvormige angel te schuiven of door 
twee platte heftplaten met klinknagels aan 
weerszijden van een platte plaatangel te beves-
tigen. Van deze twee komt het angeltype al voor 
in de vroege middeleeuwen.259 Het plaatangel-
type verschijnt voor het eerst in de tiende eeuw. 
Aan het eind van de veertiende eeuw heeft deze 
constructievorm het oudere type met opschuif-
heft verdrongen. In de zestiende eeuw wordt dat 
laatste type opnieuw populair, dan vooral als 
tafelmes.260

Uit de achtste of negende eeuw dateert het lem-
met van een vrij klein ijzeren mes (V09-017-M-
01, lengte ca. 7 cm, afb. 10.39), met een weinig 
bolle rug, een naar boven oplopende punt en 
een vrij brede, platte angel, die naar het einde 
toe versmalt.
Het 7,6 cm lange lemmet van mes V08-071-M-01 
(afb. 10.40) heeft een sterk gebogen rug. Het 
mes komt uit complex 4320. Dit is een volmid-
deleeuwse navulling van de vroegmiddeleeuwse 
waterloop 4300, maar omdat de laag waaruit dit 
mes komt meer Karolingisch dan volmiddel-
eeuws aardewerk bevat, is het waarschijnlijk dat 
het mes een Karolingische datering heeft.

Afb. 10.38 Versierde beslagplaat van bot, lengte 

64,7 mm, breedte 42 mm, V06-228-BB-01, complex 4200 

bij doorsnijding van 4300/4400, achtste tot dertiende 

eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.39 Lemmet van een mes, ijzer, lengte 11,5 cm, V09-017-M-01, graf 66, achtste of negende eeuw (foto: 

Restaura).

Afb. 10.40 Lemmet van een mes, ijzer, lengte 10,1 cm, V08-071-M-01, complex 4320, late achtste tot elfde eeuw (foto: 

Restaura).

258 Roes 1963; MacGregor 1985; Van 
Vilsteren 1987; Theune-Großkopf & 
Röber 1996.

259 We laten hier de messen uit de 
prehistorie en Romeinse tijd buiten 
beschouwing. 

260 Holtmann 1993, 193-196. 
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262 Basispublicatie 1.21.
263 Baart et al. 1977, 431. 
264 Mededeling J. van Doesburg (RCE).

10.5.3 Tussen 1000 en 1300 

Kammen van bewerkt bot
Rond 1100 raakten samengestelde kammen in 
onbruik en zien we de opkomst van een nieuw 
type: de lange kam. Tegelijkertijd verdween het 
gebruik van gewei als materiaal om kammen 
van te maken, waarschijnlijk omdat het schaars 
was geworden. De lange kammen waren geheel 
van bot gemaakt, van middenhands- en mid-
denvoetsbeenderen van runderen. Omdat bot 
minder is geschikt voor het maken van kammen, 
werden de tanden dikker gemaakt, schuin inge-
zaagd en verlengd, zodat de kam steviger werd 
en de tanden flexibeler. Deze kammen werden 
met name van de dertiende tot vijftiende eeuw 
vervaardigd.261 
In Susteren zijn fragmenten van vier lange kam-
men opgegraven, waarvan drie uit de vroeg-
veertiende-eeuwse stortlaag 4260 (§ 8.6) en één 
uit de elfde- tot vroeg-veertiende-eeuwse vul-
ling van waterloop 4200 (§ 8.5, afb. 10.41). De 
kammen uit laag 4260 duiden er net als de siera-
den en andere vondsten uit deze stortlaag op, 
dat hier persoonlijke bezittingen uit een woon-
gedeelte zijn weggegooid. Hoewel de laag in de 
eerste helft van de veertiende eeuw is gestort, 
bevat hij ook dertiende-eeuwse en soms oudere 
vondsten.

Messen
Uit de elfde tot de dertiende en vroege veer-
tiende eeuw dateren vier ijzeren lemmeten met 
een angel, waar opschuifheften op gezeten heb-
ben, en twee heften. Vergeleken met de twee vrij 
kleine messen uit de Karolingische periode zijn 
deze messen wat groter. Het meest complete 
lemmet (V01-330-M-02 uit complex 4260, afb. 
10.42) heeft een gerekt ovale vorm. 
Het onversierde elzenhouten mesheft V04-293-
BH-01 (niet afgebeeld) uit complex 4200 heeft 
een lengte van 9,2 cm. Het heft is op een angel 
geschoven. Deze is zichtbaar als vierkant knopje 
op het uiteinde van het heft. Van het lemmet zijn 
geen resten bewaard.262 
Uit complex 4260 komt het heft van een dolk 
(V01-163-M-02, afb. 10.43), bestaande uit een 
plaatangel met in het midden een ronde knop. 
De belegplaten ontbreken. Het feit dat er geen 
nagels of klinkgaten in de plaat zitten, wijst erop 
dat deze met leer of textiel omwonden was. De 
knop heeft een versiering met in het ijzer inge-
legde zilverdraden (intarsiatechniek). De kling is 
afgebroken. Dolken waren sinds de Romeinse 
tijd in onbruik geraakt, maar verschenen weer in 
de twaalfde eeuw.263 De dolk moet het eigen-
dom van een edelman geweest zijn.264

Afb. 10.41 Lange kam van dierlijk bot met doorboring 

(Bos taurus, metacarpus), maximale breedte 30,1 mm, 

V04-245-BB-01, complex 4260, twaalfde tot vroege 

veertiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.42 Lemmet van een mes, ijzer, lengte 10 cm, V01-330-M-02, complex 4260, twaalfde tot 

vroege veertiende-eeuw (foto: Restaura).

Afb. 10.43 Heft van een dolk, ijzer, zilver, lengte 5,1 cm, 

V01-163-M-02, complex 4260, twaalfde tot vroege 

veertiende eeuw (foto: Restaura).

puntcirkels. Ook is een gat aanwezig dat voor de 
bevestiging van het plaatje kon dienen. Het be-
slagplaatje is aan de hand van de context geda-
teerd in de vroege of volle middeleeuwen. Het 
komt van een plaats waarin de volmiddeleeuwse 
waterloop 4200 de vroegmiddeleeuwse water-
loop 4300/4400 doorsneden had. Van het aarde-
werk uit deze laag (S06/150) is 75% Karolingisch 
en 25% elfde- tot dertiende-eeuws.

Messen
Middeleeuwse messen bestonden uit een ijzeren 
lemmet en een heft dat meestal van hout, been 
of metaal was gemaakt. Ook komen er heften 
van ivoor, gewei etc. voor. Het heft was beves-
tigd op een versmald of plat uiteinde van het 
lemmet, de angel. Men kon beide onderdelen 
aan elkaar bevestigen door een cilindrisch heft 
op een pinvormige angel te schuiven of door 
twee platte heftplaten met klinknagels aan 
weerszijden van een platte plaatangel te beves-
tigen. Van deze twee komt het angeltype al voor 
in de vroege middeleeuwen.259 Het plaatangel-
type verschijnt voor het eerst in de tiende eeuw. 
Aan het eind van de veertiende eeuw heeft deze 
constructievorm het oudere type met opschuif-
heft verdrongen. In de zestiende eeuw wordt dat 
laatste type opnieuw populair, dan vooral als 
tafelmes.260

Uit de achtste of negende eeuw dateert het lem-
met van een vrij klein ijzeren mes (V09-017-M-
01, lengte ca. 7 cm, afb. 10.39), met een weinig 
bolle rug, een naar boven oplopende punt en 
een vrij brede, platte angel, die naar het einde 
toe versmalt.
Het 7,6 cm lange lemmet van mes V08-071-M-01 
(afb. 10.40) heeft een sterk gebogen rug. Het 
mes komt uit complex 4320. Dit is een volmid-
deleeuwse navulling van de vroegmiddeleeuwse 
waterloop 4300, maar omdat de laag waaruit dit 
mes komt meer Karolingisch dan volmiddel-
eeuws aardewerk bevat, is het waarschijnlijk dat 
het mes een Karolingische datering heeft.

Afb. 10.38 Versierde beslagplaat van bot, lengte 

64,7 mm, breedte 42 mm, V06-228-BB-01, complex 4200 

bij doorsnijding van 4300/4400, achtste tot dertiende 

eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.39 Lemmet van een mes, ijzer, lengte 11,5 cm, V09-017-M-01, graf 66, achtste of negende eeuw (foto: 

Restaura).

Afb. 10.40 Lemmet van een mes, ijzer, lengte 10,1 cm, V08-071-M-01, complex 4320, late achtste tot elfde eeuw (foto: 

Restaura).
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brede lemmet nog aanwezig. Het was een rela-
tief groot en zwaar mes, misschien eerder een 
keukenmes of een stuk gereedschap. 
Van de vier mesheften van het plaatangeltype 
uit complex 7805 is van twee het lemmet vrij 
kort en breed en eindigt het in een soort krul 
(V08-261-BH-08, V08-261-BH-09, afb. 10.45), 
wat een gestileerde vogelkop zou kunnen zijn.265 
Beide heften zijn net als de twee bovengenoem-
de opschuifheften gemaakt van gemoesteerd 
esdoornhout. Gemoesteerd betekent dat door 
een groeiafwijking op de stam van de boom klei-
ne knoestjes ontstaan zijn. Dit zorgt voor een 
karakteristieke tekening. 
De twee andere plaatangelheften uit complex 
7805 hebben een lichte en ranke vorm. 
Waarschijnlijk zijn deze uitsluitend aan tafel ge-
bruikt. Van één exemplaar (V08-261-BH-07, afb. 
10.46) zijn de beslagplaten van buxushout ge-
maakt. De beslagplaten zijn aan elkaar vastge-
klonken met vier nageltjes. Het andere ranke 
mesheft van het plaatangeltype (V08-261-BH-10, 
afb. 10.47) uit complex 7805 heeft ook een krul 
op het uiteinde, maar is vervaardigd van een 
andere houtsoort, namelijk van een appelach-
tige (Pomoideae, type Malus/Pyrus/Crataegus).  
Opmerkelijk is dat op de heftbeschermer, op de 
overgang van lemmet naar angel, aan beide zij-
den een van een koperlegering gemaakt plaatje 
is aangebracht. 
Op het plaatje staat een vrome aansporing: aan 
één kant in reliëf de letters ’BID’ in een gotisch 
lettertype (afb. 10.48a) en aan de andere kant 

Afb. 10.44 Mes (lemmet van ijzer) met esdoornhouten heft, lengte heft 8,6 cm, V08-261-BH-06, beerput 7805, 

1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.45 Deel van een mesheft van gemoesteerd esdoornhout, lengte 6,2 cm, V08-261-BH-09, beerput 7805, 

1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.46 Buxushouten mesheft, lengte heft 7,5 cm, V08-261-BH-07, beerput 7805, 1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.47 Restant van een ijzeren lemmet, geelkoperen plaatje met inscriptie op de heftbeschermer, mesheft van 

het hout van een appelachtige, lengte heft 6,5 cm, V08-261-BH-10, beerput 7805, 1450-1550 (foto: Restaura).

10.5.4 Tussen 1300 en 1500

Messen
Uit de veertiende tot vroege zestiende eeuw da-
teren zeven messen, waarvan in twee gevallen 
alleen het heft is overgebleven. Bij de andere 
resteert behalve het heft ook het lemmet of een 
deel daarvan. Een mesheft is soms nog be-
schermd met een metalen heftbeschermer bij de 
aanzet van het lemmet en met een metalen kap 
op het uiteinde daarvan. Alle heften uit deze pe-
riode zijn van hout gemaakt. In tegenstelling tot 

twee mesheften van bot respectievelijk ivoor uit 
de volgende periode, die een vrij gedetailleerde 
decoratie vertonen, ogen de houten mesheften 
tamelijk eenvoudig. Er zijn geen andere per-
soonsgebonden objecten uit deze periode aan-
getroffen.
Vijf mesheften zijn gevonden in beerput 7805 en 
zijn op grond van het aardewerk in de beerlaag 
tussen 1450 en 1550 te dateren. Vier hiervan zijn 
van het plaatangeltype en een van het opschuif -
type. 
Het heft van het opschuiftype uit beerput 7805 
(V08-261-BH-06, afb. 10.44) was gemaakt van 
esdoornhout en hier was een groot deel van het 
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265 Mededeling J. van Doesburg (RCE).
266 De tekst is herkend door Régis de la 

Haye.
267 Hos & Paalman 2008, 60. 
268 Rijkelijkhuizen 2010. 

brede lemmet nog aanwezig. Het was een rela-
tief groot en zwaar mes, misschien eerder een 
keukenmes of een stuk gereedschap. 
Van de vier mesheften van het plaatangeltype 
uit complex 7805 is van twee het lemmet vrij 
kort en breed en eindigt het in een soort krul 
(V08-261-BH-08, V08-261-BH-09, afb. 10.45), 
wat een gestileerde vogelkop zou kunnen zijn.265 
Beide heften zijn net als de twee bovengenoem-
de opschuifheften gemaakt van gemoesteerd 
esdoornhout. Gemoesteerd betekent dat door 
een groeiafwijking op de stam van de boom klei-
ne knoestjes ontstaan zijn. Dit zorgt voor een 
karakteristieke tekening. 
De twee andere plaatangelheften uit complex 
7805 hebben een lichte en ranke vorm. 
Waarschijnlijk zijn deze uitsluitend aan tafel ge-
bruikt. Van één exemplaar (V08-261-BH-07, afb. 
10.46) zijn de beslagplaten van buxushout ge-
maakt. De beslagplaten zijn aan elkaar vastge-
klonken met vier nageltjes. Het andere ranke 
mesheft van het plaatangeltype (V08-261-BH-10, 
afb. 10.47) uit complex 7805 heeft ook een krul 
op het uiteinde, maar is vervaardigd van een 
andere houtsoort, namelijk van een appelach-
tige (Pomoideae, type Malus/Pyrus/Crataegus).  
Opmerkelijk is dat op de heftbeschermer, op de 
overgang van lemmet naar angel, aan beide zij-
den een van een koperlegering gemaakt plaatje 
is aangebracht. 
Op het plaatje staat een vrome aansporing: aan 
één kant in reliëf de letters ’BID’ in een gotisch 
lettertype (afb. 10.48a) en aan de andere kant 

‘GOD’ (afb. 10.48b).266 Dit type mesheft kent een 
wijde verbreiding in de vijftiende en zestiende 
eeuw.267

10.5.5 Tussen 1500 en 1800 

Kammen
Tot de persoonlijke voorwerpen uit de laatste 
eeuwen van het stift horen twee kammen. Na de 
vijftiende eeuw was de lange kam (§ 10.5.3) in 
onbruik geraakt en opgevolgd door tweezijdige 
rechthoekige kammen, gemaakt van hout en 
later van ivoor of schildpad. Ze werden gebruikt 
om het haar te kammen, maar ook om het haar 
met de fijne tanden te ontdoen van luizen en 
neten.268 

Afb. 10.44 Mes (lemmet van ijzer) met esdoornhouten heft, lengte heft 8,6 cm, V08-261-BH-06, beerput 7805, 

1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.45 Deel van een mesheft van gemoesteerd esdoornhout, lengte 6,2 cm, V08-261-BH-09, beerput 7805, 

1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.46 Buxushouten mesheft, lengte heft 7,5 cm, V08-261-BH-07, beerput 7805, 1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.47 Restant van een ijzeren lemmet, geelkoperen plaatje met inscriptie op de heftbeschermer, mesheft van 

het hout van een appelachtige, lengte heft 6,5 cm, V08-261-BH-10, beerput 7805, 1450-1550 (foto: Restaura).

Afb. 10.48a V08-261-BH-10, detail van het mesheft van afb. 10.47 met het geelkoperen plaatje met de letters BID 

(foto: Restaura).

Afb. 10.48b V08-261-BH-10, detail van het mesheft van afb. 10.47 met het geelkoperen plaatje met de letters GOD 

(foto: Restaura).

Afb. 10.49 Kam, buxushout, hoogte 9 cm, V08-261-BH-03, 

beerput 7805, rond 1500 of eerste helft zestiende eeuw 

(foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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Een deels bewaarde kam heeft aan de ene kant 
fijne en aan de andere kant grove tanden (V08-
261-BH-03, afb. 10.49). Hij is gemaakt van 
buxushout en is net als diverse andere per-
soonsgebonden objecten gevonden in beerput 
7805 (§ 6.5.6) in een laag met vondsten uit de 
periode 1450-1550.
Van een tweede kam, gemaakt van het hout van 
een appelachtige, is maar weinig over, maar in-
teressant is dat er een plukje donkerblond, licht 
krullend mensenhaar bij is gevonden (V17-007-
BH-01, afb. 10.50). Op grond van de gelijkmatige 
lengte van het haar lijkt het te zijn afgeknipt. Deze 
kam komt uit beerput 7807 (§ 6.5.8) en kan in de 
zestiende tot achttiende eeuw gedateerd worden.

Struisvogelei
In beerput 7805 (§ 6.5.6) werden in dezelfde laag 
als kam V08-261-BH-03 enige tientallen kleine 
ivoorwitte ‘scherven’ gevonden, waarvan eerst 
werd aangenomen dat het heel fijn porselein 
was. Bij het aan elkaar passen van de scherven 
bleek het echter om een voor driekwart com-
pleet struisvogelei te gaan (V08-261-EI-01, afb. 
10.51). Niet alle stukken hebben dezelfde kleur. 
Bij sommige stukken is als gevolg van verschillen 
in de zuurgraad in de vulling van de beerput de 
gekleurde oppervlaktelaag verweerd.
De struisvogel was ondanks zijn exotische 

herkomst in Nederland een bekend dier. Vanaf 
de zestiende eeuw werden struisvogeleieren een 
verzamelaarsobject en werden ze – gezet in een 
kostbare vatting – opgenomen in ‘rariteitenkabi-
netten’.269 Een dergelijke verzameling van bij-
zondere objecten is er kennelijk ook in het stift 
geweest. Het ei zal net als de kam uit de periode 
rond 1500 of uit de eerste helft van de zestiende 
eeuw dateren.

Messen
Uit de zestiende tot achttiende eeuw zijn delen 
van vijf messen bewaard gebleven. Een fraai 
exemplaar daaronder is een cilindrisch, naar het 
uiteinde taps uitlopend mesheft van het op-
schuiftype uit de zestiende- tot zeventiende-
eeuwse beerkelder 7802 (§ 6.5.3, V03-105-BB-01, 
afb. 10.52). Het heft is van ivoor gemaakt. Het is 
versierd met puntcirkels in reliëf en daartussen 
inkrassingen in de vorm van ranken. 

Afb. 10.50 Kam van het hout van een appelachtige met 

resten van menselijk haar, breedte 10,2 cm, V17-007-

BH-01, beerput 7807, vijftiende tot zeventiende eeuw 

(foto Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.51 Struisvogelei, hoogte 14,8 cm, V08-261-EI-01, 

beerput 7805, rond 1500 of eerste helft zestiende eeuw 

(foto: Ton Penders, RCE).

Afb. 10.52 Mesheft, ijzer en ivoor, puntcirkels op kopse kant, inkrassingen in de vorm van ranken en puntcirkels in 

reliëf, lengte heft ca. 7,5 cm, V03-105-BB-01, beerput 7802, einde zestiende of zeventiende eeuw (foto: Restaura).



193
—

270 Janssen & Spitzers 2013.
271 Rijkelijkhuizen 2010.

Spaarpot
Uit beerput 7804 (§ 6.5.5), daterend uit de zes-
tiende of zeventiende eeuw, kwam een vrijwel 
complete spaarpot van witbakkend aardewerk 
met (groen) loodglazuur met koperoxide tevoor-
schijn (V07-191-KOB-01, afb. 10.53). De spaarpot 
is van een type waarvan onder meer uit Maas-
tricht tal van voorbeelden bekend zijn.270 

Verrekijker
Een zeldzame vondst is een kleine verrekijker 
met een lengte van 10 cm en een doorsnede van 
2,0 en 2,1 cm aan de uiteinden (V19-001-BH-01, 
afb. 10.54). Het kijkertje komt uit beerkuil 7808 
die zestiende- tot achttiende-eeuwse vondsten 
bevatte (§ 6.5.9). Het gaat om een zaktelescoop, 
ook handkijkertje of spyglass genoemd. Voor de 
buis heeft men een tak van een tamme kastanje 
doorboord en aan beide uiteinden van schroef-
draad voorzien. Hierop zijn doppen van een ko-
perlegering gedraaid. In de doppen bevinden 
zich glazen lenzen. De tak heeft in het midden 
een lichte knik door de aanwezigheid van een 
knoest. In Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is 
de kijker onderzocht. Men kwam tot de conclu-
sie dat een van de twee lenzen meer ‘primitieve’ 
kenmerken vertoont, terwijl de andere lens mo-
derner lijkt en kenmerkend is voor de latere 
achttiende eeuw. De lenzen zijn van het Galile-
ïsche (= Hollandse) type, met een holle ooglens 
en een vergroting tot ongeveer drie keer. Voor 
sterrenkundig gebruik was het kijkertje zeker 
niet geschikt, maar voor de jacht of natuurob-
servaties zou het voldoende zijn geweest. De 
wat modernere lens is kennelijk een wat latere 
vervanging van een eerdere lens. Het kijkertje 
zou daarom een product uit de eerste helft van 
de achttiende eeuw kunnen zijn. In deze periode 
zijn handkijkertjes een vrij algemeen verschijn-
sel, maar voor de buis werd toen voornamelijk 
blik (dun ijzer) gebruikt. De optiek (type lenzen, 
vergroting, lengte, diameter) is identiek aan vijf 
van dierlijk bot gemaakte exemplaren uit Amster-
dam, waarvan er één aan het eind van de zeven-
tiende eeuw is gedateerd.271

Afb. 10.53 Spaarpot, wit aardewerk, type w-spa-5, 

Maasland, hoogte 88 mm, V07-191-KOB-01, beerput 

7804, 1600-1700 (foto: Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.54 Verrekijkertje (na conservering), hout, ijzer, lengte 10 cm, V19-001-BH-01, afvalkuil 7808, eerste helft 

achttiende eeuw foto: Restaura).
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midden van de zeventiende eeuw in de 
collectie van het Nederlands 
Tegelmuseum in Otterlo 
(basispublicatie 1.19, afb. 19.15).

273 Geyskens 2002.

Profane beeldjes van terracotta
Uit beerkelder 7807 (§ 6.5.8) met een vulling uit 
de zeventiende tot achttiende eeuw, kwamen 
twee identieke terracotta beeldjes tevoorschijn 
(V17-007-KOB-01 en V17-007-KOB-02, afb. 
10.55).  Uit deze beerkelder komen ook andere 
‘profane’ vondsten, namelijk stelen en koppen 
van laat-zeventiende-eeuwse tabakspijpen. Het 
is mogelijk dat in de nabijheid van deze beerput 
dienstpersoneel was ondergebracht. De beeldjes 
stellen twee ‘kakkertjes’ voor. De beeldjes zijn 
gemaakt van terracotta, veelal een mengsel van 
pijpaarde en lokale roodbakkende klei. De beeld-
jes zijn van een witte grondlaag voorzien, waar-
op een kleurige beschildering is aangebracht. 
Kakkertjes komen in de zeventiende en de acht-
tiende eeuw ook voor in andere uitingen van de 
volkscultuur, zoals centsprenten en wandte-
gels.272 Ze hebben vermoedelijk geen diepere 

betekenis: het lijkt eerder te gaan om ondeu-
gende grappen. Dit soort beeldjes is uitermate 
zeldzaam. Mogelijk stammen de Limburg se 
beeldjes uit een productiecentrum in de 
Zuidelijke Nederlanden, zoals Antwerpen.273

 
10.6 Huis en interieur

10.6.1 Inleiding

De woongebouwen in het kloosters zullen vooral 
zijn ingericht met objecten van hout en textiel. 
De boedelinventaris uit 1375 van dekanes Vredes-
windis van Wirst, de enige schriftelijke bron over 
de materiële cultuur van het klooster, vermeldt 
een kast (scrinium, waarin we het woord schrijn 

Afb. 10.55 Twee beeldjes (kakkertjes) van beschilderd terracotta, hoogte 8,8 cm, V17-007-KOB-01, V17-007-KOB-02, 

beerput 7807, zeventiende of achttiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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herkennen), waarin de dekanes geld bewaarde. 
Of ze in deze kast ook het vervolgens opgesom-
de eet- en drinkgerei en linnengoed opgeborgen 
heeft, is uit de tekst niet op te maken. Haar 
meubilair bestaat uit vier kisten, vier bedden, vijf 
tapijten, achttien kussens, twee tafels en zeven 
bankas. Deze tafels, kasten en kisten hebben 
metalen onderdelen gehad, zoals beslag, schar-
nieren, sloten en sleutels. Metalen objecten en 
onderdelen zijn vaker in de bodem bewaard dan 
zaken van hout, terwijl textiel bijna nooit be-
waard blijft.
Vondsten die betrekking hebben op het uiterlijk 
of de constructie van de kloostergebouwen, zijn 
er niet veel. Het bouwmateriaal is maar zeer be-
perkt onderzocht.274 Wel onderzocht zijn de frag-
menten van glas-in-loodramen uit vroeg- en 
volmiddeleeuwse contexten. Deze worden be-
sproken bij de ambachtelijke activiteiten (§ 11.7). 
Uit deze fragmenten bleek dat niet alleen de 
kerk, maar ook een of meer van de kloosterge-
bouwen in de vroege middeleeuwen van glas-
in-loodramen voorzien waren. Dat zal zonder 
twijfel ook het geval zijn geweest bij de gebou-
wen uit de volle middeleeuwen, maar daar zijn 
geen vondsten van. Waarschijnlijk is dat omdat 
deze gebouwen lang gebruikt zijn en de resten 
na de afbraak afgevoerd zijn.

10.6.2 Voor 1000

Uit deze periode kunnen enkele sleutels dateren. 
Gezien de onzekere datering worden alle sleutels 
in de volgende paragraaf behandeld.

10.6.3 Tussen 1000 en 1300

Sleutels
In Susteren vormen sleutels met 21 stuks de 
grootste groep metalen objecten binnen de op-
graving. Het geeft aan dat er vele deuren, kasten 
en kisten waren die men af wilde sluiten (afb. 
10.56; tabel 10.2).
De meeste sleutels zijn op grond van de context 
te dateren in de tijd tussen de late elfde en de 
vroege veertiende eeuw. Eén sleutel (V01-130-
M-01) kan ook jonger zijn (twaalfde tot veer-
tiende, mogelijk zelfs nog zestiende eeuw) en bij 
twee sleutels (V07-062-M-01, V08-133-M-01) 

zou de context ook een Karolingische datering 
toestaan. 
Het grootste deel van de sleutels (zestien van de 
21) komt uit de in de elfde eeuw gegraven water-
loop complex 4200 (§ 8.5). In de vulling van deze 
waterloop zit vooral materiaal uit de elfde, 
twaalfde en dertiende eeuw, maar ook nog 
Karolingisch en incidenteel wat jonger materiaal. 
Van de zestien sleutels komen er dertien uit een 
specifiek deel van deze waterloop, namelijk 
complex 4260 (§ 8.6). De overige drie komen uit 
verspreide plekken in de vulling van 4200. Com-
plex 4260 is een stortlaag uit de eerste helft van 
de veertiende eeuw met veel keien aan de 
noordzijde van de westvleugel van het volmid-
deleeuwse klooster (§ 8.6). Het dempen is ge-
beurd door het storten met bouwpuin en het is 
opvallend dat dit, naast drie benen kammen, 
glazen kralen en drinkglas, veel metalen objec-
ten bevat. De gedachte dringt zich op dat er een 
calamiteit is geweest, waarbij woonvertrekken in 
de westvleugel met daarin huisraad en persoon-
lijke bezittingen zijn ingestort. Bij het opruimen 
heeft men zich niet de moeite getroost of geen 
mogelijkheid gehad om te kijken of er tussen het 
puin nog nuttige materialen zaten (zie ook 
§ 10.4.3, 10.5.3, 10.7.3).
Alle sleutels zijn draaisleutels, dat wil zeggen 
sleutels die met een draaiende beweging een 
slot konden openen. De sleutels lijken uit een 
stuk te zijn vervaardigd, maar het is waarschijn-
lijker dat ze zijn gemaakt uit afzonderlijke delen 
(greep, steel en baard) die naderhand aan elkaar 
zijn gesmeed. 
De meeste sleutels uit Susteren hebben een 
holle steel. Deze werd in het sleutelgat om een 
pennetje in de slotkast geduwd en door te draai-
en opende de baard het slot. Slechts enkele 
sleutels hebben een dichte steel die uitsteekt 
voorbij de baard, maar deze kunnen in hetzelfde 
soort sloten gepast hebben als de sleutels met 
een holle steel. Het mechaniek werkte dan ge-
woon andersom. De sloten waren op het hout 
van de deur of kast of kist bevestigd. Dit in te-
genstelling tot cilindersloten, die in de deur wer-
den gemonteerd, zoals ook nu nog het geval is. 
Deze sleutels werden ook voor hangsloten ge-
bruikt. Er is een hangslot gevonden, maar dat 
komt uit een aanzienlijker jongere context dan 
de sleutels (afb. 10.60). Dat wil niet zeggen dat er 
in Susteren in de volle middeleeuwen geen 
hangsloten gebruikt zijn. 
In bijna alle gevallen betreft het in Susteren vrij 
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kleine sleutels. Ze hebben een betrekkelijk korte 
steel. Alleen bij V08-133-M-01 gaat het om een 
grote, 15,6 cm lange sleutel die voor een grote 
deur moet zijn gebruikt. Vijf sleutels zijn matig 
groot met een lengte tussen de 6 en 10 cm. Deze 
kunnen ook voor een deur gediend hebben. De 
rest is korter dan 6 cm, waarvan de meeste rond 
de 3 à 4 cm. De korte sleutels zullen voor een 
kast, kist of hangslot zijn gebruikt.
Sleutels zijn lastig te dateren. Het basisontwerp 
van de meeste hier besproken sleutels was 
gangbaar van de tiende tot in de veertiende 
eeuw. In Susteren komen diverse typen gelijktij-
dig voor. Alle vier mogelijke combinaties van een 
holle of massieve steel met hetzij een ronde, 
hetzij een ruitvormige steel zijn vertegenwoor-
digd. Een vijfde type heeft een massieve steel 
met een niervormige greep. Op grond van de 
context zijn negentien van de 21 sleutels te date-
ren in de twaalfde tot vroege veertiende eeuw. 
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Afb. 10.56 Sleutels, ijzer. a: V07-062-M-01; b: V08-133-M-01; c, v.l.n.r.: V01-231-M-02, V01-231-M-01, V01-231-M-03; d: V01-163-M-01; e, v.l.n.r.: V01-201-M-01, 

V01-201-M-02; f, v.l.n.r.: V01-303-M-01, V01-303-M-02: g, v.l.n.r.: V01-329-M-01, V01-329-M-02; h: V01-349-M-01; i: V01-130-M-01; j: V04-286-M-02; k: V06-

318-M-01; l: V08-035-M-01; m: V08-125-M-01; n: V10-027-M-01; o: V12-061-M-01. Sleutel V01-231-M-06 is niet afgebeeld (foto’s: Jan de Koning).
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kleine sleutels. Ze hebben een betrekkelijk korte 
steel. Alleen bij V08-133-M-01 gaat het om een 
grote, 15,6 cm lange sleutel die voor een grote 
deur moet zijn gebruikt. Vijf sleutels zijn matig 
groot met een lengte tussen de 6 en 10 cm. Deze 
kunnen ook voor een deur gediend hebben. De 
rest is korter dan 6 cm, waarvan de meeste rond 
de 3 à 4 cm. De korte sleutels zullen voor een 
kast, kist of hangslot zijn gebruikt.
Sleutels zijn lastig te dateren. Het basisontwerp 
van de meeste hier besproken sleutels was 
gangbaar van de tiende tot in de veertiende 
eeuw. In Susteren komen diverse typen gelijktij-
dig voor. Alle vier mogelijke combinaties van een 
holle of massieve steel met hetzij een ronde, 
hetzij een ruitvormige steel zijn vertegenwoor-
digd. Een vijfde type heeft een massieve steel 
met een niervormige greep. Op grond van de 
context zijn negentien van de 21 sleutels te date-
ren in de twaalfde tot vroege veertiende eeuw. 

Het valt op dat het type met de holle steel en de 
ronde greep in deze tijd dominant is. Een holle 
steel in combinatie met een ronde greep is ook 
het type dat bij twee sleutels uit de tiende tot 
vroege elfde eeuw voorkomt. Daarmee is dit in 
Susteren het oudst voorkomende type, waarbij 
we niet weten of het al in de negende eeuw 
voorkwam. In het complex ontbreken in ieder 
geval sleutels die op typologische gronden zeker 
in de negende eeuw te dateren zouden zijn, 
zoals sleutels met een druppelvormige en open-
gewerkte greep.
Het is opvallend dat er diverse sleutels bij elkaar 
in een vondstnummer zitten. Het lijkt erop dat 
de sleutels in setjes, dus als sleutelbos verloren 
zijn. Dit idee wordt nog eens bevestigd doordat 
er vaak sprake is van dezelfde typen sleutels bij 
elkaar. De twee sleutels met een puntige, uitste-
kende steel zijn wel het meest opvallend (V01-
201), maar ook de drie sleutels met holle steel in 
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Afb. 10.56 Sleutels, ijzer. a: V07-062-M-01; b: V08-133-M-01; c, v.l.n.r.: V01-231-M-02, V01-231-M-01, V01-231-M-03; d: V01-163-M-01; e, v.l.n.r.: V01-201-M-01, 

V01-201-M-02; f, v.l.n.r.: V01-303-M-01, V01-303-M-02: g, v.l.n.r.: V01-329-M-01, V01-329-M-02; h: V01-349-M-01; i: V01-130-M-01; j: V04-286-M-02; k: V06-

318-M-01; l: V08-035-M-01; m: V08-125-M-01; n: V10-027-M-01; o: V12-061-M-01. Sleutel V01-231-M-06 is niet afgebeeld (foto’s: Jan de Koning).

Tabel 10.2 Overzicht van de in Susteren aangetroffen ijzeren sleutels.

Afb. 10.56 Objectnummer Steel Greep Context Contextdatering

a V07-062-M-01 hol rond Graf 35 tiende of vroege elfde eeuw

b V08-133-M-01 hol rond 4310 negende tot tiende (twaalfde) eeuw

c V01-231-M-01 hol rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

c V01-231-M-02 hol rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

c V01-231-M-03 hol waarschijnlijk 
rond

4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

d V01-163-M-01 hol rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

e V01-201-M-01 massief, punt rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

e V01-201-M-02 massief, punt ruit 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

f V01-303-M-01 hol rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

f V01-303-M-02 hol afwezig 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

g V01-329-M-01 massief ruit 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

g V01-329-M-02 massief rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

h V01-349-M-01 hol rond 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw

i V01-130-M-01 massief niervormig 4265 twaalfde tot veertiende (mogelijk nog 
zestiende) eeuw

j V04-286-M-02 afwezig ruit 4200 late elfde of twaalfde eeuw

k V06-318-M-01 massief ruit 4200 late elfde tof twaalfde eeuw

l V08-035-M-01 hol rond 4320 twaalfde eeuw

m V08-125-M-01 waarschijnlijk 
hol

rond - twaalfde eeuw

n V10-027-M-01 massief niervormig - twaalfde of dertiende eeuw

o V12-061-M-01 hol ruit 4200 late elfde tof twaalfde eeuw

niet 
afgebeeld

V01-231-M-06 waarschijnlijk 
hol

ruit 4260 twaalfde tot vroege veertiende eeuw
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oplopende grootte zouden bij een setje gehoord 
kunnen hebben (V01-231). Deze setjes komen 
alle uit complex 4260. De aanwezigheid van 
sleutelbossen past in het beeld van huisraad dat 
bij een calamiteit verloren is gegaan.
De individueel gevonden sleutels uit de andere 
sporen kunnen door verlies in de grond geko-
men zijn. Eén sleutel is echter mogelijk met 
opzet begraven. Dat is sleutel V07-062-M-01, 
afkomstig uit een tiende- of vroeg-elfde-eeuws 
vrouwengraf. Wellicht is deze als deel van een 
afscheidsritueel meegegeven aan de sleutel -
bewaarster. 

Verlichting
Uit stortlaag 4260 kwam een fragment van een 
olielamp (afb. 10.57). De olielamp kan op grond 
van het loodglazuur met koperoxide op de stam 
in de dertiende eeuw worden geplaatst en op 
grond van het baksel aan een productiecentrum 
in het Maasland worden toegeschreven. Een in 
Brunssum gevonden olielamp toont hoe het 
voorwerp er in complete vorm min of meer uit 
moet hebben gezien (afb. 10.58). Met dit soort 
lampen en met kandelaars zal men het klooster 
hebben verlicht.

10.6.4 Tussen 1300 en 1600

Verlichting
Uit de eerste helft van de zestiende eeuw dateert 
een olielampje, gemaakt van steengoed met 
zoutglazuur, gevonden in beerput 7804 (§ 6.5.5, 
afb. 10.59). Het productiecentrum is waarschijn-
lijk Raeren. Het zijn olielampjes van een open 
model, een plat bakje met een schenklip. In het 
bakje werd olie (waarschijnlijk raapolie) gedaan 
waarin een pit werd gelegd. 

Afb. 10.57 Olielamp van witbakkend Maaslands 

aardewerk, hoogte 8,4 cm, V06-267-KOB -01, complex 

4260, dertiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.58 Olielamp, witbakkend aardewerk, hoogte 

18 cm, bodemvondst Brunssum-Molenvaart, 1050-1125 

(foto: D. Miklos, Brunssum).

Afb. 10.59 Olielampje, steengoed met zoutglazuur, 

Raeren, hoogte 2 cm, diameter 7 cm, s2-ol-1, V07-231-

KOB-01, beerkelder 7804, eerste helft zestiende eeuw 

(foto: Limburgs Museum).
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10.6.5 Tussen 1600 en 1800

Hangslot
In de postmiddeleeuwse gracht 4600 werd een 
bolvormig hangslot of kogelslot gevonden (V02-
080-M-01, afb. 10.60). Het slot heeft een mecha-
niek met een centrale pen waarover de holle 
steel van de sleutel past. Gracht 4600 is gegra-
ven in de zestiende eeuw en gedempt in de ne-
gentiende eeuw (§ 8.8). Een exacte parallel uit 
Amsterdam dateert uit de tweede helft van de 
zestiende eeuw.275 Dat past goed bij de context-
datering van het exemplaar uit Susteren.

Verlichting
In beerkelder 7802 (§ 6.5.3) is een koperen lamp-
haak met aan de bovenkant een oog aangetrof-
fen (V03-105-M-01, afb. 10.61). De haak kan met 
een nagel tegen de muur of een houten beschot 
bevestigd zijn geweest. Door middel van de pen 
aan de onderzijde kon de haak ook in een hou-
ten balk of tafelblad worden gestoken. Aan de 
gebogen haak kon een olielamp gehangen wor-
den. Overeenkomstige lamphaken zijn gevonden 
in Amsterdam.276 Deze hebben dezelfde datering 
als het voorwerp uit Susteren, maar zijn echter 
maar licht geknikt en niet zo fraai rond gebogen 
als in Susteren.

10.7 Kelder, keuken en tafel 

10.7.1 Inleiding

Eet- en drinkgerei en keuken- en keldergoed 
vormen een belangrijk deel van de materiële 
cultuur. Een deel van dat tafel-, keuken en kel-
dergoed bestond uit aardewerk. Omdat aarde-
werk goed in de bodem bewaard blijft, vormt 
het meestal de grootste component van de ar-
cheologische vondsten. Ongeacht of het om een 
rurale of stedelijke nederzetting gaat of om een 
klooster of een kasteel. In de historische werke-
lijkheid lagen de verhoudingen anders. Een 
groot deel van de gebruiksvoorwerpen was van 
hout of metaal. Als objecten van kostbare meta-

Afb. 10.60 Hangslot, ijzer, hoogte 9 cm, V02-080-M-01, 

4600, zestiende tot achttiende eeuw (foto: Restaura).

Afb. 10.61 Lamphaak, koperlegering, lengte 12,8 cm, 

V03-105-M-01, beerkelder 7802, zestiende of zeventiende 

eeuw (foto: Restaura).

275 Baart et al. 1977, 370, nr. 697. 
276 Baart et al. 1977, 200, 359.
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277 Basispublicatie 1.26.

len waren gemaakt of van metaal dat herge-
bruikt kon worden, zoals tin, messing en brons, 
vinden we ze zelden terug. Alleen ijzeren objec-
ten belandden bij het afval, waarna ze door een 
dikke laag roest onherkenbaar werden. Dankzij 
de intensieve reiniging en conservering door 
restauratieatelier Restaura konden toch veel 
ijzeren objecten uit Susteren bestudeerd worden 
en voor expositie geschikt worden gemaakt. Ook 
houten objecten vinden we zelden terug, tenzij 
ze in de vullingen van grachten, water- of beer-
putten terechtkwamen en zo aan verrotting of 
het haardvuur konden ontsnappen. Drink- en 
schenkgerei werd ook vaak van glas gemaakt. 
Dat is echter kwetsbaar en breekt in kleine 
scherven uiteen. Pas als de vulling van een 
vondstcomplex gezeefd wordt, is er een goede 
kans dat glaswerk gevonden wordt, hoewel ook 
glas kan vergaan en door bodemprocessen kan 
worden aangetast.
De in deze paragraaf besproken objecten zijn 
van hout, metaal en glas. Het aardewerk is niet 
in deze paragraaf opgenomen (zie hoofdstuk 9). 
Messen en mesheften zijn behandeld bij de per-
soonsgebonden objecten (§ 10.5), omdat mes-
sen voor meer doelen konden worden gebruikt 
dan alleen voor werkzaamheden in de keuken of 
aan tafel. Van de houten objecten worden de 
meest kenmerkende objecten van het kelder-, 
keuken- en tafelgerei besproken. Van de vele 
honderden scherven gebruiksglas (dat wil zeg-
gen drinkglas en tafelgerei) zijn alleen de frag-
menten uit de vroeg- en volmiddeleeuwse con-
texten geselecteerd voor verder onderzoek. In 
de basispublicatie wordt daar uitvoerig op inge-
gaan. Hier wordt een kort overzicht gegeven. 
Glaswerk uit laatmiddeleeuwse contexten (met 
name gracht 4500) is niet bestudeerd. Van de 
drinkglazen uit de postmiddeleeuwse periode 
zijn alleen die uit beerkelder 7802 bestudeerd. 

10.7.2 Voor 1000

Glas
Uit de vroeg- en volmiddeleeuwse contexten 
zijn 84 fragmenten van gebruiksglas (dat wil 
zeggen drinkglas en tafelgerei) geselecteerd voor 
verder onderzoek. Ondanks de fragmentatie was 
van 43 scherven de vorm van het complete ob-
ject te bepalen door de scherven te vergelijken 
met objecten uit grafvelden of andere contexten 

waar compleet glaswerk bewaard was. Van de 
determineerbare scherven dateren er 36 uit de 
late achtste of negende eeuw en twee uit de ne-
gende of tiende tot twaalfde eeuw. De overige 
vijf bleken jonger te zijn. Aan de tijd van de stich-
ting van de abdij in de vroege achtste eeuw of 
aan eerdere vroeg-middeleeuwse bewoning is 
geen glaswerk toe te schrijven.
De meeste onderzochte glasscherven zijn gevon-
den in de vulling van de vroegmiddeleeuwse 
waterloop 4300/4400, met name in de centrale 
vulling daarvan (complex 4302). Samen met 
ander nederzettingsafval zijn ze in de vroege 
tiende eeuw in de waterloop gedumpt.
Het Karolingische vaatwerk bestond uit trechter-
bekers, kogelbekers en een schaal.277 Flesjes ont-
breken. Er zijn alleen maar scherven aangetrof-
fen, waarvan enkele zijn afgebeeld (tabel 10.03). 
Trechterbekers waren in de achtste en negende 
eeuw de meest populaire drinkglazen (afb. 
10.62). Omdat in Susteren uit de scherven geen 
complete trechterbeker kon worden gerecon-
strueerd, wordt een glas uit Dorestad als voor-
beeld gegeven. Trechterbekers worden geassoci-
eerd met het drinken van wijn. Ze konden niet 
rechtop worden neergezet en moesten in de 

Afb. 10.62 Conische variant van een trechterbeker, 

hoogte 14,5 cm, 750-900, uit een waterput, Dorestad-

Veilingterrein (bron: Sablerolles & Henderson 2012, 301, 

afb. 6.4; foto: ADC ArcheoProjecten).
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Tabel 10.03 Fragmenten van drinkglas (foto’s: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Objectnummer Fragment van een Vindplaats Datering

V05-161-GL-01 conische beker met aanzet van een 
rondom uitgestulpte wand, hoogte 
39 mm

S05/219 (complex 4400) achtste eeuw

V08-190-GL-02 buisvormige bodem van een klassieke 
trechterbeker, hoogte 44 mm

S08/171 (complex 4302). late achtste eeuw of 
negende eeuw

V13-134-GL-01 trechterbeker versierd met de uitlopers 
van opaakwitte verticale lussen op de 
wand, hoogte 14 mm

S13/182 (waterput complex 7602) late achtste eeuw of 
negende eeuw

V08-219-GL-01 trechterbeker met opgesmolten 
donkerblauwe incalmorand, hoogte 
12 mm

S08/218 negende eeuw

V08-190-GL-07 schaal versierd met verticale 
reticellastaafjes, hoogte 25 mm

S08/171 (complex 4302) waarschijnlijk achtste, 
mogelijk negende eeuw

V04-166-GL-01 donkerblauwe schaal met geel 
spiraaldraad, hoogte 20 mm

S04/244 (complex 4260) waarschijnlijk achtste, 
mogelijk negende eeuw

V08-235-GL-01 kogelbeker van donkerblauw glas, hoogte 
32 mm

S08/221 (complex 4301) late achtste eeuw of 
negende eeuw
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hand worden gehouden. Ze hebben een grotere 
inhoud dan moderne wijnglazen. De inhoud 
wordt geschat op 3 à 4 dl.278 De verklaring hier-
voor ligt waarschijnlijk niet zozeer in grote 
drankzucht als wel in de gewoonte in de vroege 
middeleeuwen om wijn te zoeten en aan te len-
gen tot ‘longdrink’.279 
Trechterbekers zijn in Susteren (tabel 10.03) net 
als in Duitse en Noord-Franse kloosters in de 
meerderheid. Stabiele vormen, met name kogel-
bekers van donkerblauw glas, zijn in vergelijking 
tot de aantallen in handelsnederzettingen en 
agrarische nederzettingen in behoorlijke mate 
aanwezig. Stabiele glazen kunnen wel rechtop 
worden neergezet. Dit is ongetwijfeld een voor-
deel in refectoria, waar het in één keer ledigen 

van het glas minder gepast was. Kogelbekers 
kunnen behalve alcoholische drank of water ook 
luxe voedingsmiddelen als honing, suiker, rozen-
water, kruiden of specerijen hebben bevat. Als 
pyxis kunnen ze zijn gebruikt voor het bewaren 
van hosties. Mogelijk zijn ze zelfs als reliekhou-
ders gebruikt.
Een fragment van een schaal (V08-190-GL-07, 
tabel 10.3) en een trechterbeker (V07-148-GL-01) 
hebben een reticellaversiering. Een reticellaver-
siering bestaat uit tweekleurige, gedraaide staaf-
jes die op het glas zijn aangebracht. Reticella-
schalen zijn waarschijnlijk gebruikt voor het 
serveren van bijzondere gerechten, maar eventu-
eel ook als miskelk of wijwaterkom. Schalen wer-
den waarschijnlijk gebruikt voor het opdienen 
van voedsel voor gezamenlijk gebruik aan tafel. 

Metaal 
Eén vroegmiddeleeuwse metaalvondst is, hoe 
onooglijk ook, als bijzonder te beschouwen. Het 
gaat om enkele fragmenten van een kom of 
beker, gemaakt van een koperlegering, gevon-
den in de vroegmiddeleeuwse waterloop 4302 
(V08-190-M-03, afb 10.63). Waarschijnlijk betreft 
het geknipte stukken die eigenlijk in een smelt-
oven hadden moeten belanden en door toeval 
zijn bewaard. 

10.7.3 Tussen 1000 en 1300

Glas 
Uit deze periode is nauwelijks gebruiksglas ge-
vonden. Trechterbekers raakten in de elfde eeuw 
en kogelbekers in de dertiende eeuw uit de mode. 
Er ontstonden nieuwe vormen, die in Frankrijk en 
België zijn aangetroffen in elitaire contexten, 
zoals kloosters en huizen van de aristocratie en 
rijke burgerij, maar die in Nederland betrekkelijk 
zeldzaam zijn.280 Bij de in Susteren gevonden glas-
scherven gaat het om een randfragment van een 
beker van bijna kleurloos glas (V04-245-GL-10) en 
fragmenten van de wand (V04-245-GL-04) en de 
voet (V04-245-GL-05, afb. 10.64) van een geribd 
kelkglas op een hoge stam.
Kleurloze bekers komen in Noordwest-Europa op 
zijn vroegst in de tweede helft van de dertiende 
eeuw voor. Elegante kelkglazen op een hoge stam 
van helder lichtblauwgroen of lichtgroen, soms 
bijna kleurloos glas waren de favoriete wijnglazen 
in bijna geheel Frankrijk, België, Nederland en 

Afb. 10.63 Fragmenten van kom of beker, koperlegering, lengte grootste object 3,7 cm, V08-

190-M-03, complex 4302, achtste tot vroege tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.64 Fragment van een licht concaaf gewelfde voet van een kelkglas op hoge stam, V04-

245-GL-05, complex 4260, ca. 1300 (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

278 Gaut 2011, 255 n. 24.
279 Hagen 1994, 217-230.
280 Henkes 1994, 26-34.
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Afb. 10.63 Fragmenten van kom of beker, koperlegering, 

lengte grootste object 3,7 cm, V08-190-M-03, complex 

4302, achtste tot vroege tiende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).

281 Foy 1989, 205-209.
282 Basispublicatie 1.21.

Duitsland tussen ca. 1250 en 1425 (afb. 10.65).281 
Deze drie scherven komen uit de stortlaag 4260 
(§ 8.6). Hoe klein de glasscherven ook zijn, ze ge-
tuigen van de elitaire bewoning van de westvleu-
gel (complex 5300, § 6.3.5), waar het puin van-
daan gekomen moet zijn.

Hout
Houten bakjes en borden zijn gebruikelijk als 
serviesgoed in de middeleeuwen.282 Het zijn een-
voudige, ambachtelijke producten, die op een 
lokale markt verkregen kunnen zijn. Er is weinig 
vormontwikkeling tussen 1200 en 1600. Hout 
van els en beuk is het meest gebruikte materiaal, 
naast dat van berk, es en – minder vaak – es-
doorn. Als archeologische vondst zijn ze zeldzaam. 
Een bordje van elzenhout (V04-296-BH-01, afb. 
10.66) komt uit de volmiddeleeuwse gracht 4200 
(§ 8.5). Het heeft daardoor een elfde- tot der-
tiende-eeuwse datering. De oorspronkelijke dia-
meter zal ca. 26 cm zijn geweest, terwijl de licht 
opstaande rand een hoogte van ca. 5,5 cm heeft 
gehad. Aan de binnen- en buitenkant zijn draai-
ringen te herkennen. Op de rand zijn bewer-
kingssporen van een beitel zichtbaar, ontstaan 
tijdens het afdraaien op de draaibank. 

10.7.4 Tussen 1300 en 1500

Glas
Een rechthoekige kelder in de zuidoosthoek van 
de kloosterhof diende in de vijftiende eeuw als 
cisterne (complex 7612, § 6.4.13) en is in de late 
vijftiende of de eerste helft van de zestiende 
eeuw, kennelijk na een brand, gebruikt om er 
afval in te storten (afb. 6.18, 6.28). De kelder is 
volgegooid met bouwpuin en nederzettingsafval 

Afb. 10.65 Geribd kelkglas op hoge stam, hoogte 21 cm, 

potasglas, tweede helft veertiende eeuw, Château de la 

Madeleine, Chevreuse, Île de France (département 

Yvelines) (foto: Service Archéologique Départemental 

des Yvelines).

Afb. 10.66 Bord van elzenhout, diameter ca. 26 cm, V04-296-BH-01, complex 4200, elfde tot dertiende eeuw (foto: 

BIAX Consult). 
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283 Meischke, Dubbe & De Jong 1980, 58; 
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als glas, dierlijk bot, aardewerk en steengoed. 
Onder het drinkglas zijn fragmenten van waar-
schijnlijk vijftiende-eeuwse maigeleins.

Metaal
Bij het koken werden metalen ketels en pannen 
in deze periode aan een ‘haal’ boven het vuur 
gehangen. Een andere gewoonte was om meta-
len vaatwerk op een ijzeren drievoet in het vuur 
te plaatsen. Dit gebruik is in ieder geval vanaf de 
veertiende eeuw bekend.283 Van dergelijke drie-
voeten zijn er twee in Susteren gevonden, waar-
onder een in de laatmiddeleeuwse gracht 4500 
(§ 8.7, afb. 10.67). 

Hout
Een tweede bordje van elzenhout heeft een licht 
ovale doorsnede van 14,3 x 15,7 cm en een hoog-
te van 4,5 cm (V08-261-BH-02, afb. 10.68). Het 
bordje is gevonden in beerput 7805 (§ 6.5.6). De 
vondsten uit de beerlaag zijn op grond van het 
aardewerk overwegend in de tweede helft van 
de vijftiende tot de eerste helft van de zestiende 
eeuw te dateren. Het bordje zal net als de platijn, 
de luizenkam en de messen uit deze beerput 
afkomstig zijn uit de noordvleugel 5600 
(§ 6.3.10) of gebouw 5800 aan de noordoostzijde 
(§ 6.3.11).

10.7.5 Tussen 1500 en 1800

Glas uit beerput 7802
Deze periode leverde een aantal bijzondere glas-
vondsten op. Deze werden gedaan in beerkelder 
7802 (§ 6.5.3) en zijn direct naar de ROB ge-
bracht, waar Jaap Kottman, de glasspecialist van 
de ROB, kans zag een aantal glazen te reconstru-
eren.284 Het gaat om minstens 32 fragiele en 
kostbare drinkbekers, kelkglazen en schaaltjes. 
Opvallend is dat deze op een na van kleurloos 
glas waren. Helder glas was in deze periode 
duurder dan gekleurd glas.
Van de acht bekerglazen zijn vijf van een laag 
cilindrisch model (V03-083-GL-15, afb. 10.69). De 
overige drie bekerglazen zijn hoger.
Er zijn vijf kelkglazen aangetroffen die bij uitstek 
geschikt waren om rode wijn uit te drinken. Van 

Afb. 10.67 IJzeren drievoet, V03-045-M-01, waterloop 

4500, dertiende tot vijftiende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).

Afb. 10.68 Bord van elzenhout, diameter ca. 15 cm, V08-261-BH-02, beerput 7805, tweede helft 

vijftiende eeuw tot eerste helft zestiende eeuw (foto: BIAX Consult).

Afb. 10.69 Beker, glas, diameter 10 cm, hoogte 6,5 cm, 

V03-083-GL-15, beerkelder 7802, eerste helft zeventiende 

eeuw (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Limburg).
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een is de stam in een mal gevormd en versierd 
met leeuwenmaskers in reliëf (V03-083-GL-10, 
afb. 10.70). De andere vier kelkglazen hebben 
een trechtervormige cuppa en een balustervor-
mige stam. Deze kelkglazen zijn afgeleid van 
zestiende-eeuwse Venetiaanse glazen. 
Vier schaaltjes op een voet zijn van opaak wit 
glas en dienden waarschijnlijk als drink- of op-
dienschaal (V03-083-GL-08, afb. 10.71). Twee 
groene bolle flesjes waren waarschijnlijk medi-
cijnflesjes. Afgezien van deze flesjes en een 
beker, die mogelijk nog uit de zestiende eeuw 
stammen, zijn de drinkglazen in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw te dateren. Gezien de 
nabijheid komt Luik het meest in aanmerking als 
productiecentrum. 

Metaal
Metaalvondsten uit de zestiende tot achttiende 
eeuw geven een divers beeld van het huishou-
den in deze tijd. Voor het eten van vlees en 
ander voedsel dat opgeprikt moest worden, had 
men net als in vorige eeuwen puntige messen. 
Messen met een stompe punt komen als eetge-
rei in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
in zwang.285 Ook vorken verschijnen pas in de 
zeventiende eeuw op tafel, hoewel kleine vorken 
al eerder werden gebruikt om kleverige gerech-
ten te eten. In de keuken werden grote drie- of 
viertandige vorken al eerder gebruikt om vlees 
te roosteren of gekookt vlees uit grote ketels te 
vissen. 
Lepels zijn daarentegen eeuwenoude gebruiks-
voorwerpen. Ze waren meestal van hout ge-
maakt. Metalen lepels – al bekend bij de Romei-
nen – waren in de middeleeuwen vanaf de 
veertiende eeuw gangbaar in stedelijke contex-
ten en in kastelen.286 In Susteren zijn opvallend 
genoeg vrijwel geen lepels gevonden. Een tinnen 
lepel is aangetroffen in beerkelder 7804 (§ 6.5.5, 
V07-230-M-01, afb. 10.72). De druppelvormige 
bak is gebroken en deels weggerot. De steel is 
rond en heeft een trompetvormig steeluiteinde. 
Aan de binnenzijde van de bak is dicht bij de 
steelaanzet een merkteken aangebracht, dat niet 
leesbaar is. Op grond van de uiterlijke kenmer-
ken kan de lepel in de tweede helft van de zes-
tiende of in de zeventiende eeuw gedateerd 
worden.287 
Dat een koperen, slechts licht gedeukte steelpan 
compleet bewaard is gebleven, is uitzonderlijk 
(V01-128-M-01, afb. 10.73). De pan heeft een 
platte bodem, een hoogte van 9,8 cm, een dia-
meter aan de bovenzijde van 18,2 cm en bodem-
diameter van 14,1 cm. De pan is gemaakt van 
een koperlegering en heeft een ijzeren steelaan-
zet, vastgeklonken met drie klinknagels. De steel 

Afb. 10.70 Kelkglas, diameter 7 cm, hoogte 15,5 cm, V03-

083-GL-10, beerkelder 7802, eerste helft zeventiende 

eeuw (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Limburg).

Afb. 10.71 Schaaltje, opaak wit glas, diameter 13 cm, 

hoogte 3 cm, V03-083-GL-08, beerkelder 7802, eerste 

helft zeventiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.72 Tinnen lepel, lengte 15 cm, V07-230-M-01, beerkelder 7804, tweede helft van de 

zestiende of zeventiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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is niet bewaard gebleven; deze kan ook van me-
taal en eventueel van hout zijn geweest. De pan 
was begraven in een grote, ca. 1 m diepe kuil, in 
de nabijheid van een keldertje, waarschijnlijk 
een soort bijkeuken, in de westvleugel (complex 
5300). In de kuil lag ook een deel van een zeven-
tiende- of achttiende-eeuws majolicabord met 
bloemversiering. Een datering in de zeventiende 
of achttiende eeuw is voor de pan het meest 
aannemelijk. Waarom men de pan, die nog goed 
te gebruiken was, heeft begraven, is een raadsel. 

10.8 Eten en drinken

10.8.1 Inleiding

Wat de bewoners van het klooster aten, blijkt uit 
dierlijke en plantaardige voedselresten. Van 
plantaardige voeding zijn met name zaden, pit-
ten en pollen (stuifmeelkorrels) gevonden. Blad- 
en stengelresten blijven minder goed bewaard 
en zijn moeilijker herkenbaar. Bij dierlijke voed-
selresten moeten we denken aan bot, waarvan 
de grote botten en botfragmenten de meeste 

kans hebben om gevonden te worden. Kleine 
botjes en visresten vinden we alleen als de grond 
over fijne maaswijdten gezeefd wordt.
Wat men in het klooster dronk, is enigszins af te 
leiden uit het in § 10.7 besproken vaatwerk 
(wijnglazen en bekers) en het in hoofdstuk 9 ge-
noemde aardewerk (bijvoorbeeld theepotten).
Dierlijk bot is bij de opgraving consequent verza-
meld; in totaal gaat het om ca. 36.000 stuks bot 
of fragmenten daarvan (tabel 8.3). Het meeste 
dierlijke bot (66%) bevond zich in de vullingen 
van de waterlopen, die de voornaamste stort-
plaats van huishoudelijk afval waren. Andere 
complexen met concentraties van dierlijk bot 
zijn beerputten, waterputten en grote kuilen.288

Een zeer gering deel van het bot (0,5%) komt uit 
sporen met uitsluitend prehistorisch of Romeins 
aardewerk. Uit sporen met een datering tussen 
ca. 700 en 1000 komt 13,5% van de botten. Een 
ongeveer even hoog percentage komt uit sporen 
die zowel vroeg- als volmiddeleeuws kunnen 
zijn en die eventueel ook nog een component 
prehistorisch of laatmiddeleeuws materiaal kun-
nen bevatten. Uit tussen 1000 en 1300 gevormde 
sporen komt 46% van het bot, zodat ruim de 
helft van alle botfragmenten stamt uit sporen uit 
de elfde tot dertiende eeuw en zo’n 20% uit 

Afb. 10.73 Koperen pan, hoogte 9,8 cm, V01-128-M-01, kuil S01/117 in complex 5300, zeventiende of achttiende eeuw 

(foto: Restaura).
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contexten van voor de elfde eeuw. Uit sporen uit 
de late middeleeuwen en nieuwe tijd stamt zo’n 
25% van het dierlijke bot.
Er is echter geen een-op-eenrelatie tussen de 
ouderdom van een context en de ouderdom van 
de vondsten. In Susteren is veel sprake van op-
spit, waarbij oudere vondsten in jongere sporen 
zijn geraakt. Van het aardewerk uit waterloop 
4200 (§ 8.5) bijvoorbeeld heeft ongeveer 88% 
een elfde-eeuwse of jongere datering en de rest 
een andere, vooral Karolingische datering. De 
vraag of voor dierlijk bot eenzelfde verhouding 
geldt, is niet te beantwoorden. 
In de latere waterlopen 4500 (§ 8.7) en 4600 
(§ 8.8) is nog meer vermenging van materiaal uit 
verschillende perioden. De zuiverste context van 
enige omvang is complex 4300 (§ 8.4) en daarin 
dan de lagen 4301 en 4302, die een nagenoeg vol-
ledig (97%) Karolingische vulling hebben. Om die 
reden is het dierlijke bot uit complex 4300 en een 
aantal andere ‘zuiver’ Karolingische contexten 
volledig onderzocht op alle relevante archeozoö-
logische kenmerken. Voor het onderzoek naar bot 
uit een volmiddeleeuwse context aardewerk is 
het bot uit complex 4200 en 4250 genomen, voor 
zover gelegen in werkput 4. 
Plantaardige resten (‘macroresten’) zijn verkregen 
door monsters te nemen. Er zijn meer monsters 
genomen dan destijds gebruikelijk was. Vaak 
werden in die jaren alleen potentieel botanisch 
rijke contexten bemonsterd, zoals beerputten en 
haardkuilen. In Susteren zijn grote aantallen 
monsters genomen (in totaal 480 macroresten 
en/of houtskoolmonsters), uit zoveel mogelijk 
contexten. In het veld is van elk monster steeds 
3 liter gezeefd over een zeef met een maaswijdte 
van 0,5 mm en 1 liter over een zeef met een 
maaswijdte van 0,25 mm. Als de monsters groter 
waren dan 4 liter, is het restant over een 1 mm-
zeef verwerkt. Bij bijzonder veel en/of grof mate-
riaal werd ook een 4 mm-zeef ingezet.289 
Het zeefresidu is vervolgens gekarakteriseerd, 
dat wil zeggen dat het met het blote oog is on-
derzocht op de aard, diversiteit en concentratie 
van de aangetroffen taxa. Ook is gekeken naar 
de aanwezigheid van houtskool en houtfrag-
menten, fragmenten van dierlijk bot, waaronder 
vis, en anorganisch materiaal als glas, metaal, 
aardewerk en dergelijke. De karakterisering 
geeft een globaal beeld van de botanische waar-
de van een (deel van een) monster en een indruk 
van de aanwezige plantensoorten. Voor een vol-
ledig beeld is een analyse nodig.

Helaas moest uit budgettaire overwegingen het 
aantal volledig uit te werken monsters minimaal 
zijn. De keus werd bepaald door de mogelijkheid 
tot het verkrijgen van inzicht in de landschappe-
lijke gesteldheid op en bij het opgravingsterrein 
en in de plantaardige component van de voed-
seleconomie tijdens de vroege en volle middel-
eeuwen. Om die reden is besloten twee mon-
sters uit de complexen 4300 (uit het oostprofiel 
van werkput 8) en 4200 (uit het westprofiel van 
werkput 4) te analyseren en daar ook pollen-
monsters uit te bereiden.290 De geanalyseerde 
monsters uit de complexen 4300 en 4200 zijn 
ook gebruikt voor 14C-datering.
Helaas was er tijdens de opgraving onvoldoende 
besef van het nut van het onderzoek van visres-
ten. Achteraf gezien was het zinvol geweest om 
nog meer monsters te nemen en nog meer con-
texten te zeven. Gelukkig werd kort na afloop 
van de opgraving gewezen op de mogelijkheid 
om de zeefresiduen van de archeobotanische 
monsters te gebruiken voor een analyse van de 
visresten. Vervolgens zijn alle monsters waarin 
vis was waargenomen onderzocht, met uitzon-
dering van de postmiddeleeuwse contexten (op 
drie beerputten na).291

10.8.2 Voor 1000

Drank
Dat er in het klooster wijn werd gedronken, blijkt 
uit de aanwezigheid van trechterbekers, het 
Karolingische wijnglas bij uitstek (§ 10.7.2). De 
regel van Benedictus staat het drinken van wijn 
toe, maar schrijft matigheid voor. Daarbij werd 
een hoeveelheid van 1 hemina wijn per persoon 
per dag genoemd.292 Dat zou 0,27 liter zijn.
De in het Rijnland gemaakte reliëfbandamforen, 
waarvan 233 scherven in Susteren aangetroffen 
zijn (§ 9.2.4), dienden waarschijnlijk voor de op-
slag van wijn, al is ook aangenomen dat ze voor 
wijntransport zijn gebruikt.293 Dat zal echter eer-
der gebeurd zijn in houten tonnen. Na gebruik als 
transportmiddel werden tonnen gebruikt als be-
schoeiing van waterputten, wat ook gebeurd zal 
zijn met de ton in waterput 7602.
Er is geen reden om aan te nemen dat er in 
Susteren zelf wijn is verbouwd. De in monsters 
aangetroffen druivenpitten kunnen ook in inge-
voerde rozijnen hebben gezeten. Bovendien is 
de datering van de mogelijk vroegmiddeleeuwse 
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monsters met duivenpitten niet helemaal zeker. 
Ze kunnen ook wat jonger zijn.

Vlees
Uit de dierlijke resten is op te maken dat naast 
rundvlees veel – en misschien zelfs voornamelijk 
– varkensvlees is gegeten.294 Het vlees van scha-
pen en geiten stond mondjesmaat op het menu, 
evenals kip en gans. Enkele skeletelementen van 
ree en haas wijzen op de consumptie van klein 
jachtwild. 
De runderen, schapen en/of geiten zijn op vrij 
late leeftijd geslacht, wat impliceert dat deze 
dieren eerst gebruikt zijn om trekkracht, melk, 
mest en wol te leveren, voordat ze onder het 
slachtmes terechtkwamen. De varkens zijn ge-
slacht zodra ze volgroeid waren. 
Er zijn geen directe archeozoölogische aanwij-
zingen voor een boerenbedrijf bij het klooster, al 
kunnen kippen en ganzen in een hoenderhof zijn 
gehouden. Het vlees is in geslachte staat aan-
gevoerd.
Bij de vele varkensresten is er duidelijk een over-
vertegenwoordiging van bepaalde lichaamsde-
len. Skeletelementen uit de kop en de voorpoot 
zijn ten opzichte van de elementen uit de achter-
poot ver in de meerderheid. Deze verschillen 
wijzen op transport van het vlees na de slacht. 
Het boerenbedrijf dat vlees aan het klooster le-
verde, zal op niet al te grote afstand gelegen 
hebben op een aan het klooster onderhorig do-
mein. Pas vanaf 1312 zijn archiefstukken bewaard 
waaruit blijkt dat het klooster land en boerde-
rijen in de omgeving (vooral in Susteren, 
Holtum, Dieteren en Papenhoven) in bezit 
had.295 Bezit kan tot ver in de tijd teruggaan en 
het is waarschijnlijk dat de boerderij die het 
klooster in de vroege middeleeuwen van vlees 
voorzag, in het dorpsgebied van Susteren of 
Dieteren lag.
De grote hoeveelheid zoogdierresten doet ver-
moeden dat het voorschrift uit de regel van 
Benedictus met betrekking tot het mijden van 
vlees van viervoeters in de Karolingische tijd in 
het klooster nog geen opgang had gemaakt, of 
dat er regelmatig gasten in het klooster verbleven 
die zich niet aan de regel hoefden te houden.

Vis
Uit het visonderzoek blijkt dat in deze periode 
vooral vis uit de Maas en de beken in de omge-
ving werd gegeten, zoals baars, blei, brasem, 
snoek, rietvoorn, blankvoorn, niet nader be-

paalde witvis en paling.296 Zalm zal in de Maas 
gevangen zijn, al zijn daarvan geen resten gevon-
den, omdat de skeletresten daarvan in de bodem 
niet goed bewaard blijven. Daarnaast werd ook 
beekforel gegeten. Mogelijk werd die als levende 
vis uit zuidelijker streken aangevoerd, wellicht 
dankzij contacten met de abdij van Prüm en mo-
gelijk ook Echternach. Dat er een visvijver was om 
vis als brasem of snoek te bewaren is waarschijn-
lijk, maar niet aantoonbaar. Een waterhoudende 
depressie in het beekdal, bijvoorbeeld ter plaatse 
van vulling 4100 (§ 8.3), zou daarvoor gediend 
kunnen hebben. Zeefmonsters van lagen op het 
diepste niveau daaruit (complex 4110) hebben 
echter geen visresten opgeleverd. De enige zeevis 
was haring, die in negende- of tiende-eeuwse 
sporen voorkomt. Deze moet in geconserveerde 
staat zijn ingevoerd. 

Plantaardig voedsel
Tijdens de vroege middeleeuwen waren in dit 
gebied gerst, rogge, vlas en waarschijnlijk haver 
de voornaamste akkerbouwproducten. In de 
tuinbouw waren vooral selderij en tuinboon po-
pulair en wat het fruit betreft waren vooral in het 
wild verzamelde hazelnoten en bramen belang-
rijk. Andere aangetroffen resten van voedselplan-
ten waren van broodtarwe, emmer, biet, vijg, 
pruim, framboos, vlierbes en rode kornoelje. Alle 
producten kunnen van lokale herkomst zijn. De 
vijgen kunnen op een beschutte plaats op het 
kloosterterrein, bijvoorbeeld in een kloostertuin, 
zijn gekweekt. Grote hoeveelheden gedroogde 
vijgen werden in de middeleeuwen echter geïm-
porteerd uit zuidelijker gelegen gebieden. Dit ge-
beurde vooral in het voorjaar, vlak voor de grote 
vastenperiode. Dat kan ook gelden voor de vijgen 
in Susteren.
Er lijken in deze periode geen belangrijke verschil-
len in voedingsgewoonten te bestaan tussen de 
kloosterlingen van Susteren en de bewoners van 
de landelijke nederzettingen in de regio.297 De 
vondst van vijg, pruim en rode kornoelje is wel 
bijzonder. Pruim is buiten Susteren alleen gevon-
den in het proto-urbane Maastricht. 

Stabiele isotopenanalyse
Bij twintig skeletten (elf vrouwen, zes mannen, 
een kind en een van de drie postmiddeleeuwse 
baby’s) is behalve een 14C-datering (§ 7.3.2) ook 
een stabiele isotopenanalyse uitgevoerd. Daarbij 
is de isotopenfractionatie van koolstof en stikstof 
in het collageen van de onderzochte botten ge-
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meten, uitgedrukt in δ 13C-waarden en δ 15N-
waarden. Isotopenfractionatie noemt men de 
verandering in de isotopenverhouding als een 
atoom overgaat van een bepaald milieu naar een 
ander milieu, iets wat in de voedselketen gebeurt. 
Planteneters kunnen door dit onderzoek worden 
onderscheiden van vleeseters. 
Daarbij bleek dat het gemiddelde van de onder-
zochte skeletten is: -20,4 ± 0,6‰ voor de δ13C en 
+11,0 ± 1,4 ‰ voor de δ15N. Dit gemiddelde in 
Susteren stemt overeen met het gemiddelde van 
middeleeuwse skeletten uit België. Deze waarden 
wijzen op een gemengd dieet van terrestrische 
plant- en dierproducten met daarnaast een con-
sumptie van zee- en zoetwaterproducten. Bij zes-
tien van de twintig skeletten lagen de waarden 
dicht bij het gemiddelde. Deze individuen aten 
min of meer hetzelfde en vooral terrestrische 
plant- en dierproducten. Vier vrouwen weken hier 
iets van af.
Twee vrouwen (graf 22 en graf 46) hadden een 
lagere δ15N en een negatievere δ13C, veroor-
zaakt door meer consumptie van terrestrisch 
plantenmateriaal en minder vlees. Daarentegen 
vertonen twee andere vrouwen (graf 16 en graf 
54) een hogere δ15N door de consumptie van 
een eiwitrijk dieet, dat hoogstwaarschijnlijk 
meer vlees dan vis bevatte. Dit kan betekenen 
dat de eerste twee vrouwen zich strikter dan 
anderen hielden aan het gebod tot matigheid of 
uit een lagere sociale klasse kwamen, terwijl de 
twee laatste vrouwen tot een hogere sociale 
klasse behoord kunnen hebben of een hogere 
functie in het klooster hadden.298 Van de laatste 
twee lag de vrouw uit graf 16 in een eenvoudig 
kuilgraf, terwijl graf 54 antropomorf was (§ 7.5). 
De vier graven hoorden alle bij graffase 3 (850-
1000; § 7.3.6).

10.8.3 Tussen 1000 en 1300

Drank
Uit deze periode is een beperkt aantal wijngla-
zen overgeleverd (§ 10.7.3), maar bekers van 
Zuid-Limburgs aardewerk kunnen ook zijn ge-
bruikt om wijn uit te drinken.

Vlees
Ten aanzien van de vleesconsumptie is uit de 
dierlijke resten op te maken dat er na 1000 wat 
veranderde. De consumptie van rundvlees steeg 

ten koste van die van varkensvlees. De dieren 
waren duidelijk voor de vleesvoorziening be-
stemd en werden op een jongere leeftijd ge-
slacht. Het kan gaan om vee dat in de weiden 
nabij het klooster of onderhorige bezittingen is 
geweid. Wat de varkens betreft veranderde er 
weinig. Ze werden geslacht zodra ze volgroeid 
waren. Ten aanzien van het wild zijn er ook nu 
aanwijzingen dat edelhert is gegeten. Het eten 
van jachtwild zou ook afgeleid kunnen worden 
uit de vondst van zes of zeven pijlpunten die met 
een (kruis)boog zijn afgeschoten (de identificatie 
van één pijlpunt is onzeker). Dat er in de middel-
eeuwen rond het klooster gevochten is, is uit 
geschreven bronnen niet bekend. Als de pijlpun-
ten in jachtwild zaten, zullen ze pas bij het uitbe-
nen in de keuken van het klooster zijn gevonden 
en daarna zijn weggegooid. De pijlpunten 
komen op een na uit een laat elfde- tot twaalf-
de-eeuwse context, met name spoor S04/319, 
het diepste niveau van waterloop 4200 
(afb. 10.74). 

Afb. 10.74 Pijlpunt, ijzer met houtresten in de schacht, 

lengte 8,2 cm, V04-294-M-01, complex 4200, S04/319, 

late elfde of twaalfde eeuw (foto: Restaura).

Vis
Het aantal visresten uit deze periode is groter 
dan die uit de vorige, maar ze komen uit minder 
sporen. Enkele kuilen hebben als afvalkuil ge-
diend waarin veel etensresten zijn gegooid. De 
aangetroffen soorten zoetwatervis komen over-
een met die uit de voorafgaande periode: niet 
nader bepaalde witvis, haring, baars, snoek, 
blankvoorn, rietvoorn en brasem. 
Vanaf de elfde eeuw gaan ook kabeljauw en 
platvis als bot en schol deel van de kloostervoe-
ding uitmaken. Hoewel ook jonge bot (Platich thys 
flesus) in de Maas moet zijn voorgekomen, lijkt 
inkoop van gedroogde bot of schol meer voor de 
hand te liggen. Het proces van het drogen van 
platvis is pas in de zestiende eeuw gedocumen-
teerd. Dit proces is zo simpel, dat kan worden 
aangenomen dat het al veel langer in gebruik 
was.299 Transport van verse zeevis ligt niet voor 
de hand.
Bij kabeljauw kan de gedachte uitgaan naar 
stokvis.300 Stokvis is gedroogde kabeljauw, die 
aan lijnen in een houten raamwerk te drogen 
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wordt gehangen. De harde stokvis wordt consu-
meerbaar gemaakt door hem te weken en te 
bekloppen met een houten hamer. Dat maakt de 
lichaamsvezels vrij van de wervelkolom, zodat 
die zacht en dus eetbaar worden. 
In waterloop 4200 werden de veelal gebroken 
kleppen van de Bataafse stroommossel (Unio 
crassus) aangetroffen. De Bataafse stroommossel 
leeft in de bodem van flink stromend water en is 
algemeen in de Maas. De Bataafse stroommos-
sel werd dus in het convent gegeten en vanuit de 
Maas aangeleverd. 

Plantaardig voedsel
Blijkens de aangetroffen plantenresten waren 
ook tijdens 1000 en 1300 gerst, rogge, vlas en 
haver de belangrijkste akkerbouwproducten in 
de regio, maar vergeleken met de vroege mid-
deleeuwen werd er meer (brood-, emmer- of 
spelt)tarwe, pluimgierst, boekweit en hennep 
verbouwd. Belangrijke tuinbouwproducten 
waren biet, hennep, selderij en tuinboon. Maan-
zaad en palmboompje (buxus) en mogelijk kat-
tenkruid, bilzekruid en gevlekte scheerling wer-
den als geneesmiddel gebruikt. 
Verder zijn er resten van een groot aantal fruit-
soorten en noten gevonden. Het gaat om pitten, 
doppen en andere resten van appel, peer, pruim, 
zoete en zure kers, sleepruim (sleedoorn), aard-
bei, aalbes, druif, framboos, gewone braam, 
vlierbes (gewone vlier), hazelnoot, walnoot en 
mispel. Zoals ook bij het monster uit de vroeg-
middeleeuwse waterloop het geval was, kunnen 
de resten van framboos, braam, vlierbes en ha-
zelnoot afkomstig zijn van wilde struiken die op 
de oever stonden. Dit kan ook gelden voor slee-
doorn. De andere fruitsoorten en de walnoot zijn 
zonder twijfel afkomstig van gecultiveerde ge-
wassen. Op het eerste gezicht ziet de lijst met 
fruitsoorten eruit als een normaal middeleeuws 
fruitspectrum, maar dat is beslist niet zo. De 
vondst van buxus, aalbes, druif, mispel en de 
vele aardbeien en de kruiden dille, kervel, kat-
tenkruid en venkel is zeer bijzonder, zowel in 
nationaal als in regionaal opzicht.

10.8.4 Tussen 1300 en 1500

Drank
Uit deze periode zijn geen drinkglazen onder-
zocht die een licht op wijnconsumptie kunnen 

werpen. Bekers en kannen van aardewerk en 
steengoed zijn wel aangetroffen. Deze kunnen 
voor allerlei soorten drank gediend hebben.

Vlees
Er zijn geen dierlijke resten uit deze periode on-
derzocht. Wel is er een pijlpunt van een (kruis)
boog gevonden (niet afgebeeld), wat er op duidt 
dat er ook jachtwild gegeten is.

Vis
Uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn maar in 
één spoor visresten gevonden. Het gaat om ha-
ring, baars, beekforel, bermpje, blei, brasem en 
niet nader gedetermineerde witvis. Waarom het 
aantal visresten zo schaars is, is niet duidelijk. 
Het kan een gevolg zijn van een te beperkte 
monstername.

Plantaardig voedsel
Plantenresten uit deze periode zijn alleen maar 
gekarakteriseerd en niet geanalyseerd, waardoor 
de informatie beperkt is. In monsters uit water-
loop 4500 en waterput 7603/beerput 7805 zijn 
zaden gevonden van de wilde en gecultiveerde 
fruitsoorten braam, framboos, vlier, kers, pruim, 
druif, bes, mispel, moerbei, vijg en appel of peer, 
alsook hazelnoot en walnoot en een verkoolde 
graankorrel. Bij een analyse zullen zeker nog an-
dere soorten aangetroffen worden.

10.8.5 Tussen 1500 en 1800

Drank
De kostbare zeventiende-eeuwse wijnglazen uit 
beerkelder 7802 (§ 10.7.5) en minder kostbare 
exemplaren uit andere beerputten getuigen 
ervan dat ook in de laatste eeuwen van het stift 
wijn een geliefde drank was. In een kelder in de 
noordvleugel stond een vat opgesteld. Dat is af 
te leiden uit de vondst van een 10 cm lange tap-
kraan, gegoten uit een koperlegering (V09-
193-M-01, afb. 10.75). Op grond van de begelei-
dende vondsten kan de tap in de zestiende of 
zeventiende eeuw gedateerd worden. In dit vat 
hoeft echter niet per se wijn te hebben gezeten.
In deze periode maakten ook andere dranken 
hun intree. Diverse contexten, waaronder beer-
put 7802 (§ 6.5.3), bevatten mineraalwaterfles-
sen, gemaakt van steengoed uit het Westerwald 
uit de periode 1675-1750. Het van nature brui-
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sende mineraalwater in deze flessen kwam uit 
bronnen in de Taunus en was onder degenen die 
het konden betalen, zeer geliefd. Vele tiendui-
zenden flessen zijn in de achttiende eeuw in de 
Nederlanden ingevoerd.301 Het water werd voor-
al gedronken omdat het als geneeskrachtig werd 
beschouwd.
Ook thee werd in de achttiende eeuw populair. 
In beerput 7807 zijn fragmenten gevonden van 
twee uit Engeland afkomstige theepotten met 
bijbehorende deksels, gemaakt van industrieel 
vervaardigd roodbakkend aardewerk, daterend 
uit het midden van de achttiende eeuw (V17-
007-KV-08). Bierkroezen van steengoed zijn niet 
waargenomen.

Vlees
Er zijn geen dierlijke resten uit deze periode on-
derzocht. In gracht 4600, waarin ook veel dierlijk 
bot was, zijn een tuimelaar (een van bot ge-
maakt deel van het schietmechanisme van een 
kruisboog) en twee loden kogels gevonden, wat 
erop duidt dat men in het stift jachtwild at. Een 
jager wordt in de achttiende eeuw genoemd bij 
het personeel van de abdis van het stift.302

Vis
Visresten in drie zestiende- en zeventiende-
eeuwse beerputten bevestigen het beeld dat 
zeevis een product was geworden dat tot ver in 
het binnenland verkocht werd en ook Susteren 

bereikte. Aanwezig waren resten van haring, 
kabeljauw, platvis en zelfs – zeer bijzonder – van 
een stekelrog (afb. 10.76). Ook de Bataafse 
stroommossel is in deze beerputten aange-
troffen.

Plantaardig voedsel
Plantenresten uit de zestiende en zeventiende-
eeuwse beerput 7802 (§ 6.5.3) worden geken-
merkt door veel harde fruitsoorten en noten, als 
braam, framboos, kers, pruim, druif, bes, vijg, 
appel of peer, hazelnoot en walnoot. Naast deze 
soorten is een blad van buxus (palmboompje) 
gevonden, alsmede enkele waarschijnlijk gemi-
neraliseerde kafresten van granen en zaden van 
de lampionplant. Van de laatste soort werd de 
friszure vrucht gegeten, die rijk is aan vitamine C.
Uit de laatste fase van het klooster (zeventiende 
en achttiende eeuw) zijn resten bewaard in 
monsters uit de beerputten 7807 (§ 6.5.8) en 

Afb. 10.75 Tapkraan, koperlegering, lengte 10 cm, V09-193-M-01, S09/053, kelder in noordvleugel 5600, zestiende tot 

zeventiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.76 Huidstekel van een rog, V07-193, kelder 7804, 

beerkelder in de zestiende en zeventiende eeuw (foto: 

C.H. Maliepaard, Universiteit van Amsterdam).
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Het maken van muziek kan men ook als spel 
beschouwen en kenmerkend daarvoor is een 
fluit, gemaakt van een opperarmbeen van een 
schaap of geit. Het bot is niet compleet en er zijn 
drie vingergaten zichtbaar (V08-110-BB-01, 
afb. 10.78). De fluit is gevonden in de vroegmid-
deleeuwse waterloop 4302 en zal in de achtste 
of negende, mogelijk nog vroege tiende eeuw 
bespeeld zijn.
Glissen kunnen voor het vermaak gebruikt zijn, 
maar waren in de winter natuurlijk ook functio-
neel. Een glis is een lang bot, meestal het mid-
denvoetsbeen of het spaakbeen van een paard 
of rund, dat men gebruikte als glijder op het ijs, 
hetzij onder de voet, hetzij onder een slede. Bij 
het gebruik onder de voet bewoog men zich 
voort met prikstokken. De glis kwam niet los van 
het ijs. In de glis werden enkele gaten aange-
bracht om hem aan de schoen of slede vast te 
kunnen maken. Soms werd het glijvlak iets afge-
vlakt, zodat men stabieler stond. Er zijn zeven 
glissen opgegraven, waarvan er vier afkomstig 
zijn uit de vroegmiddeleeuwse waterloop 4302 
(afb. 10.79). Bij alle glissen duidt het gladde slij-
tagevlak op gebruik op een harde ondergrond, 
met andere woorden: ijs. 

10.9.3 Tussen 1000 en 1300

Uit deze periode zijn drie speelschijven en vier 
speelballen gevonden, die alle van hout zijn 
gemaakt.
De drie speelschijven hebben een doorsnede van 
ca. 6 cm en een dikte van ca. 2 cm. Eén speel-
schijf is van eik gemaakt (V04-287-BH-02) en 
twee zijn van hulst (V04-274-BH-01, V12-082-
BH-01, afb. 10.80). De schijven zijn met een mes 
uit het hout gesneden en daarom niet helemaal 
rond. De speelschijven komen alle uit de vulling 
van de volmiddeleeuwse gracht 4200 en zijn op 

Afb. 10.78 Fluit, bot van een middelgroot zoogdier, humerus, lengte ca. 13 cm, V08-110-BB-01, complex 4302, achtste 

tot vroege tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.79 Glis, middenvoetsbeen van een rund, lengte 18 cm, V08-220-BB-01, complex 4302, achtste tot vroege 

tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.80 Houten speelschijf, hulst (Ilex aquifolium), 

diameter 6 cm, hoogte 2 cm, V12-082-BH-01, complex 

4200, elfde tot dertiende eeuw (foto: Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten Limburg).

7808 (§ 6.5.9) en waterput 7609 (§ 6.4.10). In de 
beerputmonsters komen vrijwel steeds de harde 
fruitsoorten braam, framboos en vlier voor. Het 
eerste complex bevatte ook de cultuurgewassen 
kers, pruim, druif, rode bes, vijg, appel of peer, 
rode kornoelje, delen van een appelklokhuis en 
mogelijk een fragment van een walnootdop. 
Daarnaast werd sleedoorn aangetroffen, gemi-
neraliseerde resten van granen en linze of erwt 
en verkoolde rogge en gerst. Dat van granen 
gemaakte pap in deze tijd ook op de luxe ge-
dekte tafel verscheen, blijkt uit papkommen van 
majolica (afb. 9.22). Ze vallen op door hun fraaie 
decoratie. 

10.9 Vermaak

10.9.1 Inleiding

Spelen was voor middeleeuwse kloosterlingen 
geen taboe. De Engelse geestelijke Johannes 
Beleth maakt in de twaalfde eeuw melding van 
een traditie in de abdij van Poitiers, waar het 
gebruikelijk was dat de monniken zich na het 
paasfeest in het koor verzamelden en ballen 
overgooiden.303 Uit ca. 1500 dateert een afbeel-
ding in een manuscript waarop te zien is dat jon-
gens in een kloostergang aan het tollen zijn.304 
Bij kloosteropgravingen is ook speelgoed aange-
troffen. Dat kan van kinderen van de klooster-
school zijn geweest, maar ook van volwassenen, 
zoals een stok voor het kolfspel, voorloper van 
golf, in een nonnenklooster in Rosmalen.305

Ook in Susteren zijn objecten gevonden die als 
speelgoed in een ruime zin van het woord 

beschouwd kunnen worden. De meeste daarvan 
zijn van hout gemaakt, maar ook is dierlijk bot, 
metaal en aardewerk gebruikt.

10.9.2 Voor 1000

De oudste objecten zijn twee ‘klossen’, waarmee 
een bol met een platte bodem en een padden-
stoelachtige vorm bedoeld wordt. Ze zijn ge-
maakt van het knoesthout van een esdoorn. Ze 
zijn gevonden in waterput 7602, waarvan de 
constructiedatum niet zeker is (op zijn laatst 
vroege tiende eeuw; § 6.4.3). De klossen zijn van 
oud hout gemaakt, want een 14C-datering kwam 
uit in de vijfde of zesde eeuw.306 De klossen zijn 
eerst gedraaid en daarna met een beitel aan de 
bovenkant rond afgewerkt (V13-135-BH-01 en 
V13-135-BH-02, afb. 10.77). Mogelijk zijn deze 
klossen bij een balspel met een stok verschoven 
of weggeslagen. 

Afb. 10.77 Klos voor schuif- of kegelspel, bol met platte 

bodem, hout van veldesdoorn (Acer campestre), hoogte 

9,5 cm, V13-135-BH-01, waterput 7602, het hout van het 

object heeft een 14C-datering in de vijfde of zesde eeuw, de 

contextdatering is mogelijk tiende eeuw (foto: BIAX 

Consult).
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Het maken van muziek kan men ook als spel 
beschouwen en kenmerkend daarvoor is een 
fluit, gemaakt van een opperarmbeen van een 
schaap of geit. Het bot is niet compleet en er zijn 
drie vingergaten zichtbaar (V08-110-BB-01, 
afb. 10.78). De fluit is gevonden in de vroegmid-
deleeuwse waterloop 4302 en zal in de achtste 
of negende, mogelijk nog vroege tiende eeuw 
bespeeld zijn.
Glissen kunnen voor het vermaak gebruikt zijn, 
maar waren in de winter natuurlijk ook functio-
neel. Een glis is een lang bot, meestal het mid-
denvoetsbeen of het spaakbeen van een paard 
of rund, dat men gebruikte als glijder op het ijs, 
hetzij onder de voet, hetzij onder een slede. Bij 
het gebruik onder de voet bewoog men zich 
voort met prikstokken. De glis kwam niet los van 
het ijs. In de glis werden enkele gaten aange-
bracht om hem aan de schoen of slede vast te 
kunnen maken. Soms werd het glijvlak iets afge-
vlakt, zodat men stabieler stond. Er zijn zeven 
glissen opgegraven, waarvan er vier afkomstig 
zijn uit de vroegmiddeleeuwse waterloop 4302 
(afb. 10.79). Bij alle glissen duidt het gladde slij-
tagevlak op gebruik op een harde ondergrond, 
met andere woorden: ijs. 

10.9.3 Tussen 1000 en 1300

Uit deze periode zijn drie speelschijven en vier 
speelballen gevonden, die alle van hout zijn 
gemaakt.
De drie speelschijven hebben een doorsnede van 
ca. 6 cm en een dikte van ca. 2 cm. Eén speel-
schijf is van eik gemaakt (V04-287-BH-02) en 
twee zijn van hulst (V04-274-BH-01, V12-082-
BH-01, afb. 10.80). De schijven zijn met een mes 
uit het hout gesneden en daarom niet helemaal 
rond. De speelschijven komen alle uit de vulling 
van de volmiddeleeuwse gracht 4200 en zijn op 

grond van de context in de elfde tot dertiende 
eeuw te plaatsen. Ze zouden bij het kolfspel ge-
bruikt kunnen zijn.
De vier speelballen zijn ronde ballen van ver-
schillende houtsoorten, namelijk van els (V04-
275-BH-01), veldesdoorn (V04-287-BH-01, 
afb. 10.81) en hulst (V04-275-BH-02 en V04-

Afb. 10.78 Fluit, bot van een middelgroot zoogdier, humerus, lengte ca. 13 cm, V08-110-BB-01, complex 4302, achtste 

tot vroege tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.79 Glis, middenvoetsbeen van een rund, lengte 18 cm, V08-220-BB-01, complex 4302, achtste tot vroege 

tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 10.80 Houten speelschijf, hulst (Ilex aquifolium), 

diameter 6 cm, hoogte 2 cm, V12-082-BH-01, complex 

4200, elfde tot dertiende eeuw (foto: Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.81 Houten speelbal, veldesdoorn (Acer 

campestre), hoogte 4,5 cm, V04-287-BH-01, complex 

4200, elfde tot dertiende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).
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derne periode. Omdat het om eenvoudige, 
rondgeslepen voorwerpen gaat, zijn ze vrijwel 
onmogelijk te dateren. Ze konden voor allerlei 
bordspelletjes dienen. Er zijn bij de opgraving 
drie speelschijven van aardewerk en één van 
metaal gevonden. Eén van de speelschijven van 
aardewerk komt uit een laag uit de twaalfde tot 
vijftiende eeuw (V13-049-KOB-01, afb. 10.84). 

10.9.5 Tussen 1500 en 1800

Uit de postmiddeleeuwse periode zijn vrij veel 
bij een spel gebruikte objecten bewaard geble -
ven. 
Een loden object zou een kolfslof kunnen zijn 
(V06-020-M-01, afb. 10.85). Bij het kolven (een 
voorganger van het moderne golfspel) werd een 
bal met een stok weggeslagen met de bedoeling 
om in zo weinig mogelijk slagen een punt te be-
reiken. Aan de onderkant van de stok zat een 
verbrede voet, de slof, die aanvankelijk net als 
de stok van hout was, maar die sinds de zes-
tiende eeuw van lood was gemaakt. De bal, 
waarvan houten voorbeelden uit de elfde tot 
dertiende eeuw zijn gevonden (afb. 10.81), was 
toen ook niet meer van hout, maar van leer. De 
in Susteren gevonden, mogelijke kolfslof bestaat 
uit een holle, in een punt uitlopende loden 
koker, waarvan een zijde vlak is. Als het bij dit 
object om een kolfslof gaat, zou deze wegens 
het gebruikte materiaal uit de zestiende eeuw of 
later dateren. In de context (een kuil) bevindt 
zich vroegmiddeleeuws tot en met zeventiende-
eeuws aardewerk.
Een ander loden object dat bij een spel gebruikt 
kan zijn, is een loden schijfje, waarin aan één 
zijde een kruis is gekrast (V02-070-M-01, afb. 

Afb. 10.84 Speelschijf, roodbakkend aardewerk, diame-

ter 5,3 cm, hoogte 1,7 cm, V13-049-KOB-01, laag S13/047, 

twaalfde tot vijftiende eeuw (foto: Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.85 Mogelijke kolfslof, lood, lengte 6 cm, V06-

020-M-01, kuil S06/034, zestiende of zeventiende eeuw 

(foto: Restaura).

275-BH-03). Op de draaibank zijn cilinders ver-
vaardigd die men met de beitel aan weerszijden 
rond heeft afgewerkt. Gemiddeld hebben de 
ballen een doorsnede van ca. 6 cm. De speelbal-
len komen net als de speelschijven alle uit de 
vulling van de volmiddeleeuwse gracht 4200 
(S04/319) en zijn op grond van de context in de 
elfde tot dertiende eeuw te plaatsen. 
Speelballen waren in de middeleeuwen van leer, 
touw of hout.307 Een dertiende-eeuws standen-
boek uit Parijs maakte melding van de beroeps-
groep ‘ballenmaker’. Er zijn zelfs voorwaarden 
aan het vervaardigen van leren speelballen ver-
bonden.308 De in Susteren gevonden houten bal-
len en speelschijven wijken qua afmeting, vorm 
en productiewijze niet af van exemplaren die 
elders zijn gevonden, zoals in Utrecht, Middel-
burg, Eindhoven en Nijmegen.309

Uit de vulling van de volmiddeleeuwse gracht 
4200 zijn negentien fragmenten van een speel-

goedboog geborgen (V04-294-BH-03; S04-319). 
De boog was gemaakt van een tak van hazelaar 
met een lengte van meer dan 60 cm en met een 
diameter van ca. 1,5 cm. De afmetingen en een-
voudige makelij bepalen de interpretatie als 
speelgoedboog. Hazelaar is een houtsoort die 
bekend staat om zijn buigzaamheid en elastici-
teit. Parallellen van kinderbogen zijn onder meer 
gevonden in Amsterdam.310 
Van dierlijk bot zijn een dobbelsteen en twee 
fluiten gemaakt. De dobbelsteen meet 8,1 x 8,2 x 
9,1 mm (V04-245-BB-02, afb. 10.82). De ogen 
zijn aangegeven door middel van puntcirkels. De 
ogenverdeling kan een aanwijzing zijn voor de 
datering van de dobbelsteen. Indien de vijf te-
genover de zes geplaatst is, zoals het geval is bij 
deze dobbelsteen, dateert de dobbelsteen uit de 
dertiende tot vijftiende eeuw.311 Dit past binnen 
de datering van stortlaag 4260 (twaalfde tot 
vroege veertiende eeuw).
Twee fluiten zijn gemaakt van de schacht (dia-
fyse) van een lang bot van een middelgroot 
zoogdier. De zijden waar de vingergaten in zijn 
aangebracht, zijn iets afgevlakt. Beide zijn in-
compleet. Bij één fluit zijn nog twee vingergaten 
aanwezig (V07-130-BB-01, afb. 10.83). Bij de 
ander slechts één (V08-286-BB-01). Beide 
komen uit een context met een elfde- tot 
twaalfde-eeuwse datering.

10.9.4 Tussen 1300 en 1500

Speelschijven, gemaakt van scherven van aarde-
werk, metaal of fragmenten van bouwmateriaal, 
komen voor vanaf de Romeinse tijd tot in de mo-

Afb.10.82 Dobbelsteen van een bot van een groot 

zoogdier, 8,1 x 8,2 x 9,1 mm, V04-245-BB-02, complex 

4260, twaalfde tot vroege veertiende eeuw (foto: 

Limburgs Museum).

Afb. 10.83 Fluit van een bot van een middelgroot zoogdier, incompleet, twee vingergaten 

aanwezig, lengte ca. 7 cm, V07-130-BB-01, laag S07/106, elfde of twaalfde eeuw (foto: Limburgs 

Museum).
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derne periode. Omdat het om eenvoudige, 
rondgeslepen voorwerpen gaat, zijn ze vrijwel 
onmogelijk te dateren. Ze konden voor allerlei 
bordspelletjes dienen. Er zijn bij de opgraving 
drie speelschijven van aardewerk en één van 
metaal gevonden. Eén van de speelschijven van 
aardewerk komt uit een laag uit de twaalfde tot 
vijftiende eeuw (V13-049-KOB-01, afb. 10.84). 

10.9.5 Tussen 1500 en 1800

Uit de postmiddeleeuwse periode zijn vrij veel 
bij een spel gebruikte objecten bewaard geble -
ven. 
Een loden object zou een kolfslof kunnen zijn 
(V06-020-M-01, afb. 10.85). Bij het kolven (een 
voorganger van het moderne golfspel) werd een 
bal met een stok weggeslagen met de bedoeling 
om in zo weinig mogelijk slagen een punt te be-
reiken. Aan de onderkant van de stok zat een 
verbrede voet, de slof, die aanvankelijk net als 
de stok van hout was, maar die sinds de zes-
tiende eeuw van lood was gemaakt. De bal, 
waarvan houten voorbeelden uit de elfde tot 
dertiende eeuw zijn gevonden (afb. 10.81), was 
toen ook niet meer van hout, maar van leer. De 
in Susteren gevonden, mogelijke kolfslof bestaat 
uit een holle, in een punt uitlopende loden 
koker, waarvan een zijde vlak is. Als het bij dit 
object om een kolfslof gaat, zou deze wegens 
het gebruikte materiaal uit de zestiende eeuw of 
later dateren. In de context (een kuil) bevindt 
zich vroegmiddeleeuws tot en met zeventiende-
eeuws aardewerk.
Een ander loden object dat bij een spel gebruikt 
kan zijn, is een loden schijfje, waarin aan één 
zijde een kruis is gekrast (V02-070-M-01, afb. 

10.86). Dergelijke motieven werden vaak in 
speelschijfjes gekrast. Het gezegde ‘kruis of 
munt werpen’ herinnert hier nog aan. In Amster-
dam zijn enkele loden schijfjes met een ingekrast 
kruis in een zeventiende-eeuwse context gevon-
den.312 Het schijfje uit Susteren komt uit de in de 
zestiende eeuw gegraven gracht 4600, die veel 
zeventiende- en achttiende-eeuwse vondsten 
bevatte en in de negentiende eeuw gedicht is. 
Een opmerkelijke vondst ten slotte is een houten 
buis, die als proppenschieter is geïdentificeerd 
(V05-265-BH-01, afb. 10.87). Voor de buis heeft 
men een tak van de zwarte vlier gebruikt en het 
merg verwijderd. De buis heeft een lengte van 
20 cm en een diameter van 2,5 cm met recht 

Afb. 10.84 Speelschijf, roodbakkend aardewerk, diame-

ter 5,3 cm, hoogte 1,7 cm, V13-049-KOB-01, laag S13/047, 

twaalfde tot vijftiende eeuw (foto: Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.85 Mogelijke kolfslof, lood, lengte 6 cm, V06-

020-M-01, kuil S06/034, zestiende of zeventiende eeuw 

(foto: Restaura).

Afb. 10.86 Loden speelschijf, diameter 2,7 cm, V02-

070-M-01, gracht 4600, zestiende tot achttiende eeuw 

(foto: Restaura).

Afb. 10.87 Buis van een proppenschieter, hout, zwarte vlier, lengte 26,1 cm, V05-265-BH-01, 

complex 4500 of 4600, zestiende of vroege zeventiende eeuw (foto: Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Limburg).

Afb. 10.88 Uiteinde van een schuifstok van een 

proppenschieter, hout, zwarte vlier, lengte 9 cm, V05-

164-BH-02, complex 4600, zestiende of vroege 

zeventiende eeuw (foto: BIAX Consult). 
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afgewerkte uiteinden. Op enkele meters afstand 
werd een korte, eveneens uitgeholde tak van 
zwarte vlier aangetroffen (V05-164-BH-02, 
afb. 10.88). Deze heeft een verdikt uiteinde, ver-
oorzaakt door de aanwezigheid van twee afge-
sneden zijtakjes. Dit was mogelijk onderdeel van 
de schuifstok van de proppenschieter. Het buisje 
heeft een lengte van 9 cm. Een propje werd in 
het ene uiteinde van de proppenschieter ge-
stopt, waarna het eruit werd geschoten door een 
klap op de schuif te geven, die er aan de andere 
kant in was gestoken. Op grond van de context 
waarin beide objecten gevonden zijn, is een da-
tering in de zestiende tot achttiende eeuw mo-
gelijk. Aangezien echter in 1626 in de statuten 
van Susteren werd bepaald dat er geen kinderen 
onder de elf jaar in het stift mochten worden 
opgenomen, zal de proppenschieter, die toch als 
kinderspeelgoed is te beschouwen, geen zeven-
tiende- of achttiende-eeuwse datering heb-
ben.313 Een datering in de zestiende, eventueel 
nog vroege zeventiende eeuw past goed bij een 
vondst in Groningen. Hier zijn bij de vindplaats 
Latijnse school vergelijkbare exemplaren van 
proppenschieters aangetroffen, die tussen 1500 
en 1550 zijn gedateerd. In Groningen is ook de 
bijbehorende schuif gevonden en ook hier zijn 
de buizen gemaakt van een uitgeholde vlier-
tak.314 Het merg van de zwarte vlier is namelijk 
zacht en gemakkelijk te verwijderen.

10.10 Het leven in het klooster 

Het beeld dat de vondsten geven over het dage-
lijks leven van de bewoners van klooster en stift 
vanaf de stichting tot de opheffing, is verras-
send. Het draagt bij aan de beantwoording van 
de onderzoeksvragen (hoofdstuk 4 en 13), met 
name die over de aanwezigheid van vrouwen en 
hoe die tot uitdrukking komt in het vondstenbe-
stand. Ook over de welstand van de bewoners 
van klooster en stift geven de vondsten veel 
informatie.
Al in de eerste helft van de negende eeuw blijken 
er vrouwen in het klooster te wonen, die hals-
snoeren met fraaie glazen kralen droegen en die 
met email en steentjes ingelegde fibulae op hun 
kleding hadden bevestigd. 
Sommige van de fibulae en kralen zouden zelfs 
al uit de achtste eeuw kunnen stammen. Het ligt 
voor de hand deze vrouwen te associëren met 

de in 891 genoemde sanctemoniales feminae, tenzij 
men de objecten zou willen associëren met niet-
geestelijke gasten. Het is echter niet aannemelijk 
dat kortstondig verblijf tot bovenmatig verlies 
van persoonlijke bezittingen leidt. 
Het is onbekend of men de fibulae en kralen-
snoeren ook op het habijt droeg bij een religi-
euze handeling of plechtigheid of alleen buiten 
de kerk op kleding voor ‘dagelijks’ gebruik.
Het is opvallend dat de religieuze status van 
deze vrouwen zich liet verenigen met dit vertoon 
van wereldlijke luxe. Een gedrag dat misschien 
samenhangt met de aanzienlijke afkomst van 
deze vrouwen. Kennelijk was het in de Karolin-
gische tijd voor vrouwelijke geestelijken van 
hoge afkomst niet taboe om sieraden en fraaie 
kleding te dragen. 
Hoewel men zou verwachten dat de in het 
klooster aanwezige vrouwen de dochters en we-
duwen van de regionale elite waren, sluiten de 
fibulae en de kralen aan bij gebruiken die be-
kend zijn uit noordelijker streken. Daarom is het 
de vraag of de vrouwen afkomstig waren uit het 
kustgebied, het rivierengebied of nog noordelij-
ker streken. Hier kan echter de selectieve aard 
van het bodemarchief ons parten spelen.
Tegelijkertijd met de pronkkralen werden ook 
wat eenvoudiger, monochrome kralen gedragen, 
zodat er mogelijk ook vrouwen van lagere status 
aanwezig waren. Zo’n statusverschil is niet zeker. 
Het is ook mogelijk dat deze monochrome kra-
len samen met de polychrome kralen in een 
snoer gedragen werden. De monochrome kralen 
kunnen ook wat ouder zijn dan de polychrome 
exemplaren, wat dan de mogelijkheid versterkt 
dat er in de achtste eeuw al vrouwen in het 
klooster woonden.
Opvallend is dat in de tiende eeuw de kralen na-
genoeg geheel verdwijnen. Ook de fibulae ver-
dwijnen in die tijd grotendeels uit het vondst-
spectrum in Susteren, al hebben enkele typen 
een datering die tot de tiende en mogelijk zelfs 
tot de elfde eeuw doorloopt. 
Dat kan duiden op een breuk in de bewoning of 
in de samenstelling van de bevolking, of op een 
verandering van de mode, wellicht samenhan-
gend met een verandering van de morele codes, 
waarbij het dragen van sieraden door geestelijke 
vrouwen niet meer geaccepteerd werd.
Van dat laatste was in ieder geval later in de 
middeleeuwen sprake. Dat blijkt uit de door de 
bisschop van Luik in 1346 uitgevaardigde statu-
ten en de daarin opgenomen 
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kledingvoorschriften, waaruit we kunnen opma-
ken dat de stiftjoffers zich graag elegant kleed-
den (§ 3.4). Zij vielen weliswaar onder een min-
der streng regime dan reguliere monialen, maar 
konden zich niet alles permitteren. De vondsten 
uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd geven 
ook de indruk dat de kleding na 1000 soberder 
werd, al zijn deze vondsten schaarser dan die uit 
de vroege en volle middeleeuwen. Bij het onder-
zoek heeft het accent echter vooral gelegen op 
de oudere periode en dat kan het beeld verte-
kend hebben.
Naast vrouwen waren er ook mannen, zoals ook 
uit het skeletonderzoek gebleken is. De stich-
tingsoorkonde spreekt over broeders. Uit de 
laat- en postmiddeleeuwse bronnen weten we 
dat er enkele kanunniken voor de geestelijke 
verzorging waren. Onder de vondsten zijn weinig 
specifiek mannelijke objecten. Bij de vroeg- en 
volmiddeleeuwse benen kammen denken we in 
de eerste plaats aan vrouwen, maar dat hoeft 
niet. Zoals we bij messen ook niet alleen aan 
mannen mogen denken. Alleen van de dolk, 
waarvan een gevest gevonden is, is het aanne-
melijk dat deze eigendom van een edelman ge-
weest is. Het verband met het stift is moeilijk te 
leggen, tenzij hij toch het bezit is geweest van 
een kanunnikes, voor wie in dat geval de herin-
nering aan haar adellijke afkomst zwaar woog.
De goedkope postmiddeleeuwse tabakspijpen 
waren waarschijnlijk van mannelijk dienstperso-
neel, hoewel bekend is dat er ook in die tijd ro-
kende vrouwen waren. De pijlpunten zullen ge-
bruikt zijn door jagers die voor het klooster 
gewerkt hebben. Ook het leren schoeisel, dat 
vanaf de elfde eeuw is gevonden, was niet sek-
sespecifiek. Evenmin als de vijftiende-eeuwse 
platijn, waarvan het dragen waarschijnlijk was 
voorbehouden aan leden van de meer elitaire 
kringen. De aanwezigheid van kinderen voor de 
twaalfde eeuw is bekend dankzij kinderskelet-
ten. De vondst van speelgoed wijst op hun aan-
wezigheid in de late middeleeuwen of nieuwe 
tijd.
Door de eeuwen heen getuigen de vondsten van 
een zekere welvaart, al zijn er geen aanwijzingen 
voor exuberante rijkdom. Echte kostbaarheden 
zijn niet gevonden. Waarschijnlijk hebben de 
kanunnikessen die bij hun vertrek meegenomen 
(§ 3.5). Ook vroeger ging men zorgvuldig om met 
waardevolle voorwerpen en de kans dat ze in de 
grond terecht kwamen, was minimaal. Als ze van 
kwetsbaar materiaal gemaakt waren, was de 

kans dat ze in de bodem bewaard bleven al even 
gering.  
De aanwijzingen voor welstand schuilen in de 
genoemde kledingaccessoires, in enkele per-
soonlijke bezittingen uit later tijd, zoals een 
struisvogelei en een verrekijker, en verder vooral 
uit de vlees- en wijnconsumptie en het bij de 
wijn behorende luxe glaswerk. 
Blijkens het dierlijke bot aten de bewoners in de 
vroege en volle middeleeuwen in ruime mate 
vlees. In de vroege middeleeuwen was dat voor-
al varkensvlees. Later steeg het aandeel rund-
vlees. De vleesconsumptie lijkt in strijd te zijn 
met het voorschrift in de regel van Benedictus 
dat men zich dient te onthouden van vlees van 
viervoeters, tenzij men erg ziek was. Mogelijk 
werd deze regel in de eerste eeuwen van het 
klooster nog niet gevolgd of nam men het er niet 
zo nauw mee. Ook is het mogelijk dat niet ieder-
een vlees consumeerde. Uit het isotopenonder-
zoek bleek dat twee vrouwen overwegend plant -
aardig voedsel, althans minder vlees dan de an-
deren hebben gegeten.
Bij de visconsumptie valt op dat de bewoners 
niet alleen lokale, maar ook ingevoerde zeevis 
aten – eerst alleen maar geconserveerde haring, 
na 1000 ook gedroogde kabeljauw en platvis. 
Het is aannemelijk dat vis in een monastieke 
context een prominentere plaats in het dieet 
had dan vlees. Omdat visresten echter alleen 
verzameld zijn uit grondmonsters en niet uit de 
volledige inhoud van sporen, zijn er te weinig 
kwantitatieve gegevens om een goede indruk 
van de algehele visconsumptie te krijgen. Daar-
door is ook onduidelijk hoe de hoeveelheid ge-
nuttigde vis zich verhoudt tot de vleescon  -
sump tie. 
Bij de plantaardige voeding was geen sprake van 
overdaad. Er zijn geen grote verschillen met het 
plantaardige voedsel dat in rurale nederzettin-
gen in Zuid-Nederland gegeten werd. In de vroe-
ge middeleeuwen had men de beschikking over 
gerst, rogge en waarschijnlijk haver. Ook waren 
tuinbouwproducten en fruit beschikbaar. Enkele 
fruitsoorten waren gecultiveerd en kunnen, net 
als de tuinbouwproducten, gekweekt zijn in een 
tuin, in dit geval een kloostertuin. Vanaf de elfde 
eeuw nam de diversiteit toe. Men gebruikte nu 
ook tarwe, gierst, boekweit en biet en er was een 
toename van gecultiveerde fruitsoorten, zoals 
appel, peer, pruim, kers en walnoot en mispel.
Bij de maaltijd dronk men al in de vroege mid-
deleeuwen uit geïmporteerd glaswerk een goed 
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glas wijn, wat het beeld bevestigt dat het kloos-
ter een bovenlaag van de bevolking huisvestte, 
hoewel het drinken van wijn in een klooster niet 
uitzonderlijk was. 
In ieder geval werd bij het onderzoek van de ske-
letten geconcludeerd dat de bewoners van het 
klooster tussen de achtste en de elfde eeuw 
geen gebrek aan voedingsstoffen en vitamines 
hadden, maar dat van een overvloedig dieet 
voor de meesten geen sprake was (hoofdstuk 7).
Naar de vleesconsumptie in de late middeleeu-
wen en nieuwe tijd is geen onderzoek gedaan. 
Dat de consumptie van geïmporteerde vis en 
van wijn uit luxe glazen doorging, doet echter 
vermoeden dat – in lijn met de adellijke afkomst 
van de bevolking van het stift – de maaltijd niet 
minder welvoorzien was dan in de tijd daarvoor. 
Dat er in de zeventiende eeuw financiële proble-
men waren, waardoor in 1626 het aantal kanun-
nikessen van tien naar zeven werd teruggebracht 
en de abdis in 1694 aan de keurvorst van de Palts 
om belastingvermindering vroeg, spreekt niet 
uit de wijnglazen à la façon de Venise uit beerput 
7802 aan de noordwestzijde van de klooster-
ge bouwen.
Ook al weerspiegelt de aanwezigheid van welva-
rende bewoners zich in de drinkglazen, het ove-
rige eet- en drinkgerei laat zien dat men in 
Susteren door de eeuwen heen ook ‘gewone’ 
voorwerpen gebruikte. Bij het aardewerk 
(hoofdstuk 9) gaat het om objecten die zowel tot 
het kelder-, keuken- als tafelgerei gerekend kun-
nen worden: kannen, grotere en kleinere bekers 
en potten voor allerlei doeleinden. Uit de peri-
ode voor 1000 zijn slechts enkele fragmenten als 
‘luxe waar’ te beschouwen, zoals Tatinger kan-
nen en biconische potten van het Dorestadtype 
W VII. Uit de periode na 1000 geven enkele beer-
putten voorbeelden van wat luxer aardewerk, 
zoals majolica. Het gaat hierbij uiteraard om ta-
felgoed. Bij het koken en voor de opslag van 
voorraden gebruikte men basale voorwerpen die 
we zowel in rurale als stedelijke als aristocrati-
sche contexten aantreffen. De uit de volle en late 
middeleeuwen overgeleverde houten borden en 
de schaal zijn, net als het tafel- en keukengerei 
van aardewerk, basale producten, wat niet wil 
zeggen dat ze niet bij tijd en wijle door de gees-
telijke of adellijke bewoners van het klooster 
gebruikt zouden kunnen zijn. In de volle middel-
eeuwen en daarna zal men steeds meer tin en 
koper gebruikt hebben om uit te eten en te drin-
ken, al is daar niet veel van bewaard gebleven. 

De informatie die de vondsten geven over de 
inrichting van de kloostergebouwen is betrek-
kelijk gering. Dat men gebruikmaakte van olie-
lampjes, is vanzelfsprekend. Bijzonder is de hoe-
veelheid vensterglas (§ 11.7). Van vier soorten 
geïmporteerd ruw glas werden ruitjes gemaakt 
die in lood werden gevat. De glas-in-loodramen 
werden geplaatst in een of meer gebouwen uit 
de achtste of negende en mogelijk ook uit de 
tiende eeuw. Zulke ramen zullen zeker in een of 
twee voorgangers van de huidige kerk hebben 
gezeten, maar omdat de scherven tussen het 
nederzettingsafval van het oudste klooster zijn 
gevonden, is het niet uit te sluiten dat er ook een 
glazen raam heeft gezeten in een kloosterge-
bouw – en dan is te denken aan het stenen ge-
bouw 5000 of 5100. Als een houten gebouw een 
venster heeft gehad, zal dat eerder op traditio-
nelere wijze zijn gedicht met een gespannen 
varkensblaas.
Ruiten zijn er zeker ook geweest in de elfde-
eeuwse en latere gebouwen. De glasscherven 
daarvan zijn terechtgekomen in elders gedepo-
neerd afval of in contexten, zoals gracht 4500, 
waarvan het glas niet onderzocht is.
De aanzienlijke collectie sleutels laat zien dat er 
in de twaalfde en dertiende eeuw veel kasten, 
kisten en deuren waren die werden afgesloten. 
Dat deze vooral in stortlaag 4260 zijn gevonden, 
is een aanwijzing dat hier waarschijnlijk na een 
calamiteit puin en afval is gestort, zonder dat 
men de gelegenheid had of heeft genomen om 
bruikbare spullen op te zoeken. Deze moment-
opname is mogelijk illustratief voor het gebruik 
van sloten in het klooster.
Dat er uit de latere tijd zo weinig verlichtingsarti-
kelen zijn, is opvallend. Een verklaring kan zijn 
dat men vooral met kaarsen in koperen of tin-
nen kandelaars werkte of zelfs met kaarsen in 
koperen kroonluchters. Objecten van tin en 
koper worden bij opgravingen zelden aangetrof-
fen, omdat ze voor hergebruik werden omge-
smolten.
Het aantal vondsten dat verwijst naar twee we-
zenlijke kenmerken van een klooster of stift, na-
melijk geletterdheid en religiositeit, is beperkt. 
Uit de boeksluitingen en het boekbeslag kan 
afgeleid worden dat in het klooster van Susteren 
boeken waren. De oudste boeksluiting kan al uit 
de negende eeuw dateren. Aantekeningen en 
notities werden in de middeleeuwen gemaakt 
op wastafeltjes. Dat was ook in Susteren het 
geval, zoals blijkt uit drie metalen schrijfstiften. 
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Deze stiften waren het schrijfgereedschap van 
geletterden. Zeer eenvoudig van aard is een 
houten stift, die op de kloosterschool of door 
iemand van het personeel gebruikt kan zijn. Of 
er in het middeleeuwse klooster ook teksten op 
perkament werden geschreven, is onbekend. De 
materialen waarmee dat gebeurde zijn vergan-
kelijk en hierdoor niet bewaard. Hoe gering deze 
vondsten in aantal ook zijn, ze passen goed in 
het beeld van een middeleeuws klooster. In de 
late middeleeuwen zijn ze niet meer kenmer-
kend voor een monastieke omgeving, omdat 
inmiddels ook de adel en de gegoede burgerij 
deelhadden aan de schriftcultuur. 
Dat er uit de vijftiende eeuw en later geen boek-
sluitingen zijn gevonden, kan toeval zijn, maar 
het kan ook betekenen dat het latere stift min-
der kostbare werken in zijn bezit had. Vanaf de 
vijftiende eeuw zal men met inkt op papier zijn 
gaan schrijven. Voor deze overgang zijn geen 
andere aanwijzingen teruggevonden dan een 
enkele inktpot.
De boeksluitingen zullen op boeken van religieuze 
aard gezeten hebben, maar dit zijn geen voorwer-
pen die aan een klooster waren voorbehouden. 
Boeken met religieuze teksten waren zeker sinds 
de late middeleeuwen ook in het bezit van de 
adel en later ook van de gegoede burgerij. De 
overige objecten met een religieuze functie zijn 
het eigendom geweest van praktiserende christe-
nen, maar dat hoeven niet per se kloosterlingen 
te zijn geweest. Al denkt men bij de pijpaarden 
Jezusbeeldjes toch wel in de eerste plaats aan de 
vrome vrouwen in het laatmiddeleeuwse stift. 

Opvallender is de aanwezigheid van objecten 
om mee te spelen en kinderen. Dat de dames in 
het stift graag een spel speelden, zoals dat in 
adellijke kringen gebruikelijk was, is niet ver-
wonderlijk. Het blijkt evenwel dat men zich al in 
het vroegmiddeleeuwse klooster met een spel 
vermaakte, waarbij – als de interpretatie van de 
houten ‘klossen’ juist is – men afgeknotte schij-
ven wegsloeg of deze als doelwit gebruikte om 
platte schijven tegen aan te schieten. Uit de 
elfde tot dertiende eeuw zijn platte schijven be-
waard gebleven die met een kolfstok geslagen 
konden worden en uit de zestiende eeuw of later 
dateert een object dat de loden slof van een 
kolfstok zou kunnen zijn. Het lijkt er dus op dat 
bewoners gedurende het gehele bestaan van het 
klooster op een of andere wijze een soort voor-
loper van het moderne golf gespeeld hebben.
De houten ballen kunnen voor allerlei spellen 
gebruikt zijn, maar uit geschreven bronnen is het 
middeleeuwse jeu de paume (kaatsen) bekend, 
waarbij spelers een bal met de (eventueel ge-
handschoende) hand wegsloegen. In de nieuwe 
tijd kwam daar een racket voor in de plaats, 
waaruit het tennis ontstond. Een voorloper 
daarvan kan dus ook in Susteren gespeeld zijn. 
Fluiten laten zien dat men ook muziek maakte, 
wellicht om op te dansen. Dat laatste werd door 
de bisschop van Luik in de door hem in 1348 uit-
gevaardigde statuten uitdrukkelijk verboden, 
nadat hij had geconstateerd dat in het stift spra-
ke was van ‘scandalisatie ende perikelen’. 
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11 Handwerk en ambacht

315 Jacobsen 1992; https://www.campus-
galli.de/klosterplan/.

316 Hodges, Leppard & Mitchell 2011.
317 Cramp 1970a, 327; 1970b, 16; 2000, 105.
318 Basispublicatie 1.19, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 

1.26, 1.27, 1.28, 1.29.
319 V10-053, RICH-21877: 1222 ± 28 BP; 

68.2% waarschijnlijkheid: 720AD (9.3%) 
740AD, 760AD (73.6%) 890AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 690AD (21.8%) 
750AD, 760AD (73.6%) 890AD. 

320 König 2002.
321 Drescher 1992.

11.1 Inleiding

De in de bibliotheek van Sankt Gallen bewaarde 
plattegrond van een ‘modelklooster’ uit het 
begin van de negende eeuw laat zien dat dit vol-
ledig zelfvoorzienend was. Op de plattegrond 
zijn werkplaatsen ingetekend voor allerlei am-
bachtslieden, tot wapensmeden aan toe.315 In de 
praktijk zal dit niet overal in deze mate het geval 
zijn geweest, maar wel zijn bij diverse opgravin-
gen van kloosters aanwijzingen voor het bedrij-
ven van ambachten gevonden, zoals in San 
Vincenzo al Volturno.316 Daarbij ging het vooral 
om tijdelijke ambachtelijke activiteiten, nodig 
om het klooster te bouwen. De Angelsaksische 
geschiedschrijver Beda (672/673-735) beschrijft 
in zijn Historia abbatum hoe Benedictus Biscop, 
de stichter en eerste abt van het klooster te 
Monkwearmouth in Northumberland, in 675 
steenhouwers en glazeniers uit Francia liet 
komen om een klooster te bouwen in more 
Romano (op de Romeinse manier), waarbij de 
glazeniers kerk, koor en refter moesten 
beglazen.317

Naast de tijdelijke behoefte aan handwerkers 
voor de bouw van een klooster moest ook in de 
noden van het dagelijks bestaan voorzien wor-
den. Daarbij kan men denken aan het werk van 
smeden en timmerlieden en aan het vervaardi-
gen van kleding.
Ten slotte kunnen in kloosters werkzaamheden 
ten behoeve van externe gebruikers zijn verricht. 
Hierbij is te denken aan het kopiëren van ma-
nuscripten, maar ook aan de productie van tex-
tiel, waaronder stukken van bijzondere kwaliteit.
In deze paragrafen worden de objecten en struc-
turen besproken die met ambachtelijke activitei-
ten in Susteren in verband kunnen worden ge-
bracht. Hierbij is een selectie gemaakt uit zaken 
die in de basispublicatie uitvoeriger aan de orde 
komen.318 De besproken vondsten dateren vooral 
uit de periode voor 1300. Jongere contexten, op 
de beerputten na, zijn minder intensief bestu-
deerd. Aan enkele vondsten van gereedschap-
pen (beitel, troffel en dergelijke) uit postmiddel-
eeuwse contexten is hier voorbij gegaan.

11.2 Klokgieten

Onder de latere oostvleugel is een structuur aan-
getroffen (complex 7903), die als klokgietkuil is 
geïdentificeerd (afb. 11.1, 11.2, 11.3). Het restant 
van de klokgietkuil bestond uit een langwerpige 
smalle kuil, die in het midden was verbreed. De 
breedte van het centrale deel (de stookplaats) 
was 80 cm. De breedte van de mondingen van de 
trekgangen was 40 cm. De lengte van het geheel 
was 3,10 m. De bodem van de kuil lag in het mid-
den op 29,94-29,98 m NAP. Dat betekent bij een 
maaiveldhoogte van 30,80 m NAP dat de kuil een 
diepte had van ca. 85 cm. Een 14C-datering van 
verkoolde macroresten uit de westelijke gang 
kwam uit in de achtste of negende eeuw.319 Uit de 
vulling van de gangen en de centrale kuil kwa-
men vijf wandscherven en een randscherf van 
aardewerk uit de periode 750-900 en een wand-
scherf van Pingsdorfaardewerk uit de periode 
800-900. Deze scherven zaten in de grond waar-
mee het complex na gebruik gedicht is. Een ne-
gende-eeuwse datering van de kuil is hierdoor 
waarschijnlijk.
Op de bodem van de centrale kuil lagen vier ver-
brande blokken tufsteen. Voor het gieten van een 
klok maakte men een mal, die men op de tufste-
nen blokken zette en die daarna werd gebakken 
boven een vuur tussen de tufstenen. Vanuit een 
smeltoven op het maaiveld werd vervolgens 
vloeibaar brons in de mal gegoten. Nadat het 
brons was afgekoeld, werd de mal kapotgeslagen 
en de klok uitgenomen. Theophilus Presbyter 
heeft het principe van het klokkengieten al in het 
begin van de twaalfde eeuw beschreven in zijn 
Schedula de diversis artibus.320 In Europa zijn uit de 
elfde en twaalfde eeuw enkele klokken bewaard 
gebleven.321 Deze hadden aan de basis een dia-
meter van 30 tot 50 cm. De klok van Susteren 
was blijkens de afmeting van het basement on-
geveer even groot.
Een tweede klokgietkuil (complex 7906) werd op 
7 m afstand van de eerste gevonden. Deze is in 
essentie identiek, maar minder goed bewaard. In 
tegenstelling tot klokgietkuil 7903 bevatte de 
tweede kuil bronsslakken. De slakken lagen 
zowel in de navulling als in de basale vulling van 
de kuil.
De grootste slak (V11-008 uit de navulling, 
afb. 11.4) weegt bijna 550 g, meet ca. 12 x 6 x 
6 cm en bestaat uit brons dat rond houtskool en 
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Afb. 11.1 Ligging van de ovens en klokgietenkuilen, complex 7901/7908.

Afb. 11.2 Klokgietkuil 7903, dwarsdoorsnede oostzijde, coupe E-F, uit het oosten (foto: RCE).
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322 Vriendelijke mededeling van Dom A. 
Lenglet, abt van de abdij St.-
Benedictusberg te Mamelis, in een 
e-mail d.d. 14 maart 2021.

gebrande leem is gevloeid. Het stuk is mogelijk 
in gestolde vorm overgebleven, nadat het brons 
in een smeltkroes was gesmolten of in een vorm 
was gegoten. Gezien de grote hoeveelheid zal het 
om een groot object zijn gegaan en zal de smelt-
kroes navenant groot en sterk zijn geweest. Een 
andere slak betreft mogelijk de resten van de 
lemen bekleding van een ijzeren smeltkroes, dan 
wel de resten van een mal (V11-016).
Op basis van analyseresultaten zouden de frag-
menten heel goed klokkenbrons kunnen zijn. Alle 
daarvoor noodzakelijke elementen (Cu, Sn en Pb) 
zijn aanwezig. Wordt naar de verhouding tussen 
de genoemde drie metalen gekeken, dan toont 
V11-008 de ideale verhouding van drie kwart tot 
vier vijfde koper en een kwart tot een vijfde tin, 
waarbij een kwart van het tin door lood is ver-
vangen. Deze slakvondsten bevestigen de inter-
pretatie als klokgietkuil.
In de vulling van de kuil bevond zich nederzet-
tingsafval, zoals dierlijk bot en aardewerk. Op 
grond van het jongste aardewerk (handgemaakt 
en gedraaid Zuid-Limburgs aardewerk) dateert 
de kuil uit de elfde of twaalfde eeuw. De klok zou 
voor de romaanse kerk kunnen zijn gemaakt, 
maar gezien de afstand tot de kerk en de ge-
woonte om kerkklokken binnen of direct bij de 
kerk te gieten, moet eerder aan een ‘kapittelklok’ 
gedacht worden. Deze werd geluid om de bijeen-
komsten in de kapittelzaal aan te kondigen. 
Tevens werd deze klok, meestal minder zwaar 
dan de luidklokken van de kerk, gebruikt om de 
monniken ’s nachts te wekken voor het nacht-

officie en overdags om het uur van de maaltijden 
aan te kondigen.322

11.3 Kalkbranden

Er zijn drie, dicht bij elkaar liggende kuilen gevon-
den die mogelijk een functie als kalkbrandoven 
hebben gehad, gezien de aanwezigheid van 
houtskool en kalksteenbrokken in de vulling (de 
complexen 7902, 7905 en 7908 op afb. 11.1). Dat er 
bij de bouw van de vroegmiddeleeuwse stenen 
gebouwen mortel is gebruikt, is waargenomen in 
de funderingen van de gebouwen 5000 en 5100.
Het best bewaard was een grote (3,30 x 2,40 m) 
rechthoekige kuil (complex 7902), die door een 
kruisvormige, ca. 25 cm brede stookgang werd 
doorsneden (afb. 11.5). De ovenkuil had een rood-
verbrande bodem en wand. De onderkant van de 
ovenkuil bevond zich in het midden op 30,12 m 
NAP. De onderkant van de kruisvormige stook-
gang zat 15 cm lager dan de onderkant van de 
ovenkuil. De kuil zat vol met houtskool en kalk-
steenpuin (hoekige brokken van 5 tot 10 cm 
grootte).
Aan de westzijde liep de ‘lange’ stookgang in oost-
westelijke richting over een lengte van 1,95 m 
(mogelijk via een tunneltje, maar dat is niet waar-
genomen) over in een langwerpige, maximaal 
55 cm brede kuil die als stookruimte of basis van 
een soort schoorsteen is te beschouwen is. Als 
gevolg van een verstoring was de situatie hier 

Afb. 11.4 Bronsslak V11-008 uit klokgietkuil 7906, lengte 15 cm. Deze is mogelijk bij het smelten van brons in een 

oven overgebleven (foto: P. de Rijk, Archeomedia).

Afb. 11.5 Oven 7902. Overzicht vanuit het oosten. Op de voorgrond de oostelijke stookkuil met het tunneltje naar de 

ovenkuil (foto: RCE).
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323 Determinatie Jan de Koning.
324 V20-010, RICH-21879:1190 ± 30 BP; 

68.2% waarschijnlijkheid: 770AD 
(68.2%) 880AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 720AD (2.8%) 
740AD, 760AD (89%) 900AD, 920AD 
(3.6%) 950AD.

niet geheel duidelijk. De onderkant van de kuil lag 
op ca. 29,83 m NAP. Op de bodem lag een laag 
houtskool. In de vulling zaten brokken gebakken 
leem (‘huttenleem’) met een dikte van 4 à 5 cm 
en indrukken van takken. Mogelijk gaat het om 
resten van de bovenbouw van de oven. In dat 
geval was de ovenwand van vlechtwerk dat met 
leem was afgesmeerd.
Ook aan de oostzijde liep de ‘lange’ stookgang 
over in een wat diepere kuil of stookruimte (on-
derkant eveneens op 29,83 m NAP). Deze was 
rechthoekig van vorm en mat 1,40 x 0,88 m. De 
kuil had een gelaagde vulling en bevatte veel 
houtskool. Tussen deze stookkuil en de ovenkuil 
zat een 40 cm lange en 23 cm brede tunnel. 
Bij een maaiveldhoogte van ca. 30,80 m NAP in 
het oosten van het terrein (§ 2.6) had de oven-
kuil een diepte van ca. 70 cm en hadden de 
stookkuilen een diepte van ca. 85 cm. 
De vulling van de oven bevatte aardewerk uit de 
periode 750-950 (één randscherf van een reliëf-
bandamfoor, tien wandscherven, twee bodem-
scherven van Badorfaardewerk, 750-850; één 
randscherf en één wandscherf van Mayenaarde-
werk,750-850; één randscherf en drie wand-
scherven van vroeg Pingsdorfaardewerk, 800-
900; twee wandscherven van Duisburg aarde werk, 
900-950).323 Een 14C-datering van houtskool uit 
de westelijke stookgang kwam uit in de tweede 
helft van de achtste eeuw tot het einde van de 
negende eeuw.324 Een datering in het begin van 
de tiende eeuw is het meest waarschijnlijk. 
Twee andere ovens hadden in essentie eenzelfde 

vorm, met dien verstande dat complex 7905 
maar een enkele centrale stookgang had, terwijl 
complex 7908 helemaal geen stookgang had 
(afb. 11.1). Het lange uiteinde aan de noordzijde is 
bij deze twee ovens niet waargenomen. Oven 
7905 is maar voor de helft opgegraven en oven 
7908 was aan de noordzijde door een latere kuil 
verstoord. 
Bij complex 7905 lagen op de bodem van de kuil 
keien, waar de houtskool en de kalksteen op 
gestapeld konden worden. Het bovengrondse 
gedeelte van de oven bestond blijkens de vondst 
van verbrande leem met afdrukken van takken 
uit met leem afgesmeerd vlechtwerk. Uit de aan-
wezigheid van twee paalgaten op de hoeken kan 
afgeleid worden dat de oven onder een afdak 
stond. Een grote kuil in het midden diende mo-
gelijk om houtskool onder de kalksteen te leg-
gen. De ovenkuil en de grote kuil in het midden 
zijn na de beëindiging van het stookproces ge-
dicht met brandafval en ovenrestanten. De vul-
ling bestond uit grijze grond met houtskool en 
kalksteen en enig nederzettingsafval. Twee 
scherven van Karolingisch aardewerk uit de 
tweede helft van de achtste of de negende eeuw 
(een wandscherf van een bolpot uit Mayen en 
een wandscherf van een reliëfbandamfoor) kun-
nen erop duiden dat deze oven uit de late acht-
ste tot tiende eeuw dateert.
In de vulling van oven 7908 zijn geen vondsten 
gedaan. Omdat de ovens echt als groepje bij el-
kaar lagen, zal er weinig tijd tussen hun gebruiks -
perioden liggen, als ze al niet gelijktijdig zijn. Een 

officie en overdags om het uur van de maaltijden 
aan te kondigen.322

11.3 Kalkbranden

Er zijn drie, dicht bij elkaar liggende kuilen gevon-
den die mogelijk een functie als kalkbrandoven 
hebben gehad, gezien de aanwezigheid van 
houtskool en kalksteenbrokken in de vulling (de 
complexen 7902, 7905 en 7908 op afb. 11.1). Dat er 
bij de bouw van de vroegmiddeleeuwse stenen 
gebouwen mortel is gebruikt, is waargenomen in 
de funderingen van de gebouwen 5000 en 5100.
Het best bewaard was een grote (3,30 x 2,40 m) 
rechthoekige kuil (complex 7902), die door een 
kruisvormige, ca. 25 cm brede stookgang werd 
doorsneden (afb. 11.5). De ovenkuil had een rood-
verbrande bodem en wand. De onderkant van de 
ovenkuil bevond zich in het midden op 30,12 m 
NAP. De onderkant van de kruisvormige stook-
gang zat 15 cm lager dan de onderkant van de 
ovenkuil. De kuil zat vol met houtskool en kalk-
steenpuin (hoekige brokken van 5 tot 10 cm 
grootte).
Aan de westzijde liep de ‘lange’ stookgang in oost-
westelijke richting over een lengte van 1,95 m 
(mogelijk via een tunneltje, maar dat is niet waar-
genomen) over in een langwerpige, maximaal 
55 cm brede kuil die als stookruimte of basis van 
een soort schoorsteen is te beschouwen is. Als 
gevolg van een verstoring was de situatie hier 

Afb. 11.5 Oven 7902. Overzicht vanuit het oosten. Op de voorgrond de oostelijke stookkuil met het tunneltje naar de 

ovenkuil (foto: RCE).
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325 Ook de ovens in Haagsittard en 
Hambach (Duitsland, Noordrijn-
Westfalen) hadden mogelijk die functie; 
zij hadden echter een ondergronds 
afgedekte kuil en waren dus meer 
tunnelvormig met open uiteinden: 
Stoepker 1991, 260; Heege 1997, 52-55.

326 V01-018, RICH-21876: 1221 ± 29 BP: 
68.2% waarschijnlijkheid: 720AD (8.4%) 
740AD; 760AD (59.8%) 870AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 690AD (21.1%) 
750AD; 760AD (74.3%) 890AD.

datering in de late negende eeuw of in de eerste 
helft van de tiende eeuw is dan voor deze drie 
ovens het meest aannemelijk.

11.4 Oven met onbekende functie

Een ovenkuil met onbekende functie (complex 
7901, afb. 11.1, 11.6) werd in het centrale deel van 
het kloosterterrein gevonden, op 6 m ten oosten 
van het Karolingische gebouw 5100 en op ca. 
1,50 m ten noorden van het vermoedelijk negen-
de-eeuwse houten gebouw 2020. Het restant 
werd op 30,33 m NAP zichtbaar onder de post-
middeleeuwse afbraaklaag (§ 2.6) en werd ten 
dele doorsneden door de fundering van een ver-
bindingsmuur tussen gebouw 5300 en de muur 
van kloosterhof 5400. De oven bestond op 30,33 
m NAP uit een ovale, oost-west gerichte kuil van 
1,90 x ca. 1,60 m, die ingegraven was in de tot 
vroegmiddeleeuwse cultuurlaag omgewerkte 
A- en B- horizont. De wanden van de kuil liepen 
verticaal tot iets schuin naar buiten op en de 
bodem was overwegend vlak. Op de bodem lag 
een 4 cm dikke, hard verbrande leemlaag met 
houtskool. Op een ca. 20 cm dikke vulling van 
vergraven löss met houtskool lag een tweede 

laag hard verbrande leem en 12 cm daarboven, 
op een vulling met roodverbrande löss nog een 
derde hard verbrande leemlaag. In de kuil is dus 
minstens drie keer gestookt, waarna de kuil tel-
kens gedeeltelijk gedempt is. Het is mogelijk dat 
de kuil geheel of gedeeltelijk door een lemen 
koepel was afgedekt. In de vulling boven de 
tweede harde leemlaag lagen enkele tegelach-
tige fragmenten gebakken leem. De onderzijde 
lag op ca. 29,87 m NAP, ca. 73 cm onder het 
vroegmiddeleeuwse maaiveld (hier ca. 30,60 m 
NAP), zodat de bovenste 30 cm van de kuil ver-
dwenen was. In de kuil, langs de zijkanten en in 
de omgeving waren verstoringen, wat de inter-
pretatie bemoeilijkt. 
Er zijn geen sporen of vondsten die een aanwij-
zing geven over de functie. Misschien gaat het 
om een oven om graan te drogen. Die worden in 
vroegmiddeleeuwse nederzettingen wel vaker 
aangetroffen.325 Er waren geen stookgangen of 
werkkuilen en uit de ovenkuil kwamen geen da-
terende vondsten. Het enige voor 14C-datering 
geschikte monster kwam uit een hoog niveau 
van de vulling, op ca. 30,33 m NAP. De datering 
gaf een grootste waarschijnlijkheid in de tweede 
helft van de achtste en in de negende eeuw.326 
Gezien de geringe afstand tot het negende-
eeuwse gebouw 2020 (§ 6.2.3), dat wegens brand-

Afb. 11.6 Coupe door oven 7901 vanuit het zuiden. Noordzijde op vlak 1, zuidzijde op vlak 3. Links wordt de oven 

doorsneden door de uitbraaksleuf in het verlengde van S01/017, het verlengde van de oostmuur van gebouw 5300. In 

de coupe is de centrale vulling van de oven zichtbaar als een grijze plek. Op vlak 3 ligt kuil S01/063 (foto: RCE).
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327 Determinatie Jan de Koning: Brühl-
Eckdorf: één randscherf, elf 
wandscherven, één bodemscherf; 
Pingsdorf: één randscherf; Mayen: drie 
randscherven, tien wandscherven; Huy: 
één wandscherf.

328 V11-039, RICH-21882: 1118 ± 28 BP; 68.2% 
waarschijnlijkheid: 890AD (35.4%) 930 
AD; 935AD (32.8%) 970 AD; 95.4% 
waarschijnlijkheid: 770AD (1.2%) 790AD; 
860AD (94.2%) 1000AD.

gevaar niet naast een nog actieve oven zal zijn 
gebouwd, is voor de aanleg en het gebruik van 
de oven te denken aan de tweede helft van de 
achtste of het begin van de negende eeuw. 

11.5 Metaalbewerking

11.5.1 IJzer

Op 10 m ten noorden van de kalkbrandovens 
werd een kuil gevonden die direct of indirect 
met ijzerbewerking van doen had (complex 
7904, afb. 11.7). 
Het is een grote rechthoekige kuil van 2,70 x 2,70 
m. Bij een maaiveldhoogte van ca. 30,80 m NAP 
had de kuil een diepte van 1,35 m in het midden 
en 1,20 m aan de rand. De bodem en de op-
staande rand van de kuil bestonden uit een 5 tot 
15 cm dikke, harde korst van oranjerood ver-
brande leem. Op de leembodem lag een 2 tot 
4 cm dikke laag houtskool. Daarop lag een laag 
grijsbruine grond met veel mortel, kalksteen-
gruis, houtskool en verbrande leem. 
De vondsten uit de vulling van deze kuil bestaan 

uit dierlijk bot, bouwkeramiek (dakpanfragmen-
ten), huttenleem en dertig fragmenten aarde-
werk, waaronder een randscherf en een bodem-
scherf van elfde- of twaalfde-eeuws, gedraaid 
Zuid-Limburgs aardewerk (periode A of 1A). De 
overige 28 scherven dateren alle uit de periode 
750-900 (Badorf-, Mayen-, Huy- en Pingsdorf-
aardewerk).327 Een bijzondere vondst is een me-
taalslak, die bij het slakkenonderzoek als hamer-
slag is gedetermineerd. Dat is een ijzerslak die 
ontstaat bij het smeden van ijzer op het aam-
beeld en die naar de actie waarbij hij ontstaat 
‘hamerslag’ genoemd wordt. Een onregelmatig 
gevormd stuk leem van ca. 11 x 11 x 8 cm zat vol 
met kleine, door de hamer afgeslagen ijzerschil-
fers hamerslag (V11-044, afb. 11.8). 
Een 14C-datering is toegepast op een houtskool-
monster, genomen van de laag op de bodem 
(V11-039; Quercus, gewicht 0,150 g). Dat leidde 
tot een datering van 1118 ± 28 BP, wat na kalibra-
tie neerkomt op de tweede helft van de negende 
of de tiende eeuw.328 Dat is in overeenstemming 
met de meerderheid van het aardewerk, maar 
niet met de twee Zuid-Limburgse scherven. Een 
reden voor de anomalie kan intrusie of verkeer-
de determinatie van de scherven zijn, of bij het 
houtskoolmonster gebruik van oud hout. Een 

Afb. 11.7 Complex 7904. Overzicht op vlak 3, nadat het zuidoostelijke kwadrant is uitgegraven, voor de verwijdering 

van de westelijke profieldam tussen werkput 11 en werkput 10 (boven midden op de foto). Gezicht – vanuit het 

zuidoosten – op het zuidelijke deel van coupe S11/012-1. Opvallend zijn de oranjerode gloeirand, de 

houtskoolconcentratie langs de rand en de vele kalk in de vulling (foto: RCE).
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elfde-eeuwse datering van de kuil is dus niet uit 
te sluiten, maar gezien de ligging bij de kalk-
brandovens, waarmee een samenhang zal zijn, 
verdient een datering in de late negende eeuw 
of in de vroege tiende eeuw de voorkeur. De na-
bijheid van de oostvleugel maakt een late date-
ring ook minder waarschijnlijk.
Hamerslag wijst op de werkzaamheden van een 
smid. Hamerslag wordt vaak rond het aambeeld 
in de bodem getrapt, zodat het goed mogelijk is 
dat dit fragment van de vloer van een smidse 
komt.
Hutkommen dienden soms als smidse. In Blerick 
is een hutkom als smidse geïnterpreteerd op 
grond van de aanwezigheid van dertien smeed-
slakken, waarvan één met de resten van een 
lemen vloer.329 Er zijn echter verschillende argu-
menten die pleiten tegen de interpretatie van 
complex 7904 als hutkom die als smidse in ge-
bruik was: de kuil was vrij diep, er zijn geen spo-
ren van een trap en ook geen paalsporen, en de 
kuil was met 7,3 m2 vrij klein voor een ruimte 
waarin plaats moest zijn voor een oven, blaas-
balg en aambeeld en de smid ook nog bewe-
gingsruimte moest hebben. Waarschijnlijker is 
dat de slak hoort bij het nederzettingsafval uit 
de nabije omgeving dat hier is gedeponeerd, 
nadat de kuil in onbruik was geraakt. 
Welke functie deze kuil dan wel had, is onduide-
lijk. Het was een diepe kuil waarin vuur is ge-
stookt zonder dat een trekgang of werkkuil 
nodig was. De aanwezigheid van kalksteenpuin 
kan ook hier betekenen dat er kalksteen werd 

gebrand, maar opvallend is dan het verschil met 
de andere kalksteenovens. Na het beëindigen 
van het brandproces is de oven gevuld met kalk-
steenpuin en nederzettingsafval. 
Het restant van een lemen vloer met hamerslag-
splinters wijst er in ieder geval op dat op het ter-
rein een smid actief is geweest. Dat op het ter-
rein ijzer is gesmeed, blijkt ook uit de aanwezig-
heid van smeedslakken, die in verschillende con-
texten aangetroffen zijn. De slak komen voorna-
melijk uit elfde- tot dertiende-eeuwse contex-
ten, zoals gracht 4200, waarin zich echter ook 
Karolingische vondsten bevonden (afb. 11.9). Eén 
slak (V07-217) komt uit een zuiver vroegmiddel-
eeuwse context, cisterne 7601. Te concluderen is 
dat de ijzerbewerking in de vroege middeleeu-
wen begon en waarschijnlijk tot in de volle mid-
deleeuwen doorging. Zekerheid omtrent de 
plaats van het smeedwerk is er niet, maar het 
meest waarschijnlijk is dat dit gebeurde in de 
ambachtelijke zone aan de oostzijde.

Afb. 11.8 Leem doorspekt met hamerslag (V11-044 uit 

complex 7904), hoogte 13,8 cm. Mogelijk betreft het een 

gedeelte van de vloer van een smidse (foto: P. de Rijk, 

Archeomedia).

Afb. 11.9 IJzerrijke smeedslak V04-033 uit complex 

4200, hoogte 11,8 cm. Aan de linkerzijde zit nog 

roodverbrande leem van de haardwand (foto: P. de Rijk, 

Archeomedia).
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11.5.2 Koperlegering

Behalve klokken werden op het terrein ook an-
dere objecten van een koperlegering gegoten. 
Daarop wijst een – niet complete – keramische 
mal voor het gieten van een speld of broche 
(V08-166-KOB-01, afb. 11.10). De mal heeft een 
breedte van 58 mm en een resterende lengte van 
50 mm. De dikte is 14 mm aan de rand en in het 
midden 9 mm. De mal is gevonden in complex 
4310. Dit is een latere vulling van de Karolingische 
waterloop 4300. Het aardewerk daarin is overwe-
gend uit de achtste tot tiende eeuw (Huy, Badorf, 
Mayen, Pingsdorf, Walberberg, 62%), maar er is 
ook aardewerk uit de elfde en twaalfde eeuw en 
zelfs nog wat uit de dertiende eeuw (Duisburg, 
Pingsdorf, Zuid-Nederlands, Paffrath, Zuid-
Limburgs, ‘Andenne’, Elmpt, 38%).Omdat er nau-
welijks parallellen voor dit soort gietmallen 
voorhanden zijn, is een exacte datering voorlopig 
niet mogelijk. Het gegeven dat de gietmal van 
gebakken klei is vervaardigd, zou een ondersteu-
ning kunnen zijn van een vroegmiddeleeuwse 
datering. In 2009 werd een eveneens keramische 
mal voor het gieten van fibulae gevonden bij het 
onderzoek naar de motte van Breust bij Eijsden. 
Daarvoor is op grond van parallellen elders een 
datering in de negende of het begin van de tiende 
eeuw voorgesteld.330 
Op de ‘broche’ uit Susteren lijkt een plantmotief, 
een ‘driespruit’ (stengel met zijtakken), te zijn 
afgebeeld, hoewel de voorstelling ook wat 

wegheeft van een Franse lelie. Een variant van het 
driespruitmotief komt ook voor op een laatmid-
deleeuwse mal, gesneden in natuursteen, die 
werd gevonden bij het onderzoek van het St.-
Agnesklooster in Oldenzaal.331 Het motief op deze 
Oost-Nederlandse mal is destijds in verband ge-
bracht met de driespruit als symbool van weder-
geboorte of nieuw leven, een symbool dat ook 
voorkomt op laatmiddeleeuwse borden met een 
slibversiering. Een driespruitmotief op een vroeg- 
of volmiddeleeuwse broche uit Susteren zou dan 
niet onmogelijk zijn.332

Twee vroegmiddeleeuwse fragmenten van een 
verknipte kom of beker, gemaakt van een koper-
legering, gevonden in de vroegmiddeleeuwse 
waterloop 4300 (V08-190-M-03), hadden waar-
schijnlijk in een smeltoven moeten belanden 
(§ 10.7.2).

11.6 Glasproductie

De opgravingen hebben enkele kleine fragmen-
ten productieafval opgeleverd die een aanwij-
zing geven voor de productie van vensterglas en 
mogelijk ook gebruiksglas.333 Het gaat om twee 
zeer kleine fragmenten van twee glassmeltkroe-
zen (V12-053-GL-10, V12-053-GL-11) uit complex 
4310, een licht gesmolten Romeins mozaïek-
steentje of tessera (V04-194-GL-02) uit complex 
4400 en een glasfragment dat afgeslagen is van 
een ijzeren, staafvormig glasblazerswerktuig, 
een ferrie, uit complex 4200 (spoor S12/102). De 
laatste vondst is gedaan op een plaats waar de 
volmiddeleeuwse gracht 4200 de vroegmiddel-
eeuwse waterloop 4300 doorsnijdt. Het is goed 
mogelijk dat de smeltkroezen en afslag van de 
ferrie dicht bij elkaar gedeponeerd zijn in 

Afb. 11.10 Keramische gietmal voor het gieten van een 

speld of broche, breedte 58 mm, restlengte 50 mm, V08-

166-KOB-01, complex 4310, vroege of volle 

middeleeuwen (foto: Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Limburg).

Afb. 11.11 Fragment van een smeltkroes, aardewerk, hoogte 26 mm, V12-053-GL-10, waterloop 

4310, Karolingisch (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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complex 4310, waarna de laatste door het gra-
ven van 4200 verplaatst is. Voor de tessera die op 
ca. 20 m afstand in de waterloop gevonden is, is 
een depositie in de Karolingische tijd ook niet 
uitgesloten. Een volmiddeleeuwse depositie is 
echter evengoed mogelijk. 
Bij het smeltkroesfragment V12-053-GL-10 gaat 
het om een kleine scherf van zeer dunwandig, 
zacht en poreus aardewerk, mogelijk ‘grijs 
Maaslands aardewerk’ (afb. 11.11). Het fragment 
is aan de binnenzijde bedekt met een dun, egaal 
laagje donkerblauw glas. Het gaat om gerecycled 
natronglas met zeer hoge antimoonwaarden. 
Dat kan erop wijzen dat antimoonrijke Romeinse 
mozaïeksteentjes aan het glas zijn toegevoegd. 
Vergelijkbaar hoge antimoonwaarden zijn ge-
constateerd in twee donkerblauwe vensterglas-
fragmenten, een uit een Karolingische context 
(V09-129-GL-01) en een uit een volmiddeleeuw-
se context in waterloop 4400 (V04-194-GL-01) 
(tabel 11.1). Het andere glassmeltkroesfragment 
(V12-053-GL-11) is van een zeer dunwandig, 
zacht en poreus, oranje-geel baksel en is waar-
schijnlijk afkomstig van een bolpot van Badorf 
aardewerk. Ook dit fragment is aan de binnen-
zijde bedekt met een zeer dun, egaal laagje van 
licht blauwachtig groen glas.
Hergebruik van huishoudelijke waar als smelt-
kroes voor glas was in de vroege middeleeuwen 
gebruikelijk, althans in het huidige Nederland. 
Merovingische Wölbwandpotten zijn reeds door 
kralenmakers in Maastricht in de late zesde 
eeuw en in Rijnsburg in de vroege zevende eeuw 
gebruikt als smeltkroezen.334 Gemorst glas op de 
breukvlakken duidt erop dat de bovenkanten 
van deze hoge potten werden verwijderd, zodat 
alleen de bodems overbleven. Deze vormden zo 
wijde, open ‘schalen’ die uiterst geschikt waren 
als smeltkroes voor kralenmakers. Ook in de 
Karolingische periode werd huishoudelijke waar 
hergebruikt als glassmeltkroes, zoals blijkt vond-
sten van scherven van Karolingische bolpotten 

uit Leidsche Rijn en Utrecht-Domplein.335

Een klein, enigszins gesmolten object van don-
kerblauw glas (V4-194-GL-02, afb. 11.12) (0,8 x 
0,8 cm) is een licht gesmolten Romeins moza-
ieksteentje of tessera, gemaakt van zuiver na-
tronglas uit de eerste tot derde eeuw n.Chr. Het 
is bekend dat antiek blauw glas in de vroege 
middeleeuwen werd verzameld om glas blauw 
te kleuren. Chemische analyses hebben aange-
toond dat Europese producenten van glas-in-
loodramen tot in de late twaalfde eeuw blauw 
glas maakten met behulp van Romeinse tesserae, 
omdat in Europa na de Romeinse tijd tot de late 
twaalfde eeuw geen kobalt meer werd gewon-
nen. De tessera is mogelijk een aanwijzing dat in 
Susteren donkerblauw glas werd gemaakt door 
in een smeltkroes donkerblauwe tesserae toe te 
voegen aan licht getint, groenachtig basisglas. 
Een dikwandig fragment met een dun laagje grij-
ze ijzeroxide op de holle binnenzijde (V12-078-
GL-01) vertoont de afdruk van een ferrie, een 
ijzeren, staafvormig glasblazerswerktuig.336 
Ferries worden gebruikt om een oor aan een 
geblazen glas te zetten of om een glas te versie-
ren, bijvoorbeeld met glasdraad. Hieruit blijkt 
dat er behalve vensterglas ook gebruiksglas in 
Susteren is vervaardigd. Deze praktijk is ook be-
kend uit andere vroegmiddeleeuwse kloosters 
(San Vincenzo al Volturno, Saint-Denis, Hamage, 
Stavelot, Corvey en Lorsch).337

11.7 Glas in lood

Bij de opgraving zijn ca. 500 fragmenten ven-
sterglas aangetroffen. De fragmenten uit vroeg- 
en volmiddeleeuwse contexten zijn onder-
zocht.338 De in totaal 56 onderzochte vlakglas -
fragmenten hebben alle deel uitgemaakt van 
glas-in-loodramen. Hoewel het glas sterk ge-
fragmenteerd was, kon bij vier complete plaatjes 

Afb. 11.12 Tessera, glas, hoogte 8 mm, V04-194-GL-02, complex 4400, Romeins (foto: Provinciaal Depot voor 

Bodemvondsten Limburg).

Tabel 11.1 Goed geconserveerd, opzettelijk gekleurd en ontkleurd vensterglas (foto’s: Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Limburg).

Kleur Breedte (mm) Objectnummer Vindplaats Datering

donkergroen 33 V08-190-GL-10 S08/171, complex 4302 achtste tot (eerste helft) negende eeuw

donkerblauw 31 V09-129-GL-01 S09/100, graf 58 achtste tot (eerste helft) negende eeuw

donkerblauw 24 V04-194-GL-01 S12/067, complex 4310 Romeins (eerste tot tweede eeuw), 
bewerkt in de Karolingische periode

turquoise 21 V08-190-GL-11 S08/171, complex 4302 achtste tot (eerste helft) negende eeuw

rood 
gemarmerd

28 V07-111-GL-01 S12/067, complex 4310 achtste tot (eerste helft) negende eeuw

ontkleurd 58 V09-273-GL-01 S08/171, complex 4302 achtste tot (eerste helft) negende eeuw
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en een bijna compleet plaatje aan de hand van 
snij- en gruisranden worden bepaald welke 
vorm en afmetingen het oorspronkelijke glas-
plaatje had. Het bleek om kleine plaatjes te 
gaan, zoals in de laat-Merovingische en Karo-
lingische perioden gebruikelijk was. In eerste 
instantie werd wegens de geringe afmetingen 
aan een gebruik in glas-in-loodramen getwijfeld, 

maar na bestudering van Merovin gische en 
Karolingische vlakglasassemblages bleek dat 
geringe afmetingen geen belemmering zijn voor 
gebruik in glas-in-loodramen. Dit werd beves-
tigd door de vondst van vier vroegmiddeleeuwse 
loodstrips met een zeer ondiep H-vormig profiel. 
Onder de glasplaatjes bevinden zich vooral geo-
metrische vormen met rechte lijnen en re gel-

uit Leidsche Rijn en Utrecht-Domplein.335
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fragmenten hebben alle deel uitgemaakt van 
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matige curvilineaire figuren. Deze hebben waar-
schijnlijk deel uitgemaakt van glas-in-loodra-
men met geometrische patronen. Enkele onre-
gelmatig curvilineaire plaatjes kunnen van een 
figuratieve glas-in-loodvoorstelling zijn ge-
weest, maar dit is speculatie.
Het vroegmiddeleeuwse vensterglas uit het 
klooster van Susteren is in meerdere opzichten 
uniek. Niet alleen kan het tot het oudste glas in 
lood gerekend worden dat ooit in Nederland is 
gevonden, het is bovendien de enige glas-in-
loodassemblage uit Nederland met opzettelijk 
gekleurd en ontkleurd, goed geconserveerd glas 
(tabel 11.1).
Het gebruik van gekleurd en ontkleurd glas voor 
vensterglas is een ontwikkeling die in de loop 
van zevende eeuw werd gestimuleerd door de 
kerk. Deze ontwikkeling lijkt in Neustrië te zijn 
begonnen en zich vandaaruit via kloosters te 
hebben verspreid.
Op basis van chemische analyses, de archeologi-
sche context en een vergelijking met andere 
complexen in Europa (Notre-Dame-de-Bonde-
ville, Jarrow, Hamage, Baume-les-Messieurs, 
Müstair en Paderborn) is van de meeste frag-
menten uit Susteren aangenomen dat ze een 
Karolingische datering (late achtste tot eerste 
helft negende eeuw) hebben. Een laat-Merovin-
gische datering (eerste helft achtste eeuw) van 
goed geconserveerde fragmenten is echter niet 
geheel uit te sluiten. Chemische analyses hebben 
in het vensterglas uit Susteren de aanwezigheid 
aangetoond van drie glastypen die in de late 
achtste en negende eeuw in gebruik zijn ge-
weest: (1) geconserveerd, gerecycled natronglas, 
waarschijnlijk een mengsel van oud Levantijns 
en Egyptisch glas; (2) mogelijk vroeg islamitisch 
soda-plantenasglas; (3) wit tot zilverwit ver-
weerd vroegmiddeleeuws potasglas. Een vierde 
in Susteren aanwezig glastype uit de 
Karolingische tijd is donker verweerd High Lime 
Low Alkali (HLLA) potasglas. Dat kan echter ook 
later in de negende eeuw of in de tiende eeuw 
zijn geproduceerd, zeer waarschijnlijk ten oosten 
van de Rijn. Potasglas en soda-plantenasglas 
werden vanaf de late achtste eeuw geprodu-
ceerd wegens een verminderde toevoer van 
natronglas.
Het goed geconserveerde glas uit Susteren is 
evenals bijna al het vroegmiddeleeuwse ven-
sterglas uit Noordwest-Europa cilindergeblazen. 
Er werd een cilinder geblazen, die daarna in de 
lengte werd opengesneden en plat uitgerold, 

zodat men vlak glas verkreeg. De fragmenten 
vertonen een verscheidenheid aan productie-
kenmerken die karakteristiek zijn voor cilinder-
geblazen glas. Een eerste belangrijk kenmerk 
bestaat uit langgerekte belletjes die in rechte, 
parallelle banen lopen. Andere fragmenten uit 
Susteren hebben alleen kleine, ronde belletjes 
die gelijkmatig over de glasmassa zijn verspreid. 
Verder is het vlakglas uit Susteren betrekkelijke 
dunwandig met twee gladde, glanzende zijden 
of met een glanzende bovenzijde en doffe on-
derzijde met kleine oneffenheden, veroorzaakt 
door de indruk van de ovenplaat waarop de ge-
blazen en opengesneden cilinder werd uitge-
vouwen.
Op bijna alle goed geconserveerde fragmenten 
zijn bewerkingssporen bewaard die duiden op 
het gebruik van een heet snijijzer en een gruisij-
zer, de traditionele werktuigen van middeleeuw-
se glazeniers die tot in de zeventiende eeuw 
werden gebruikt. Eerst werd een verhit snijijzer 
gebruikt om glazen plaatjes in diverse vormen te 
snijden, waarna met een gruisijzer kleine stukjes 
van het glas werden afgeknabbeld om de plaat-
jes hun uiteindelijke vorm te geven.
Diverse vroegmiddeleeuwse historische bronnen 
verhalen van glasblazers die uitgeleend werden 
aan kloosters om glazen vensters te maken.339 
Het is daarom zeker niet uitgesloten dat rondrei-
zende glazeniers in de vroege middeleeuwen in 
Susteren glas hebben verwerkt voor de produc-
tie van vensterglas en eventueel ook gebruiks -
glas.
Het is opmerkelijk dat te Susteren geen volmid-
deleeuwse vensterglasfragmenten aan het licht 
zijn gekomen, behalve een donker verweerd 
fragment in complex 4260, dat mogelijk elfde- 
tot twaalfde-eeuws is. De romaanse abdijkerk 
zal in de volle middeleeuwen zeer zeker glas-in-
loodramen hebben gehad en bij de bouw van de 
romaanse kerk in de elfde eeuw zal waarschijn-
lijk een tijdelijk glasblaasatelier actief zijn ge-
weest, zoals dat ook uit andere kloosters bekend 
is. Wellicht zijn de romaanse ramen in Susteren 
pas na honderden jaren ontmanteld en buiten 
het opgravingsterrein gedumpt of elders her ge-
bruikt.
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11.8 Textielbewerking

11.8.1 Inleiding

Textielbewerking was in vrouwenkloosters een 
belangrijke bezigheid. Uit het Angelsaksische 
klooster Whitby zijn al uit de zevende en achtste 
eeuw weefgewichten en spinstenen overgele-
verd.340 In de negende-eeuwse vita (levensbe-
schrijving) van Harlindis en Relindis, de eerste 
abdissen van het klooster Aldeneik, staat dat 
beide heiligen stoffen met gouddraad maakten 
en met parels versierden.341 In de schatkamer van 
de kerk in Maaseik wordt nog steeds vroegmid-
deleeuws textiel bewaard. In het vrouwenstift 
van Thorn was in de elfde eeuw een gynaeceum, 
een werkplaats waar horige vrouwen textiel ver-
vaardigden.342 Deze productie was ook bestemd 
voor externe gebruikers.
Of bewoners van het klooster in Susteren ook 
pronkstukken maakten of textiel voor externe 
gebruikers produceerden, is niet te bepalen. 
Schriftelijke bronnen ontbreken en uit de vond-
sten is het niet op te maken. Dat in Susteren 
zowel in het klooster als in het stift aan textiel-
bewerking werd gedaan, is echter zeker. Het is 
mogelijk dat enkele van de stukken textiel die in 
de schatkamer bewaard worden, hier bewerkt of 
geborduurd zijn. Textielbewerking blijkt uit de 
vondsten en uit de botanische monsters. Bij de 
analyse daarvan bleek dat in de vroege middel-
eeuwen in de directe omgeving van het kloos-
terterrein vlas is verbouwd. Een monster uit de 
elfde tot dertiende eeuw bevatte behalve vlas 
ook weverskaarde en wouw (een plant waarmee 
een gele verfstof wordt gemaakt). Onder de ob-
jecten uit de Karolingische tijd bevinden zich 
spinstenen, drietanden en wrijfbotten. Uit later 
tijd zijn naalden en spelden, vingerhoeden, scha-
ren en textielloden aanwezig. Spinstenen uit de 
ijzertijd zijn hier buiten beschouwing gebleven.343

11.8.2 Spinstenen 

Spinstenen voor 1000
Spinstenen dienden als vliegwiel op het stokje 
waar de gesponnen draad omheen werd ge-
draaid. Twee spinstenen van aardewerk hebben 

een dubbelconische vorm (V01-231-KOB-01, 
V06-197-KOB-01). Beide spinstenen zijn voor het 
bakken van een laag fijn kleislib (engobe) voor-
zien. We kunnen de stenen rekenen tot het glad-
wandige aardewerk, waartoe ook knikwandpot-
ten behoren. Op grond hiervan moet worden 
gedacht aan een  datering in de Merovingische 
of vroeg-Karolingische tijd, dat wil zeggen nog in 
de achtste eeuw.344

De eerstgenoemde spinsteen is een intrusie-
vondst in de laatmiddeleeuwse stortlaag 4260 
(§ 8.6, afb. 11.13). De tweede komt uit de vulling 
van gracht 4200 op de plaats waar deze de 
Karolingische waterloop 4300/4400 heeft door-
sneden (§ 8.5). Een derde spinsteen van aarde-
werk is niet compleet, maar kan op grond van de 
context (laag 4302 in de vroegmiddeleeuwse 
waterloop 4300, § 8.4) als Karolingisch worden 
beschouwd (V08-139-KOB-01).
Uit laag 4302 komen ook twee loden spinklos-
sen. Het eerste exemplaar is rond en plat met 
een rond gat in het midden en vier haaks op het 
gat geplaatste ‘spaken’ (afb. 11.14). Vergelijkbare 
wielvormige loden spinsteentjes zijn onder an-
dere bekend uit Domburg,345 het rivierengebied 
(huis Malburg en Kerk Avezaath-Stenen 

Afb. 11.13 Spinsteen, gladwandig aardewerk, type gw-

spi-1, dubbelconisch, diameter 28 mm, V01-231-KOB-01, 

complex 4260, Karolingisch (foto: Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten Limburg).

Afb. 11.14 Loden spinklos, diameter 22 mm, V08-

192-M-01, complex 4302, 750-950 (foto: Limburgs 

Museum).
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Kamer)346 en Medemblik en Stede Broec in West-
Friesland.347 Een tweede exemplaar was ook 
wielvormig, maar was sterk aangetast door 
hitte.
Een derde vroegmiddeleeuwse loden spinsteen 
is dubbelconisch en komt uit een grafkuil uit de 
late negende eeuw (V04-039-M-01, afb. 11.15). 
Het graf is van een vrouw die ongeveer 55 jaar 
oud geworden is. Bij de spinklos zou het kunnen 
gaan om een persoonlijke bezitting, die aan de 
dode meegegeven is. De spinklos lag naast het 
rechteronderbeen van de dode.
Een vierde loden spinsteen (V04-223-M-01) 
komt uit de bovenlaag van waterloop 4400, 
waarin vroeg- en volmiddeleeuwse vondsten 
vermengd zijn. Het spinklosje is aan één zijde 
afgeplat. De andere zijde is conisch. Vergelijk-
bare vormen komen voor in Domburg.348 Een 
Karolingische datering van dit object is goed 
mogelijk.

Spinstenen tussen 1000 en 1300
In het klooster zijn acht keramische spinstenen 
uit de twaalfde tot dertiende eeuw aangetroffen. 
Vijf daarvan zijn gevonden in stortlaag 4260; de 
andere drie in de vullingen van de waterlopen 
4400 en 4200 en in een kuil met nederzettings-
afval uit vooral de twaalfde eeuw. De spinstenen 
zijn gemaakt van witbakkend Maaslands aarde-
werk (drie exemplaren) en van blauwgrijs aarde-
werk, zoals dat onder meer in Elmpt werd ver-
vaardigd (vijf exemplaren). Onder de blauwgrijze 
spinstenen vinden we twee modellen: een dub-
belconische en een meer afgeplatte, afgeronde 
vorm. De Maaslandse spinstenen zijn van het 
dubbelconische type (afb. 11.16). In de elfde en 
twaalfde eeuw werden in Zuid-Limburg spinste-
nen van een vergelijkbaar model gemaakt.349

Spinstenen tussen 1300 en 1500
Uit beerput 7805 komt een loden spinsteentje 
met een conische vorm met concentrische groe-
ven aan de onder- en bovenzijde (V08-261-M-01, 
afb. 11.17). Op grond van de context is de spin-
steen tussen 1450 en 1550 te dateren. Spinklos sen 
raakten in de zeventiende eeuw in onbruik.350

Afb. 11.17 Loden spinsteen, diameter 20 mm, V08-

261-M-01, beerput 7805, tweede helft vijftiende of eerste 

helft zestiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

11.8.3 Drietanden

Kenmerkend voor textielbewerking zijn de zoge-
naamde drietanden. Deze voorwerpen werden 
meestal gemaakt van de middenhands- en mid-
denvoetsbeenderen van runderen en dan van 
een deel van de schacht (diafyse) van het bot, 
waardoor de voorwerpen hol zijn. Aan de platte 
zijde (de achterzijde van het bot) zijn meestal 
drie tanden uitgesneden. De bolle voorzijde is 
vaak versierd. De drietanden zijn voornamelijk 
bekend uit nederzettingscontexten, maar ook uit 
enkele vrouwengraven. De datering is niet ge-
heel zeker, maar de drietanden lijken voor te 
komen van de negende tot de dertiende eeuw.351 

Afb. 11.15 Loden spinklos, diameter 22 mm, V04-

039-M-01, graf 16, late negende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).

Afb. 11.16 Spinsteen, witbakkend Maaslands aardewerk, 

type wm-spi-1, diameter 29 mm, V06-064-KOB-01, 

complex 4200, twaalfde of dertiende eeuw (foto: 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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Over de functie van deze voorwerpen is veel dis-
cussie. Uit gebruikssporenanalyse van enkele 
drietanden uit Rotterdam en Spijkenisse bleek 
na vergelijking met replica’s die voor verschil-
lende activiteiten gebruikt werden, dat de voor-
werpen waarschijnlijk gebruikt zijn voor wolbe-
werking, zoals het uitkammen van schapen -
vachten, of als aanslagkam bij het weven.352

In Susteren zijn twee exemplaren gevonden. Een 
had oorspronkelijk drie tanden, waarvan er twee 
zijn afgebroken (V07-115-BB-01, afb. 11.18). Van 
de ander was het bovendeel met de tanden af-
gebroken (V08-111-BB-01, afb. 11.19). De eerste 
was over het gehele oppervlak versierd met 
schuine lijnen. Van de tweede was de omtrek 
versierd met twee dubbele groeven. Bij de bo-
venste groeven is de aanzet van enkele schuine 
lijnen zichtbaar. De datering van de context is in 
beide gevallen late achtste tot en met vroege 
tiende eeuw. Deze datering moet ook aange-
houden worden voor beide drietanden.

11.8.4 Weefstokjes

Drie brede, platte pennen met een punt aan het 
uiteinde zijn mogelijk gebruikt als weefstokjes. 
Met weefstokjes werden de inslagdraden van 
een staand weefgetouw vastgeslagen.353 
Een met twee zigzaglijnen versierd, 83 mm lang 
exemplaar is gevonden in vulling 4302 in water-
loop 4300, en is waarschijnlijk te dateren in de 
laat-Karolingische periode (V08-049-BB-01, 
afb. 11.20). Aan de zijkanten zijn lichte deuken 
aanwezig, veroorzaakt door intensief gebruik 
van het voorwerp. Twee onversierde exemplaren 
komen uit de elfde- tot dertiende-eeuwse gracht 
4200.

11.8.5 Wrijfbotten

Uit vulling 4302 van waterloop 4300 zijn nog 
twee objecten afkomstig die mogelijk te maken 
hebben met textielnijverheid. Het betreft twee 
afgehakte gewrichtskoppen van een opperarm-
been van een rund. Beide objecten hebben een 
bolle onderzijde, de natuurlijke vorm van de ge-
wrichtskop, en een vlakke bovenzijde door het 
afhakken. De objecten vertonen qua vorm een 
gelijkenis met de strijkglazen die voorkomen in 
Noordwest-Europa van de achtste tot twaalfde 
eeuw.354 Strijkglazen werden gebruikt om linnen 
of wollen stoffen of kledingstukken glad en 
glanzend te maken en wellicht ook leer. In 
Susteren zijn geen strijkglazen gevonden. In 
Dorestad zijn zowel strijkglazen als wrijfbotten 
gevonden. De wrijfbotten uit Dorestad waren 
aan de bolle zijde gesleten, in sommige gevallen 
zelfs heel sterk.355 
De bolle onderzijde van een van beide objecten 
uit Susteren vertoont eveneens een groot slijta-
gevlak, ontstaan door wrijving (afb. 11.21). Dit 
wrijfbot (V08-190-BB-02) heeft een diameter 

Afb. 11.18 Drietand, bot Bos taurus, metatarsus, lengte 53 

mm, V07-115-BB-01, kuil S07/097, late achtste tot vroege 

tiende eeuw (foto: Limburgs Museum).

Afb. 11.19 Drietand, bot groot zoogdier, metatarsus, 

lengte 23 mm, V08-111-BB-01, complex 4302, late 

achtste tot vroege tiende eeuw (foto: Limburgs 

Museum).

Afb. 11.20 Versierde pen van bot, mogelijk gebruikt als weefstokje, lengte 83 mm, V08-049-

BB-01, complex 4302, laat-Karolingisch (foto: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg).
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van ca. 68 mm en een hoogte van ca. 34 mm.
Het andere (V08-190-BB-01) heeft een diameter 
tussen de 63,5 en 69 mm en een hoogte van 31,5 
mm. Deze afmetingen komen overeen met die 
van strijkglazen.

 
11.8.6 Naalden en spelden

Naalden, spelden en pennen komen voor in ver-
schillende tijdsperioden en in vele verschillende 
afmetingen en vormen. Dergelijke voorwerpen 
kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt 
worden. Naainaalden konden gebruikt worden 
voor de vervaardiging van kleding of visnetten of 
voor andere doeleinden. De aanwezigheid van 
een oog betekent niet altijd dat het een naai-
naald betreft. Een gat kan ook aangebracht zijn 
om een sieraad aan te hangen, bijvoorbeeld bij 
een haar- of kledingnaald. Naalden zonder oog 
of andere langwerpige voorwerpen met een 
punt konden gebruikt worden als priem of als 
ander werktuig. Soms werd één object voor 
meerdere doeleinden gebruikt. 
In Susteren zijn drie objecten van dierlijk bot 
gevonden die als naald beschouwd zouden kun-
nen worden. Een, met een lengte van minstens 
53 mm en een maximale diameter van 2,2 mm, 
werd aangetroffen in de vondstenrijke stortlaag 
4260 uit de twaalfde tot vroege veertiende eeuw 
(V04-166-BB-01) (afb. 11.22). Twee andere 
komen uit gracht 4200 uit de elfde tot dertiende 

eeuw. Omdat in deze complexen ook oudere 
vondsten zitten, bestaat de kans dat ook de 
naalden ouder zijn.
In beerput 7807 met vondsten uit vooral de 
tweede helft van de zeventiende en de eerste 
helft van de achttiende eeuw bevonden zich 
twee fragmenten (17 en 10 mm) van een zilveren 
speld (V17-008-M-02). Hierbij lag aantal textiel-
loden (§ 11.8.9). Wellicht is dat geen toeval en is 
de speld door een kleermaker gebruikt. 
Ook zijn twee naalden van een koperleging ge-
vonden: V01-231-M-05 en V04-273-M-01 (afb. 
11.23). De eerste in stortlaag 4260, de tweede in 
de vulling van de volmiddeleeuwse gracht 4200. 
In geen van beide gevallen is een oog bewaard 
gebleven.

Afb. 11.23 Naald, ijzer, ca. twee derde aanwezig, lengte 

50 mm, V04-273-M-01, complex 4200, late elfde tot 

dertiende eeuw (foto: Restaura).

11.8.7 Vingerhoeden

In Noordwest-Europa komen vingerhoeden en 
naairingen algemeen voor sinds de dertiende 
eeuw.356 Een vingerhoed is te definiëren als een 
brede ring die afgedekt wordt door een kapje en 
die om een vinger kan worden geschoven om 
verwondingen bij het naaien te voorkomen. Een 
naairing is een identiek object, maar dan zonder 
het kapje. Tot het eind van de achttiende eeuw 
werden de meeste vingerhoeden door am-
bachtslieden gemaakt. Daarna werden ze door 
machines vervaardigd.
In Susteren zijn drie vingerhoeden en een naai-
ring gevonden. De naairing (V02-091-M-01) is 

Afb. 11.21 Wrijfbot, bot, Bos, humerus, afgehakte gewrichtskop slijtagevlak op bolle onderzijde, 

diameter 68 mm, V08-190-BB-02, complex 4302, late achtste tot vroege tiende eeuw (foto: 

Marloes Rijkelijkhuizen).

Afb. 11.22 Naald, bot, diersoort indet., lengte 53 mm, 

V04-166-BB-01, complex 4260, twaalfde tot vroege 

veertiende eeuw (foto: Limburgs Museum).
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vervaardigd van een dun plaatje messing en ver-
sierd met horizontale groeven (niet afgebeeld).357 
De hier afgebeelde vingerhoed V02-025-M-01 is 
van een koperlegering (afb. 11.24). Deze is ge-
stanst, dat wil zeggen met een vorm of stempel 
uit een plaat geslagen. Beide objecten komen uit 
de zestiende- tot achttiende-eeuwse gracht 
4600. Een identieke, minder gave vingerhoed 
komt uit beerkelder 7804. Deze beerkelder is van 
de zestiende tot de achttiende eeuw in gebruik 
geweest. Een derde vingerhoed komt uit de ver-
stoorde bovengrond en heeft eveneens een 
waarschijnlijk zestiende- tot achttiende-eeuwse 
datering.

Afb. 11.24 Vingerhoed, hoogte 24 mm, V02-025-M-01, 

gracht 4600, zestiende tot achttiende eeuw (foto: 

Restaura).

11.8.8 Scharen

Er zijn drie ijzeren knijpscharen gevonden. Een 
knijpschaar is uit één stuk metaal vervaardigd en 
bestaat uit een lusvormige greep, die als veer 
dient, en twee puntige bladen, die bij het dicht-
knijpen van de schaar langs elkaar schuiven. 
Knijpscharen zijn Noordwest-Europa al in de 

Romeinse tijd in gebruik, zowel in de huishou-
ding (ook om haar te knippen) als bij hand-
werk.358 De uit Byzantium of de islamitische we-
reld geïmporteerde scharnierschaar komt in de 
middeleeuwen sporadisch voor, maar wordt in 
de zestiende en zeventiende eeuw naast de 
knijpschaar gebruikt. Rond 1700 raakt de knijp-
schaar in onbruik, behalve bij het scheren van 
schapen. Van de scharen uit Susteren is alleen 
V02-001-M-01 compleet (afb. 11.25). De schaar 
komt uit verstoorde grond, maar kan oorspron-
kelijk in de vulling van waterloop 4500 of 4600 
gezeten hebben. In dat geval is zowel een laat- 
als postmiddeleeuwse datering mogelijk. Van de 
andere twee is slechts een blad en een deel van 
de beugel of veer over. Het is mogelijk dat deze 
scharen bij textielbewerking gebruikt zijn, maar 
ze kunnen (daarnaast) ook een andere functie 
gehad hebben.

11.8.9 Textielloden

In beerput 7807 uit de zeventiende of achttiende 
eeuw werden zeven lakenloodjes gevonden 
(V17-007-M01 afb. 11.26). Dit zijn twee door een 
pin verbonden loden plaatjes met een gestem-
peld keurmerk, die aan een rol stof werden ge-
hecht. Dit gebeurde in Nederland en Vlaanderen 
vanaf de dertiende eeuw. De productie en handel 
in laken waren hier van groot economisch belang 
was en men voerde strenge kwaliteitscontroles 
uit.359

De lakenloden uit de zeventiende of achttiende 
eeuw laten zien dat in het stift stof ‘op de rol’ 
werd gekocht en waarschijnlijk ter plekke werd 

Afb. 11.25 Knijpschaar, lengte 155 mm, V02-001-M-01, verstoorde bovengrond, late middeleeuwen of nieuwe tijd 

(foto: Restaura).
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verwerkt tot kleding. Onder de vondsten uit de 
beerput bevond zich ook een gebroken zilveren 
speld (V17-008-M-02, § 11.8.6). 

11.9 Bewerking van gewei en dierlijk bot

Er zijn maar weinig aanwijzingen dat in het kloos-
ter of stift dierlijk bot is verwerkt om er een ge-
bruiksvoorwerp van te maken.
Gewei van herten is bijzonder geschikt om kam-
men van te maken. Enkele geweifragmenten uit 
waterloop 4300 kunnen afvalstukjes zijn van het 
vervaardigen van dergelijke kammen. Helaas ver-
tonen de geweifragmenten geen hak- of zaag-
sporen die dat kunnen bevestigen.  
Van bot zijn wel vier afvalstukken of halffabrica-
ten aangetroffen. Waar het precies om gaat, is 
niet vast te stellen.360 Eén voorwerp is van het bot 
van een rund; het andere van een niet nader te 
bepalen groot zoogdier. De stukken hebben be-
werkingssporen. Eén fragment komt uit een vol-
middeleeuwse context, drie andere komen uit 
een laatmiddeleeuwse context. 
Het lage aantal afvalstukken of halffabricaten 
duidt niet op professionele bewerking ter plaatse. 
Het is echter niet uitgesloten dat zich tussen de 
niet-onderzochte vondstcomplexen met dierlijk 
bot meer afvalstukken bevinden.

11.10 Conclusie

Hoewel het niet blijkt uit de geschreven bronnen, 
hebben in Susteren in de vroege en volle middel-
eeuwen diverse ambachtelijke activiteiten plaats-
gehad. Ze voorzagen waarschijnlijk alleen in de 
eigen behoeften. Enkele activiteiten hadden een 
tijdelijk karakter; andere een meer permanent.
Als tijdelijke activiteiten kunnen klokgieten en 
kalkbranden genoemd worden, evenals het ver-
vaardigen van glas-in-loodramen en gebruiks-
glas. Het is waarschijnlijk dat hiervoor arbeids-
krachten van buiten zijn aangetrokken. Deze 
werkzaamheden waren gerelateerd aan bouwac-
tiviteiten die in de negende of tiende eeuw en 
wellicht nog in de elfde eeuw zijn uitgevoerd.
Het klokgieten en kalkbranden vonden plaats in 
een ambachtelijke zone aan de oostzijde van het 
terrein, deels ter plekke van, deels naast de later 
gebouwde oostvleugel van het volmiddeleeuw-
se klooster. Van het vensterglas is de productie-
plaats onbekend. Een glasoven is niet aange-
troffen.
Het kan zijn dat de industriële zone zich nog ver-
der naar het oosten heeft uitgestrekt. Ook kun-
nen sporen verloren zijn gegaan, omdat de vloer 
in de oostvleugel verdiept was aangelegd. De 
vindplaats van het glasafval geeft geen uitsluit-
sel. De smeltkroesfragmentjes, de tessera en de 
ferrieafslag zijn gedumpt in een waterloop. Ook 

Afb. 11.26 Zeven lakenloden, waarvan een met huismerk HDM, diameter 18 tot 23 mm, V17-007-M01, beerput 7807, 

zeventiende tot achttiende eeuw (foto: Restaura).
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veel van het vensterglas komt daar uit, maar dat 
kan – zeker als in de gebouwen 5000, 5100 en 
5200 glas-in-loodramen hebben gezeten – ook 
als bouwpuin worden beschouwd en niet als 
productieafval.
Voor de late elfde of twaalfde eeuw is er maar 
één aanwijzing voor tijdelijke ambachtelijke acti-
viteiten, namelijk de tweede klokgietkuil. De hier 
gegoten klok kan in de laat-elfde-eeuwse ro-
maanse kerk geplaatst zijn of bij de woongebou-
wen zijn gebruikt.
Metaalbewerking was een semipermanente ac-
tiviteit. De smidse op het terrein, waarvan het 
bestaan blijkt uit een hamerslagslak, kan bij een 
activiteit rond 900 of in de vroege tiende eeuw 
hebben gehoord. De aanwezigheid van smeed-
slakken in vol-, laat- en postmiddeleeuwse con-
texten doet vermoeden dat ook in deze tijd re-
gelmatig smeedwerk is verricht, al zijn er geen 
aanwijzingen voor de plaats daarvan. Dat zal 
gebeurd zijn bij bouw- en herstelwerkzaamhe-
den, die af en toe plaatsvonden. Dat er perma-
nent een smid was om gebruiksvoorwerpen te 
maken, is niet waarschijnlijk. Het was eenvoudi-
ger om een smid in een naburige nederzetting in 
te schakelen.
De broche of sierspeld met het plantmotief, 
waarvan een mal gevonden is, zal door een 
rondreizende bronsgieter zijn gegoten. Verknipte 
stukken koper en brons werden aan zo’n am-
bachtsman ter beschikking gesteld.
Textielproductie voor eigen gebruik kan in de 
vroege en volle middeleeuwen als een perma-
nent uitgevoerde activiteit worden beschouwd. 
Spinnen werd bij uitstek gezien als een bezigheid 
van vrouwen. De aanwezigheid van spinstenen 

bevestigt dat al in de vroege middeleeuwen 
vrouwen op het kloosterterrein textiel vervaar-
digden. Basale activiteiten als spinnen, weven en 
verven kunnen door personeel of horige vrou-
wen verricht zijn, zoals dat in Thorn in de elfde 
eeuw in een gynaeceum gebeurde. De vondsten 
geven geen aanleiding om te denken dat dat in 
Susteren op grote schaal plaatsvond. Het is 
evenmin bekend of men in Susteren, net als in 
het naburige Aldeneik, pronkstukken van textiel 
heeft gemaakt. Kostbaar borduurwerk was iets 
waaraan ook vrouwen van hoge afkomst zich 
wijdden.
Vondsten of sporen die duiden op ambachtelijke 
activiteiten in de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd zijn er niet veel, hoewel er bouw- en onder-
houdswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Op 
smeedslakken in laat- en postmiddeleeuwse 
contexten is hierboven gewezen. Aan gebouwen 
zijn reparaties verricht, zoals blijkt uit stukken 
gereedschap die in de vulling van de postmid-
deleeuwse gracht 4600 zijn gevonden. Deze zijn 
hier niet behandeld. Ook de geschreven bronnen 
melden het herstel van gebouwen. Ook aan tex-
tiel zijn kleine werkzaamheden verricht, zoals 
blijkt uit de aanwezigheid van naalden, spelden, 
scharen en vingerhoeden. 
De lakenloden laten zien dat men in de nieuwe 
tijd kant-en-klare stof heeft aangeschaft, waar-
na men een – al dan niet inwonende – kleerma-
ker de afwerking heeft laten verrichten.
Productie van textiel, glas en metaal waaraan 
voor 1000 nog behoefte was, ook al was het tij-
delijk, werd na 1000 niet meer nodig geacht. Het 
was gemakkelijker producten van stof, glas en 
metaal van elders te betrekken.
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12 Het klooster door de eeuwen 
heen

12.1 Inleiding

Bij de opgraving op het terrein ten noorden van 
de voormalige abdijkerk van Susteren zijn de 
resten ontdekt van een klooster uit de Karolin-
gische tijd, dat in de volle of late middeleeuwen 
is omgezet in een kanunnikessenstift. De sporen 
van klooster en stift werden daar, op het latere 
Salvatorplein, verwacht op grond van geschre-
ven bronnen, historische literatuur, negentien-
de-eeuwse kaarten, een klein proefsleuvenon-
derzoek op een aangrenzend terrein en natuur-
lijk wegens de elfde-eeuwse, voormalige abdij-
kerk, nu parochiekerk (afb. 1.1), waar volgens de 
Tran-chotkaart uit 1804-1805 het stift tegenaan 
was gebouwd (afb. 2.3).
Het zijn de geschreven bronnen die de eerste 
informatie over het klooster hebben gegeven. 
Volgens een oorkonde uit 714 waren het klooster 
en de kerk van Susteren gesticht door hofmeier 
Pepijn II en zijn vrouw Plectrudis op een door 
Plectrudis verworven, klein landgoed bij het ri-
viertje de Suestra. Pepijn en Plectrudis schonken 
hun stichting aan de missionaris Willibrord, abt 
van Echternach, tevens aartsbisschop van de 
Friezen met een zetel te Utrecht (§ 3.2). Hij werd 
ook de eerste abt van het klooster van Susteren.
Sommige historici hebben uit de stichtingsoor-
konde afgeleid dat op het landgoed al voor 714 
een kerk en klooster hadden gestaan (§ 3.2). 
Omdat de stichtingsoorkonde over fratres pere
grini spreekt en negende-eeuwse bronnen sanc
temoniales feminae noemen, ging de historische 
literatuur ervan uit dat het vroegmiddeleeuwse 
klooster aanvankelijk mannen had gehuisvest en 
later, in ieder geval al in de negende eeuw, vrou-
wen. Enkele schrijvers dachten aan een dubbel-
klooster. Ook namen sommige historici aan, te-
ruggaande op een achttiende-eeuws geschied -
werk over Gelre, dat het klooster door een Vi-
kingaanval in 881 of 882 was verwoest. 
Het klooster van Susteren was volgens Roozen, 
de geschiedschrijver van het klooster, ‘een be-
roemde abdij’ (hoofdstuk 1). Er zijn zeker rede-
nen om de oudste stichting zo te noemen. Ge-
wezen kan worden op de band met de Pip pi -
niden (de stamvaders van het Karolingische ko-
ningsgeslacht), de relatie met de bisschopszetel 
te Utrecht, de vele bezittingen waarvan een ne-
gende-eeuwse oorkonde rept, en de relatie met 
de legendarische koning Zwentibold, die hier in 

900 zou zijn begraven en wiens dochters hier 
abdis zouden zijn geweest.
Teken van belang uit later tijd is de grote kloos-
terkerk uit de tweede helft van de elfde eeuw, 
waarvan de torens nog steeds de horizon van 
Susteren domineren. In de veertiende eeuw of 
eerder is het vrouwenklooster omgezet in een 
kanunnikessenstift voor dames, die hun adellijke 
afkomst tot aan de generatie van hun over-
grootouders moesten kunnen aantonen. Roozen 
spreekt over een ‘stift dat eens ver buiten onze 
landsgrenzen bekend was’ (hoofdstuk 1).
Geschreven bronnen geven echter altijd een be-
perkt beeld en de verwachting was dat de opgra-
ving – al heeft de archeologie ook haar beper-
kingen – meer licht kon werpen op de geschie -
denis van het klooster en zijn bewoners. 
Daartoe is een aantal onderzoeksvragen gesteld 
(§ 4.5). De centrale vraag richtte zich op de be-
woningsgeschiedenis en de bouwkundige ont-
wikkeling van het klooster (§ 4.4). Het beant-
woorden van die vraag is het doel van dit 
hoofdstuk. Hierbij komen vooruitlopend op de 
conclusie (hoofdstuk 13) andere onderzoeksvra-
gen zijdelings aan de orde, 

12.2 Het begin

De opgraving vond plaats op een terrein aan de 
noordzijde van de nog aanwezige romaanse 
kerk. Het kadastrale minuutplan uit waarschijn-
lijk 1815 (afb. 2.4) laat hier de laatste resten van 
het in 1802 opgeheven damesstift zien. Kerk en 
klooster waren gebouwd op een plek die ‘hoog 
en droog’ was, maar omgeven door lagere ge-
bieden, die in natte jaargetijden de toegang be-
moeilijkten (afb. 2.6). Het ‘nederzettingsterrein’ 
waar de kloostergebouwen gevonden werden, 
liep van het zuidoosten bij de crypte (een half 
ondergrondse buitencrypte aan de oostzijde van 
het koor) naar het noordwesten af naar de rand 
van een breed en ondiep beekdal. Ten tijde van 
de kloosterstichting stroomde hier een beek, die 
onderdeel was van het stroomstelsel van de 
Roode Beek (§ 2.6, 8.3).
Een oude beekvulling (afb. 12.1, complex 4100) in 
het noordwesten van het opgravingsterrein be-
vatte veel vondsten uit de ijzertijd, vooral aarde-
werk en ‘kookstenen’, maar ook fragmenten van 
weefgewichten, spinklosjes en glazen La Tène-
armbanden. Op het nederzettingsterrein was in 
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vroegmiddeleeuwse aardewerk zijn 
ontleend aan de door Jan de Koning 
opgestelde determinatietabel (bijlage 
bij de Basispublicatie 1.17).

365 Basispublicatie 4.2.

restanten van de oorspronkelijke bodem, de A- 
en B-horizont, een strooiing van ijzertijdaarde-
werk aanwezig. De vondsten toonden aan dat 
het latere kloosterterrein en zijn omgeving in de 
prehistorie in gebruik waren als woonplaats. Het 
zwaartepunt van de bewoning lag in de midden-
ijzertijd (500-250 v Chr.).361 
In de Romeinse tijd kan in de omgeving van het 
kloosterterrein een Romeinse nederzetting zijn 
geweest. Er is een beperkt aantal vondsten uit 
de Romeinse tijd, zowel in de vullingen van de 
waterlopen als op het nederzettingsterrein.362 Er 
zijn echter geen uit de Romeinse tijd daterende 
grondsporen of structuren geïdentificeerd. Bij 
alle vondsten lijkt het om secundaire depositie 
te gaan, waarbij ook materiaal van elders is aan-
gevoerd. De hoofdmoot van het Romeinse ma-
teriaal dateert uit de periode 150-230 n.Chr. 
Twee scherven stammen uit de vierde eeuw. 
Fragmenten van Romeinse dakpannen zijn veel-
vuldig aangetroffen, waaronder een dakpan met 
het stempel MHF. Deze stempels worden geda-
teerd in de tweede helft van de tweede eeuw tot 
in de vroege derde eeuw n.Chr. In ten minste één 
geval (cisterne 7601) is Romeins bouwmateriaal 
waarschijnlijk hergebruikt. Of dat ook voor de 
dakpannen geldt is niet duidelijk.
Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning in de 
vijfde tot zevende eeuw. De vondsten geven de 
indruk dat in de Merovingische tijd op het latere 
kloosterterrein alleen extensieve activiteiten 
zoals begrazing hebben plaatsgehad. Bij bestu-
dering van het vroegmiddeleeuwse aardewerk 
bleek het Merovingische aardewerk zeer schaars 
te zijn.363 Er zijn slechts zes scherven aangetrof-
fen met een zesde- of zevende-eeuwse datering 
(einddatering 700).364 Het meeste aardewerk dat 
tijdens de opgraving nog als Merovingisch was 
opgevat, is volgens de huidige inzichten te be-
schouwen als gesmoord, Karolingisch Maaslands 
aardewerk uit de achtste tot negende eeuw. 
Overige vondsten uit de Merovingische tijd zijn 
een kraal, een fragment van een gouden hanger 
en twee houten klossen.
Op grond van ingesloten aardewerkvondsten en 
14C-dateringen van houtskool en dierlijk bot in 
de vulling kunnen sommige paalsporen en cis-
terne 7601 uit de zevende eeuw dateren. Het 
oudere materiaal kan echter ook zijn opgespit, 
waardoor de paalsporen en de cisterne een jon-
gere datering krijgen (§ 6.4.2). Bij de cisterne 
wijzen de overige vondsten in de vulling op een 
datering in de achtste en negende eeuw.

Toch moet in de nabijheid van het latere kloos-
terterrein in de zevende eeuw bewoning zijn ge-
weest. Volgens de stichtingsoorkonde had fami-
lie van Plectrudis hier een landgoed, wat we ons 
kunnen voorstellen als een hoofdgebouw met 
bijgebouwen en een areaal aan landbouwgron-
den. De omgeving was geschikt voor een derge-
lijke nederzetting. Er waren in de directe omge-
ving voor landbouw en veeteelt geschikte 
gebieden, zowel op de hogere als op de lagere 
gronden (§ 2.3).
De dieren waarvan het bot een zevende-eeuwse 
14C-datering opleverde, zullen op het landgoed 
gehouden zijn en het aardewerk, waarvan scher-
ven gevonden zijn, zal daar gebruikt zijn. 
De hoofdgebouwen van het landgoed zullen in 
de nabije omgeving gestaan hebben. Woonge-
bouwen van horigen kunnen ook op grotere af-
stand hebben gelegen. Het is aannemelijk dat 
het landgoed na de kloosterstichting nog enige 
tijd in gebruik bleef, omdat de opbrengsten een 
economische basis aan het klooster verschaften. 
De zinsnede in de stichtingsoorkonde dat Pepijn 
en Plectrudis het ‘kleine landgoed’ aan het 
klooster toewezen, ondersteunt deze veronder-
stelling (‘ipsum mansionile ad ipsam cellam de-
legavimus’).365 Het is daarom minder waarschijn-
lijk dat de kerk en de eerste kloostergebouwen 
op de plaats van de ‘herenhof’ van het landgoed 
zijn gebouwd. Die zal op een andere hoge en 
droge plek hebben gestaan.

12.3 De achtste tot vroege elfde eeuw

De stichtingsoorkonde kan inderdaad zo gelezen 
worden dat het bij de schenking aan Willibrord 
om een bestaand klooster ging, maar uit de en-
kele vondsten uit de zevende en vroege achtste 
eeuw en de enkele sporen die misschien tot die 
periode teruggaan, kan niet geconcludeerd wor-
den dat er al voor 714 een kerk en een klooster 
zijn geweest. De historische context maakt een 
eerdere kloosterstichting ook niet waarschijnlijk. 
De kloosterstichting was onderdeel van de 
machtspolitiek van Pepijn en Plectrudis, die hier 
pas na 714 werd geëffectueerd. Dat op het land-
goed een kleine kapel was ingericht, is niet uit te 
sluiten en ook kan aan doorreizende geestelijken 
gastvrijheid zijn geboden. Dat betekent echter 
nog niet dat er een woongemeenschap van 
geestelijken was. Die is na 714 wel tot stand 
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gekomen en toen heeft men in ieder geval een 
kerkje gebouwd. Het is voorstelbaar dat het in 
714 genoemde oratorium een kleine zaalkerk van 
hout of steen is geweest, mogelijk met een recht 
gesloten koor (afb. 12.1). Bij het onderzoek van 
kerken in Limburg zijn dit soort kerkjes op di-
verse plaatsen aangetroffen.366 In de beginperi-
ode van het klooster kan een bescheiden en snel 
opgetrokken gebouw volstaan hebben. Dit is 
echter hypothetisch; misschien wilden Willibrord 
en zijn begunstigers al meteen een wat aanzien-
lijker gebouw.
Gezien de sterke mate van plaatscontinuïteit die 
middeleeuwse kerken eigen is, en omdat de 
oudste begravingen direct naast de huidige kerk 
liggen, moeten de resten van de oudste kerk en 
latere pre-elfde-eeuwse kerkgebouwen, zo ze er 
nog zijn, onder de bestaande kerk liggen. Dat 
verklaart waarom er op het opgravingsterrein 
geen sporen van een kerkgebouw zijn aange-
troffen.

Bij de oudste kerk en wellicht ook daarin zijn de 
eerste doden begraven. De zeven sarcofagen die 
in 1890 werden aangetroffen in de viering van de 
huidige kerk, kunnen bij de oudste kerk gehoord 
hebben, omdat zij van een type zijn dat in de 
zevende en achtste eeuw voorkomt. Er is in the-
orie ook een mogelijkheid dat het om begravin-
gen van voor de kloosterstichting gaat. Dat zou 
wijzen op een zevende-eeuws gebruik van het 
terrein, waarvoor echter geen aanwijzingen zijn. 
Voor een ‘stichtersgraf’ bij een vroegmiddel-
eeuwse nederzetting is een sarcofaag ook onge-
bruikelijk. Het is ook mogelijk dat de sarcofagen 
later verplaatst of hergebruikt zijn en hebben 
gehoord bij een latere kerk (afb. 12.2). Alleen als 
er ooit een mogelijkheid zou zijn om de botten 
in de sarcofagen te onderzoeken, zou hierover 
uitsluitsel verkregen kunnen worden. Volgens 
een ooggetuige zijn de sarcofagen na ontdek-
king weer toegedekt.367

De eerste kloostergebouwen vormden nog geen 
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Afb. 12.1 De situatie in de vroege en het midden van de achtste eeuw. Aanwezig zijn het houten gebouw 2010, oven 

7901, cisterne 7601 en de graven van graffase 1. In de omgeving van gebouw 2010 liggen enkele kuilen die ook uit 

deze periode kunnen dateren. Ten noorden van het klooster stroomt de in de achtste eeuw gegraven waterloop 

4300/4400 (getekend is de hypothetische omvang binnen het opgravingsareaal op maaiveldniveau). Deze doorsnijdt 

de vulling van de oude beekloop 4100. Onder de huidige kerk heeft waarschijnlijk een oudere kerk gelegen, hetzij 

van hout, hetzij van steen. 
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karakteristieke kloosterplattegrond rond een 
hof. Zo’n plattegrond ontstond pas in de tweede 
helft van de elfde eeuw. De eerste kloosteraan-
leg bestond uit parallelle zones met – van noord 
naar zuid – waterlopen, woongebouwen, een  
grafveld en de kerk. Zo’n aanleg is ook bekend 
uit Angelsaksische kloosters, zoals Wearmouth 
en Jarrow.368

Ten noorden van de huidige kerk lagen graven 
die tot de vroege achtste eeuw kunnen terug-
gaan, maar waarvan de datering wegens alle 
onzekerheden bij het bepalen van de ouderdom 
tot in het begin van de negende eeuw kan door-
lopen (§ 7.3.6, graffase 1). Deze groep omvat drie 
vrouwen en twee mannen, twee volwassenen 
van onbekend geslacht en zes verstoorde of 
ruimgraven. Iets jonger (maar beide groepen 
hebben een grote overlap in de datering) is graf-
fase 2, waarvan een datering in de tweede helft 
van de achtste tot het einde van de negende 
eeuw mogelijk is. Deze groep bestaat uit acht 
vrouwen, vijf mannen, twee volwassenen van 
onbekend geslacht, een kind van drie tot elf jaar 
en een verstoord of ruimgraf (§ 7.3.6, § 7.7). Het 
merendeel van de graven uit de achtste en ne-
gende eeuw moet onder de huidige kerk liggen 
of gelegen hebben. Uit de graven blijkt dat het 
klooster al in de achtste eeuw vrouwen heeft 
gehuisvest. Ook enkele monochrome kralen 
kunnen wijzen op vrouwelijke aanwezigheid in 
de achtste eeuw, hoewel deze ook aan een ne-
gende-eeuws kralensnoer kunnen hebben geze-
ten (§ 10.4.2).
Een van de eerste activiteiten na de stichting van 
het klooster was het graven van een waterloop 
(complex 4300/4400) (§ 8.4). Deze takte af van 
een beek ten noorden van het kloosterterrein, 
zodat het klooster werd voorzien van stromend 
water. Die beek stroomde door een breed, maar 
ondiep beekdal (oorspronkelijk een oude Maas-
loop in het pleistocene terras) ten noorden van 
het klooster en kan min of meer op dezelfde 
plaats gelopen hebben als de beek die op de 
Tranchotkaart als Roode Beek aangegeven is 
(afb. 2.3). Op deze beek kan de aanduiding 
‘Suestra’ in de stichtingsoorkonde slaan. De ge-
graven geul 4300/4400 doorsneed de vulling 
(complex 4100) van een oude, inactieve beek-
loop, die een natte depressie vormde in het 
landschap.
Waterloop 4300/4400 voorzag niet alleen in 
drinkwater, maar diende ook als stortplaats voor 
afval. Dat geldt vooral voor het oostelijke deel 

daarvan (complex 4300), die een duidelijke stra-
tigrafie had in de elkaar opvolgende vullingen 
4301, 4302, 4305, 4310, 4320 en 4330 (§ 8.4). Het 
westelijke deel (complex 4400) werd minder 
gebruikt. Bijna de helft (48%) van het bij de op-
graving gevonden Karolingische en tiende-
eeuwse aardewerk komt uit waterloop 
4300/4400, waarvan het meeste uit de centrale 
vulling, complex 4302. Als stortplaats van vond-
sten van andere materialen (dierlijk bot, glas, 
metaal en andere) is complex 4300/4400 minder 
goed te kwantificeren. De afvalstorting is begon-
nen op het bodemniveau (complex 4301), dat 
materiaal uit de vroege achtste eeuw bevat, en is 
in de latere achtste en negende eeuw voortgezet 
in de centrale geul (complex 4302). De meeste 
depositie vond plaats in de vroege tiende eeuw, 
toen het nederzettingsterrein werd opge-
schoond en vulling 4302 werd volgegooid. Latere 
stortingen hadden plaats in restgeulen (de com-
plexen 4310 en 4320) en een depressie (complex 
4330). 
In de eerste helft van de achtste eeuw stond in 
de zone tussen de kerk en het grafveld aan de 
ene kant en het beekdal aan de andere kant een 
rechthoekig eenbeukig houten gebouw van 
12,60 x 6,25 m (gebouw 2010) (§ 6.2.2). In de 
buurt lag een oven (complex 7901, § 11.4), die 
mogelijk bestemd was om graan te drogen 
(afb. 12.1). Dit gebouw is in het midden of in de 
tweede helft van de achtste eeuw gesloopt, 
waarschijnlijk na een brand. Gebouw 2010 heeft 
een oriëntatie die afwijkt van die van de elfde-
eeuwse kerk, maar die redelijk parallel is aan 
geul 4300/4400. De oriëntatie van het gebouw 
kan bepaald zijn geweest door de ligging van de 
eerste kerk. Die heeft dan enigszins schuin gele-
gen ten opzichte van de huidige kerk. 
Op 27 m afstand van gebouw 2010 lag cisterne 
7601 (§ 6.4.2, afb. 6.19, 6.20, 12.1), die waar-
schijnlijk van Romeins afbraakmateriaal was 
gemaakt en waarvan niet kan worden uitgeslo-
ten dat hij al in de tijd van het landgoed op het 
terrein stond. De aanwezigheid van een cisterne 
naast kerk en grafveld roept de vraag op of men 
aan het in deze constructie verzamelde water 
een bijzondere betekenis hechtte en het voor 
‘rituele’ handelingen gebruikte (bijvoorbeeld het 
wassen van de overledenen). Een meer pragma-
tische verklaring is dat de cisterne, wanneer de 
watervoorziening van complex 4300/4400 in 
droge perioden stagneerde, reservewater voor 
het klooster bevatte. Vanuit gebouw 2010 en de 368 Cramp 2005, fig. 9.40, fig. 16.88.
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opvolgers daarvan gezien is de excentrische lig-
ging van de cisterne opvallend. Het tussenlig-
gende terrein zal echter niet leeg geweest zijn, al 
waren uit de paalgaten die tot die periode terug 
kunnen gaan, geen structuren te herleiden. Na 
het einde van gebouw 2010 is op nagenoeg de-
zelfde plaats het rechthoekig stenen gebouw 
5100 opgetrokken (§ 6.3.3). Op grond van de 
14C-datering van dierlijk bot uit een door de fun-
dering van het gebouw afgedekt paalgat en bij-
behorende vondsten is dit in de late achtste 
eeuw gebeurd (afb. 5.17, 12.2). Gebouw 5100 had 
een lengte van 10,60 m en een breedte van 
5,50 m.
Indien we de aardewerkvondsten als indicator 
van de bewoningsintensiteit beschouwen, is 
deze in de eerste helft van de achtste eeuw zeer 
beperkt geweest. Op acht Badorf- en Mayen-

scherven na dateert alleen het Huyaardewerk uit 
deze periode. De meeste Huyscherven zijn ech-
ter niet nauwkeuriger dan tussen 700 tot 900 te 
dateren, soms tussen 675 en 800 en slechts der-
tien tussen 675 en 750. Wanneer we dit in ogen-
schouw nemen, kan maximaal 10,8% van de 
scherven uit de eerste helft van de achtste eeuw 
zijn, maar in werkelijkheid zal dit eerder bij 3% 
liggen (tabel 9.2). De meeste scherven zijn uit de 
periode 750 tot 850 (n=3135), 750 tot 900 
(n=2721) en 800 tot 900 (n=601).369 Het is daarom 
aannemelijk dat de aardewerkconsumptie vanaf 
het midden van de achtste eeuw toenam en ge-
durende de negende eeuw aanzienlijk bleef.
Dat de bewoningsintensiteit in de negende eeuw 
is toegenomen, blijkt ook uit de bebouwing 
(afb. 12.2). Het klooster bestond in de negende 
eeuw uit minstens twee vrijstaande rechthoekige 
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Afb. 12.2 De situatie in de late achtste en negende eeuw met de stenen gebouwen 5000 en 5100, het houten gebouw 

2020, cisterne 7601, klokgietkuil 7903, de ovens 7901, 7902, 7904, 7905 en 7908 en de graven van graffase 2. Ten 

noorden van het klooster stroomt de in de achtste eeuw gegraven waterloop 4300/4400 (getekend is de hypothetische 

omvang binnen het opgravingsareaal op maaiveldniveau). Deze doorsnijdt de vulling van de oude beekloop 4100. 

Onder de huidige kerk wordt een oudere kerk vermoed, die wat groter zal zijn geweest dan die uit de vroege achtste 

eeuw. De sarcofagen die in 1890 in het transept zijn aangetroffen, kunnen in deze kerk hebben gelegen. 

369 De aantallen zijn gebaseerd op de door 
Jan de Koning opgestelde 
determinatietabel (bijlage bij de 
Basispublicatie hoofdstuk 1.17).
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370 Kubach & Verbeek 1976, 231.

gebouwen, waarvan een van steen was (het al 
genoemde gebouw 5100, afb. 5.17) en een van 
hout (gebouw 2020; 12,45 x 5,30 m; § 6.2.3). 
Beide rechthoekige gebouwen stonden in de 
‘woonzone’ op de oever van geul 4300/4400. 
Ten oosten daarvan stond een stenen rondbouw 
(gebouw 5000; doorsnede 4,5 m; § 6.3.2), die 
mogelijk een liturgische functie had in relatie tot 
het grafveld (afb. 12.2). Bij de bebouwing hoor-
den de toen nog bestaande cisterne (complex 
7601) en mogelijk een houten waterput (com-
plex 7602, § 6.4.2). Het is echter mogelijk dat 
deze waterput pas in de vroege tiende eeuw is 
aangelegd. 
Het grafveld werd in de negende eeuw groter. 
Behalve graven uit graffase 2 waren mogelijk 
ook al graven aanwezig uit graffase 3 (tweede 
helft negende eeuw en tiende eeuw, afb. 12.3). 
Graffase 3 bestond uit negen mannen, achttien 
vrouwen, vier volwassenen, twee kinderen van 
drie tot elf jaar, twee jongeren van twaalf tot 
twintig jaar en vier graven met losse botten. 
Vrouwen zijn in de meerderheid, maar er is een 
aanzienlijke mannelijke component. Graffase 3 is 
omvangrijker dan de voorgaande, maar dat kan 
een gevolg zijn van plaatsgebrek ‘onder’ de hui-
dige kerk, waardoor men meer aangewezen was 
op het terrein aan de noordzijde. Het totale aan-
tal graven kan alleen maar geraamd worden, 
maar als de raming de omvang van de geeste-
lijke bevolking weerspiegelt, kan het klooster in 
deze tijd 20 à 25 personen gehuisvest hebben 
(§ 7.10).
Bij de laat-achtste-eeuwse of negende-eeuwse 
bouwfase zal een wat grotere kerk gehoord heb-
ben, die blijkens de vondsten van vensterglas 
van glas-in-loodramen was voorzien (§ 11.7). 
Glas-in-loodramen kunnen ook in de overige 
kloostergebouwen, met name in de gebouwen 
5000 en 5100, gezeten hebben, aangezien daar 
glasscherven gevonden zijn (§ 6.3.2, § 6.3.3).
De veronderstelling dat in de late achtste of 
vroege negende eeuw een nieuw kerkgebouw is 
gebouwd, is gebaseerd op de aanname dat de 
kerk uit 714 (het oratorium) een bescheiden en in 
korte tijd opgetrokken gebouw voor een kleine 
groep kloosterlingen was, terwijl een kerk in de 
negende eeuw ruimte moest bieden aan een 
gegroeide gemeenschap en was gaan fungeren 
als grafkerk voor de Pippiniden en andere aan-
zienlijke personen. De dertiende-eeuwse ge-
schiedschrijver Egidius van Orval vermeldt de 
begrafenis van twee nazaten van Plectrudis, 

Gregorius, abt van het St.-Maartensklooster te 
Utrecht, overleden in ca. 776, en Alberik, bis-
schop van Utrecht, overleden in 784. Dat deze 
twee prelaten in Susteren begraven zijn, is ech-
ter niet onbetwist (§ 3.2). De kerk moest ook 
plaats bieden aan de al genoemde zeven kalk-
stenen sarcofagen. Deze kerk heeft net als de 
hypothetische voorganger (afb. 12.1) niet per se 
de oriëntatie van de huidige kerk gehad. Lichte 
verschuivingen van de oriëntatie zijn een bekend 
fenomeen in de middeleeuwse kerkbouw. Ook in 
Echternach, waar de kerk van Susteren zich in de 
achtste of negende eeuw aan gespiegeld kan 
hebben, zien we dat de oriëntatie van de eerste 
kerk afwijkt van de latere abdijkerk.370

De klok die gegoten is in klokgietkuil 7903 
(§ 11.2), kan in deze kerk hebben gehangen, maar 
kan ook voor het klooster als kapittelklok heb-
ben gediend.
Uit de graven van graffase 1 en mogelijk ook uit 
de kralen en fibulae blijkt dat in de achtste eeuw 
(mogelijk pas in de late achtste eeuw) vrouwen 
aanwezig waren. In de eerste helft van de ne-
gende eeuw is hun aanwezigheid onmiskenbaar. 
Hun aanwezigheid blijkt uit de graven van graf-
fase 2 en uit typisch vrouwelijke vondsten als 
glazen pronkkralen met een datering voor 850 
en bronzen fibulae (§ 10.4.2). Dat is eerder dan 
de eerste vermelding van sanctemoniales feminae 
in 891 bij de overdracht van het klooster aan de 
abdij van Prüm (§ 3.2).
De fibulae en vooral de kralen getuigen niet van 
de soberheid en ingetogenheid die men in een 
klooster zou verwachten, maar dit kan ten aan-
zien van Karolingische, elitaire vrouwenkloosters 
een anachronistische perceptie zijn. Contempo-
raine miniaturen laten zien dat abdissen kost-
bare schijffibulae droegen.
Elitair gedrag spreekt in de Karolingische tijd ook 
uit het dieet, dat door het drinken van wijn en 
een grote consumptie van vooral varkensvlees 
gekenmerkt wordt (§ 10.8.2). Toch heeft dit op 
een enkele uitzondering na niet geleid tot aan 
het skelet waarneembare welvaartsziekten, 
zoals DISH (§ 7.9). Naast de grote hoeveelheid 
dierlijk bot valt de schaarse aanwezigheid van 
vis op, terwijl vis in een klooster zeker op het 
menu zal hebben gestaan (§ 10.8.2). Het beeld 
kan echter vertekend zijn, omdat de vroegmid-
deleeuwse afvallagen maar beperkt zijn gezeefd.
Een enkele fibula draagt een christelijk symbool, 
wat in deze periode niet ongebruikelijk is, maar 
verder zijn er onder de vroegmiddeleeuwse 
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vondsten nauwelijks objecten met een religieus 
karakter (§ 10.2, § 10.4.2). Ook andere objecten 
die men als kenmerkend voor een klooster kan 
beschouwen, namelijk tekenen van geletterd-
heid, zoals stili en boekbeslag, zijn er niet veel 
(§ 10.3).
Blijkens de pronkkralen waren de draagsters – in 
ieder geval gedeeltelijk – afkomstig uit een bo-
venlaag van de bevolking en lag hun herkomst 
mogelijk in het Midden-Nederlandse rivierenge-
bied of nog noordelijker. Ook de fibulae sluiten 
aan bij wat uit noordelijker streken bekend is. De 
bestaande kennis over kralen en fibulae kan het 
beeld echter vertekend hebben en ook kan men 
kralen en fibulae vanuit het rivierengebied 
(Dorestad) betrokken hebben zonder dat de 
draagsters daar zelf vandaan gekomen zijn.
Qua aardewerk was er aanvankelijk een oriëntatie 
op het Midden-Maasgebied (het gebied bij Huy), 
al is het aantal Maaslandse scherven gering. Na 
750 blijft Maaslands aardewerk aanwezig, maar 
wordt Rijnlands aardewerk dominant. Uiteindelijk 

maakt het Maaslandse aardewerk uit de periode 
tot ca. 1000 10,8% van het geheel uit en het 
Rijnlandse 85,7%. De rest is van regionale her-
komst (tabel 9.2; § 9.2.3-9.2.5). De voornaamste 
hier vertegenwoordigde, Rijnlandse productie-
centra tot 1000 zijn Brühl-Eckdorf (Badorf), 
Mayen, Walberberg, Pingsdorf en later Duisburg. 
Het hieruit betrokken aardewerk kan via het nog 
steeds gebruikte Romeinse wegennet (Keulen, 
Jülich, Tüddern) per kar naar Susteren zijn ge-
bracht. Een andere mogelijkheid is dat het uit de 
handelsstad Dorestad betrokken is en per schip 
naar het zuiden is vervoerd.
In de tiende eeuw is de situatie op het klooster-
terrein heel anders dan in de negende eeuw 
(afb. 12.3). Rond 900 heeft een grote verandering 
plaatsgehad. De stenen gebouwen 5000 en 5100 
zijn gesloopt en cisterne 7601 is niet meer in ge-
bruik. In de eerste helft van de tiende eeuw is een 
opschoningsoperatie op het nederzettingsterrein 
uitgevoerd. Daarbij is een grote hoeveelheid ne-
derzettingsafval in waterloop 4300 gedeponeerd.
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Afb. 12.3 De situatie in de tiende eeuw. Aanwezig zijn het houten gebouw 2030, waterput 7602, misschien de ovens 

7902, 7904, 7905 en 7908 en de graven van graffase 3. Ten noorden van het klooster stroomt nog steeds waterloop 

4300/4400 (zie afb. 12.1 en 12.2). Onder de huidige kerk wordt een oudere kerk vermoed, die wat groter zal zijn 

geweest dan die uit de vroege achtste eeuw. De graven die in 1887 en 1890 zijn aangetroffen, kunnen in deze kerk 

aanwezig zijn geweest. Daaronder zijn de ‘graven van Zwentibold en Amelberga’. 
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371 Determinaties, aantallen en dateringen 
zijn opgenomen in de door Jan de 
Koning opgestelde 
determinatietabel (bijlage bij de 
Basispublicatie hoofdstuk 1.17).

Het ligt voor de hand om dit in verband te bren-
gen met een verwoesting door Vikingen tijdens 
hun raid in 881-882. Bewijs hiervoor is er echter 
niet. Volgens contemporaine bronnen hebben de 
Vikingen Prüm, Stavelot, Malmedy, Tongeren, 
Aken, Maastricht en Luik aangedaan, maar 
Susteren, Aldeneik en Sint Odiliënberg worden in 
deze bronnen niet genoemd. 
Voor een verwoesting van het klooster van 
Susteren zijn geen archeologische bewijzen. 
Opvallende brandlagen zijn niet aangetroffen. 
Onder de skeletten was er slechts één met een 
door geweld toegebracht trauma en dat dateerde 
uit later tijd (afb. 7.16). Van later tijd is ook het 
enige object dat met Vikingen in verband kan 
worden gebracht: een denarius die rond 850 in 
Dorestad is geslagen, toen daar Deense Vikingen 
heersten en ook munten sloegen (afb. 7.3). De 
munt kan door normaal handelsverkeer in 
Susteren terecht zijn gekomen.
De afbraak van de gebouwen en de plotselinge 
depositie van het nederzettingsafval zijn op hun 
best indirecte bewijzen voor een dergelijke cala-
miteit. Toch zou het wel opmerkelijk zou zijn als 
de Vikingen, die volgens contemporaine bronnen 
langs de Maas bij Haslon of Ascloha hun kamp 
hadden opgeslagen, aan Susteren met zijn rijke 
bevolking voorbij zouden zijn gegaan. Op taal-
kundige gronden is Haslon/Ascloha gelijkgesteld 
aan het op 22 km van Susteren gelegen Asselt. De 
Leidse archeoloog Holwerda meende in 1929 daar 
ook een Noormannenkamp gevonden te hebben. 
Die conclusie wordt echter niet meer aanvaard 
(§ 3.2). In 1719 wordt de verwoesting van Susteren 
vermeld door de geschiedschrijver, J. Knippen-
bergh. Die kan dezelfde logische overweging heb-
ben gevolgd, dat de Vikingen een makkelijke 
prooi als Susteren niet zullen hebben laten liggen. 
Op een verwoesting in de late negende eeuw 
wijst ook het bericht van de dertiende-eeuwse 
geschiedschrijver Egidius van Orval, maar zonder 
te refereren aan een Vikingaanval, dat koning 
Zwentibold voor zijn dood in 900 de kerk heeft 
herbouwd. Zwentibold en abdis Amelberga zou-
den volgens Egidius in de kerk begraven zijn. In 
de negentiende eeuw is een grafkelder in het 
transept beschouwd als het graf van Zwentibold 
en een ruimte onder de absis als het graf van 
Amelberga. Als Egidius gelijk heeft, is de kerk van 
Zwentibold de tweede in de bronnen vermelde 
kerk en een derde in een hypothetische reeks, 
waarbij het niet altijd om volledige nieuwbouw 
hoeft te gaan. In de kerkarcheologie zien we vaak 

een sequentie van verbouwingen en vergrotingen 
en maar zelden een volledig nieuw gebouw.
Een archeologische aanwijzing voor een bouwac-
tiviteit rond 900 geven de als kalkbrandovens 
beschouwde kuilen 7902, 7904, 7905 en 7908 
(§ 11.3). Voor de bouw van stenen kloostergebou-
wen hebben ze niet gediend, maar dat na een 
sloop of verwoesting mortel voor de bouw of 
reparatie van een stenen kerk nodig was, is 
logisch.
In 891 is Susteren overgedragen aan het klooster 
van Prüm in de Eifel. Armlastig was het klooster 
rond 900 niet. Bij de overdracht is sprake van vele 
bezittingen in de vorm van kerken, hoeven, lan-
derijen en horigen. Het klooster werd volgens de 
overdrachtsoorkonde bewoond door vrouwen, 
levend volgens de regel van Benedictus. Nadat in 
916 en 949 nog eens was vastgelegd dat Susteren 
eigendom was van Prüm, verdween het klooster 
tot de veertiende eeuw uit de geschiedbronnen, 
waardoor eventuele gevolgen van de overdracht 
onbekend zijn.
In de tiende eeuw werd na de opruimactie geen 
stenen kloostergebouw meer neergezet, maar 
alleen een houten gebouw (afb. 12.3). Mogelijk 
gingen alle investeringen in de herbouw van de 
kerk zitten. Het houten gebouw (gebouw 2030; 
§ 6.2.4) had dezelfde oriëntatie als zijn voorgan-
ger, gebouw 2020, en het stenen gebouw 5100. 
Het stond op dezelfde plaats als gebouw 2020, 
maar was met zijn lengte van 18 m en breedte 
van 8 m een stuk groter. De oppervlakte van ge-
bouw 2030 was met 144 m2 groter dan die van 
gebouw 5100 (58 m2) en gebouw 2020 (66 m2) 
bij elkaar. De woon- en verblijfsruimte van de 
kloosterlingen was beperkt, al hadden de ge-
bouwen mogelijk een bovenverdieping.
Ten oosten van gebouw 2030 kunnen meer hou-
ten gebouwen zijn geweest. Daarop wijst water-
put 7602 (§ 6.4.3). Plattegronden zijn evenwel 
niet herkend. Veel paalsporen zullen als gevolg 
van latere activiteiten verdwenen zijn en degene 
die er nog waren, zijn niet in te passen in een 
structuur. 
Uit de tiende eeuw zijn aanzienlijk minder vond-
sten dan uit de negende eeuw. Het aantal aarde-
werkscherven beslaat ca. 16% van het aantal uit 
de periode 750-900 (tabel 9.4). Het gaat hierbij 
om Duisburgaardewerk, Zuid-Nederlandse ko-
gelpotten en vroeg Pingsdorfaardewerk. Exact te 
kwantificeren is dat niet. Bij de determinatie zijn 
voor het Pingsdorfaardewerk vaak tot 1200 
doorlopende dateringen opgenomen.371
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Opvallend is de terugval van fibulae, glazen kra-
len en drinkglazen, die nagenoeg uit het vond-
stenspectrum verdwijnen (§ 10.4.2, § 10.7.2). De 
verminderde behoefte aan gebruiksaardewerk 
kan het gevolg zijn van een bevolkingsafname. 
Omdat het om geïmporteerd aardewerk gaat, 
kunnen financiële overwegingen een rol ge-
speeld hebben. De afname van het aantal luxe-
objecten kan komen door het verdwijnen van 
een specifieke groep, namelijk vrouwen die zich 
deze luxeobjecten konden permitteren, maar 
het kan ook het gevolg zijn van het optreden van 
een soberder levensstijl als gevolg van klooster-
hervormingen. Dit punt verdient nader onder -
zoek.
Uit het grafveld valt evenwel niet af te leiden dat 
er rond 900 een cesuur in de bewoning is ge-
weest of dat de kloosterbevolking in de tiende 
eeuw in aantal sterk was verminderd. De graven 
uit deze periode zijn in twee qua datering in el-
kaar overlopende groepen onderscheiden en 
kunnen niet nauwkeuriger gedateerd worden 
dan met een marge van anderhalve eeuw 
(§ 7.3.6, § 7.7). Graffase 3 (afb. 12.3) uit de twee-
de helft van de negende en de tiende eeuw 
omvat achttien vrouwen, negen mannen, vier 
volwassenen van onbepaalde geslacht, twee 
tieners, twee kinderen van drie tot elf jaar en vier 
ruimgraven of verstoorde graven. Graffase 4 
(afb. 12.4) uit de tweede helft van de tiende en 
de elfde eeuw omvat zeventien vrouwen, drie 
mannen, twee volwassenen van onbepaalde 
geslacht, twee tieners en vijf kinderen van drie 
tot elf jaar en twee ruimgraven of verstoorde 
graven. Beide groepen samen maken 58% uit 
van de bekende graven. Dat er meer graven zijn 
dan uit de achtste en negende eeuw (met een 
overlap van een halve eeuw) kan het gevolg van 
een vertekend beeld zijn. Vanaf de late negende 
eeuw was de ruimte ter plaatse van de huidige 
kerk waarschijnlijk vol, zodat de waargenomen 
graven van deze graffasen een relatief groter 
deel van de totale populatie omvat kunnen heb-
ben dan die van de graffasen 1 en 2. 
Dat in groep 3 geen cesuur rond 900 opvalt, kan 
het gevolg zijn van de marge van anderhalve 
eeuw. Mannen zijn ondanks de dominantie van 
vrouwen nog steeds aanwezig en het aantal kin-
deren tussen de drie en elf jaar is sterk gestegen. 
Kennelijk was in de late negende of in de tiende 
eeuw de gewoonte ontstaan om kinderen als 
oblaat in het klooster te plaatsen.
Rond het jaar 1000 is de situatie op het terrein 

niet echt veranderd (afb. 12.4). Waterput 7602 is 
misschien nog aanwezig. Geul 4300/4400 is gro-
tendeels gedempt, maar in een restgeul (com-
plex 4310) vindt nog depositie plaats.
Tussen de tientallen paalsporen, waarvan de 
ouderdom meestal niet te bepalen is, kunnen 
nog enkele gebouwen uit de tiende en vroege 
elfde eeuw schuilgaan, al is in de wirwar van 
paalgaten en verstoringen geen patroon te her-
kennen. Overduidelijk is alleen een rij paalgaten 
aan de noordzijde van gebouw 2030. Deze paal-
sporen hebben gehoord bij gebouw 2040 
(§ 6.2.5, afb. 12.4), dat op dezelfde plaats stond 
als gebouw 2030 en dezelfde omvang had (18 x 
8 m). Tegenhangers van de paalgaten zijn aan de 
andere zijden niet gevonden en het kan gaan om 
een reparatie van gebouw 2030 of om een ge-
bouw dat aan de zuid-, west- en oostzijde op 
een andere wijze is geconstrueerd dan met be-
hulp van ingegraven palen. Dan is te denken aan 
het gebruik van voetplaten (Schwellbalken) of ste-
nen (stiepen) waarop staanders waren geplaatst. 
Een dergelijke funderingsmethode reikt niet diep 
en laat geen grondsporen na. Ook elders op het 
terrein kan deze werkwijze zijn toegepast. 
Gebouw 2040 is in de late tiende en vroege elfde 
eeuw te dateren.
In de ruimte tussen de kerk en gebouw 2040 gaan 
de begravingen door. Ze zijn over het terrein uit-
gewaaierd. Welke graven van graffase 4 (tweede 
helft tiende eeuw en elfde eeuw) uit de eerste 
helft van de elfde eeuw dateren, is niet te zeggen. 
In het tweede kwart en het midden van de elfde 
eeuw komen er nieuwe bouwactiviteiten op gang.
Het houten gebouw 2040 wordt – als het al vol-
tooid was – gesloopt. Dat is het einde van de 
houtbouw in Susteren, al kan er later hier en daar 
een houten schuurtje hebben gestaan, dat echter 
geen archeologische sporen heeft achtergelaten.
Dwars op de plattegrond van gebouw 2040 en 
deels daaroverheen wordt een bijna 15 m lang en 
ruim 6 m breed gebouw geplaatst met een fun-
dering van maaskeien (gebouw 5200, § 6.3.4, 
afb. 12.4). Behalve een laagje keien in een niet 
overal zichtbare uitbraaksleuf was er maar weinig 
van over. De bouw van gebouw 5200 staat aan 
het begin van een ontwikkeling die zal leiden tot 
het ontstaan van een kloosterplattegrond rond 
een centrale hof. Het meest opvallend is dat de 
oriëntatie van de houten gebouwen is losgelaten 
en dat gebouw 5200 bijna haaks staat op de te-
genwoordige kerk. Omdat die er voor ca. 1060 
nog niet was, moet gebouw 5200 op een oudere 
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het midden van de elfde eeuw op een dieptepunt. 
Aangezien in deze periode toch twee grote ge-
bouwen tot stand komen, moet het beeld verte-
kend zijn. Dat kan het gevolg zijn van een te late 
datering van het aardewerk. Later in de elfde 
eeuw is er een toevloed van Zuid-Limburgs aar-
dewerk. Het is zeer goed denkbaar dat de eerste 
producten daarvan, die nu in de tweede helft van 
de elfde eeuw geplaatst zijn, ouder zijn (§ 9.3.1).
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Afb. 12.4 De situatie in de eerste helft van de elfde eeuw met eerst nog het houten gebouw 2040 (mogelijk als 

verbouwing van gebouw 2030), waterput 7602 en de graven van graffase 4. In het tweede kwart van de elfde eeuw is 
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kerk gericht zijn geweest. Als we uitgaan van een 
loodrechte plaatsing van gebouw 5200 op de 
lengteas van een kerk, moet de oriëntatie van de 
oude kerk iets hebben afgeweken van die van de 
huidige kerk.
Vondsten uit de eerste helft van de elfde eeuw 
zijn schaars. Sommige objecten kunnen uit deze 
tijd zijn, zoals leren schoeisel (§ 10.4.3), messen 
(§ 10.5.2), sleutels (§ 10.6.3), een houten bordje 
(§ 10.7.3) en speelschijven (§ 10.9.3), maar de kans 

is groter dat zij uit de late elfde of twaalfde of 
dertiende eeuw dateren. Er is geen aardewerk 
gevonden dat specifiek in deze periode gedateerd 
is. Aardewerk dat in principe uit de vroege elfde 
eeuw kan stammen, kan ook uit de tiende of de 
late elfde tot zelfs twaalfde eeuw zijn (tabel 9.7). 
Het gaat daarbij om Rijnlands (Pingsdorf-) en 
Maaslands aardewerk en regionale baksels.372

Indien de aardewerkvondsten de bewoningsin-
tensiteit representeren, is die in de eerste helft en 

372 De aantallen en de dateringen zijn 
ontleend aan de door Jan de Koning 
opgestelde determinatietabel van alle 
scherven (bijlage bij de Basispublicatie 
hoofdstuk 1.17).



251
—

het midden van de elfde eeuw op een dieptepunt. 
Aangezien in deze periode toch twee grote ge-
bouwen tot stand komen, moet het beeld verte-
kend zijn. Dat kan het gevolg zijn van een te late 
datering van het aardewerk. Later in de elfde 
eeuw is er een toevloed van Zuid-Limburgs aar-
dewerk. Het is zeer goed denkbaar dat de eerste 
producten daarvan, die nu in de tweede helft van 
de elfde eeuw geplaatst zijn, ouder zijn (§ 9.3.1).

12.4 De late elfde tot de vroege veertiende 
eeuw 

In de tweede helft van de elfde eeuw en in de 
twaalfde eeuw werd het terrein compleet anders 
ingericht (afb. 12.5). De parallelle zones van water-
loop, vrijstaande gebouwen, grafveld en kerk 
maakten plaats voor een gecentreerde aanleg. De 
kloostergebouwen werden gegroepeerd rond een 
hof, die op een nieuwe, grote kerk aansloot. Het 
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373 De aantallen en de dateringen daarvan 
staan in de door Sebastiaan Ostkamp 
opgestelde determinatietabel 
(Basispublicatie 1.18 met bijlage).

374 Kubach & Verbeek 1976, 268, 1061.
375 Roozen 1959, 120.

grafveld raakte in onbruik, de ambachtelijke zone 
verdween en dwars over het terrein werd een 
nieuwe gracht gegraven (gracht 4200). 
Gebouw 5200 was nog gebouwd op de oever van 
de al bijna geheel opgevulde waterloop 
4300/4400 en moest rond 1050 wijken voor deze 
nieuwe gracht. Ook gracht 4200 was een aftak-
king van de actieve beek ten noordoosten van 
het klooster. De gracht doorsneed de bedding 
van waterloop 4300/4400 en liep in een rechte 
lijn naar het zuidwesten, waar de gracht uit-
kwam in het beekdal (§ 8.5; afb. 8.5, 8.7). De 
gracht was ongeveer 8 m breed en had een diep-
te van ca. 2,25 m in het oosten tot 3 m in het 
westen, met een ondiep punt van ca. 1,45 m diep 
in het midden. Hier kan een brug hebben gelegen 
die toegang gaf tot de kloostergebouwen. Het is 
een logische plaats, maar sporen van een brug 
zijn niet aangetroffen.
Het opvallend rechte verloop roept de vraag op 
of gracht 4200 als molenbeek gefungeerd heeft. 
Het is een vraag die niet beantwoord kan worden, 
omdat een eventuele watermolen aan de west-
zijde buiten het opgravingsterrein zal hebben 
gelegen. 
Door de gracht werd een deel van het Karolin-
gische nederzettingsterrein vergraven, waarbij de 
inmiddels vergeten fundering van het stenen ge-
bouw 5100 werd aangetast. Karolingische tot 
vroeg-elfde-eeuwse vondsten zijn later als opspit 
in de vulling van gracht 4200 geraakt. Bij een 
steekproef van 615 randen uit gracht 4200 bleek 
8,4% Karolingisch te zijn en 2,8% tiende-eeuws 
(§ 9.3.4, tabel 9.7).373 Het vroeg-elfde-eeuwse aar-
dewerk is niet apart te specificeren (§ 12.3). Onder 
de oude, opgespitte niet-aardewerkvondsten 
bevonden zich een fragment van een zesde-
eeuwse gouden hangertje (§ 10.4.2, afb. 10.15), 
twee glazen kralen (§ 10.4.2, afb. 10.18, 10.20) en 
twee fibulae (§ 10.4.2, afb. 10.24, 10.25).
Ongeveer in dezelfde tijd dat gracht 4200 gegra-
ven is, is men begonnen met de bouw van een 
nieuwe abdijkerk, de nog bestaande romaanse 
basilica. Omdat de crypte van de kerk van 
Susteren overeenkomt met de in 1051 gewijde 
crypte van de abdijkerk van Essen, is in de kunst-
historische literatuur aangenomen dat de bouw 
van de kerk van Susteren omstreeks 1060 is be-
gonnen en in de tweede helft van de elfde eeuw, 
misschien nog in het begin van de twaalfde eeuw 
is voltooid (§ 3.3).374 
Of de nieuwe abdijkerk bestemd was voor een 
regulier vrouwenklooster of al voor een convent 

van seculiere kanunnikessen (een damesstift) is 
onbekend. Schriftelijke bronnen zijn er over het 
klooster in deze periode niet, waardoor we in het 
ongewisse zijn over de motieven om een nieuwe 
kerk te bouwen met een bijbehorend klooster-
complex en de grote gracht 4200. Verondersteld 
is dat het kanunnikessenconvent in de twaalfde 
eeuw ontstaan is door de intrede in het bestaan-
de klooster van dames uit de hogere kringen die 
een meer wereldse leefwijze voorstonden, die 
goed paste bij kanunnikessen.375 Deze verande-
ring zou samenhangen met een toegenomen rijk-
dom van het klooster. Een miniatuur met een 
afbeelding van de in 1174 als abdis aangetreden 
gravin Imago van Loon in een elfde-eeuws evan
geliarium kan met die verandering samenhangen 
(afb. 3.4). Dat er ongeacht de kerkrechtelijke sta-
tus sprake is van een vrouwengemeenschap, is 
door haar aantreden zeker.
Een in de elfde of twaalfde eeuw gegoten klok 
was bestemd voor de kerk of de nieuwe klooster-
gebouwen. Klokgietkuil 7906 (§ 11.2) was het 
laatste element van de ambachtelijke zone aan de 
oostzijde. Daarna werd deze zone verlaten. De 
overlast en het brandgevaar waren waarschijnlijk 
te groot om ambachtelijke activiteiten in de na-
bijheid van woongebouwen uit te voeren.
Het graven van gracht 4200 had geleid tot de af-
braak van de eerste westvleugel, gebouw 5200 
(§ 6.3.4). Alleen de oostmuur werd hergebruikt 
voor kloosterhof 5400. In de plaats van gebouw 
5200 werd een nieuwe westvleugel gebouwd (ge-
bouw 5300). De noordwesthoek van gebouw 
5300 lag op 1,5 m afstand van gracht 4200 en 
vanaf deze hoek liep een palissade (complex 
6650) in westelijke richting langs de gracht. Ten 
westen van de kerk kon deze niet verder waarge-
nomen worden. Westvleugel 5300 (§ 6.3.5) was 
een rechthoekig gebouw van 7,70 m breed en 21 
m lang met funderingen van maaskeien, waarvan 
– net als bij gebouw 5200 het geval was – in de 
uitbraaksleuf plaatselijk enkele lagen over waren. 
De plattegrond is gereconstrueerd aan de hand 
van het verloop van de uitbraaksleuven, die ove-
rigens ook niet overal bewaard waren. Gebouw 
5300 werd gebouwd in de tweede helft van de 
elfde eeuw, waarschijnlijk in het derde kwart. 
Mogelijk was de nieuwe kerk nog in aanbouw, 
want gebouw 5300 heeft net als de eerdere west-
vleugel 5200 een oriëntatie die doet vermoeden 
dat men zich eerst op een oudere kerk richtte. 
Uiteindelijk sloot gebouw 5300 wel aan op de 
noordmuur van de huidige kerk.
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376 Graf 23, S04/123, RICH-21439: 976 ± 31 
BP; 68.2% waarschijnlijkheid: 1010AD 
(37.24%) 1050AD, 1090AD (35.5%) 
1150AD; 95.4% waarschijnlijkheid: 
990AD (95.4%) 1160AD.

377 Sian 2014-2015, 3.
378 Sian 2014-2015, 3.
379 Timmers 1971, 37-40.

Gebouw 5300 was de westvleugel van het kloos-
ter dat vanaf dat moment rondom een klooster-
hof gebouwd werd. Dit betekende ook het einde 
van het gebruik van het terrein ten noorden van 
de kerk als grafveld. In de late elfde eeuw en de 
twaalfde eeuw is alleen nog aan de randen begra-
ven (afb. 12.5). In de loop van de twaalfde eeuw is 
het grafveld geheel opgegeven. Het zal verplaatst 
zijn naar de huidige locatie aan de oost- en zuid-
zijde van de kerk, waar ook – in ieder geval sinds 
de vijftiende eeuw – de parochiekerk stond 
(§ 3.5).
De in deze periode geplaatste graffase 5 (§ 7.3.6, 
§ 7.7) bevat slechts drie vrouwen, twee mannen 
en twee volwassenen van onbepaald geslacht. 
Aan de westzijde ligt graf 20 met een vrouw van 
43 tot 45 jaar boven op graf 23 met een vrouw 
van 60-62 jaar met een lengte van 168,0 cm. Het 
is een smal graf met een hoofdnis en zonder kist-
sporen. Van graf 23 is een 14C-datering, die uit-
komt in de elfde of in de eerste helft van de 
twaalfde eeuw.376 Beide grafkuilen bevatten 
bouwpuin (mortel, brokjes tufsteen, zandsteen 
en kalksteen). Dat duidt erop dat er voor hun be-
grafenis op deze plek bouwactiviteiten hebben 
plaatsgehad, wat goed past bij een datering van 
de kerk en gebouw 5300 in de tweede helft van 
de elfde eeuw.
Een hoofdnisgraf wordt beschouwd als een eli-
tekenmerk.377 Dit graftype is opvallend vaak aan-
getroffen bij de graven ten noorden van de cryp-
te. Hier lagen zes hoofdnisgraven op een totaal 
van zeven in het hele grafveld (tabel 7.12, afb. 
12.5). Deze locatie kan een ‘elitezone’ zijn ge-
weest, want twee andere graven in deze zone 
hebben ook kenmerken die men als elitair kan 
beschouwen (§ 7.8). Het ene is een steenkistgraf 
uit rond 900 (graf 129 met het skelet van een 
man van 27 tot 40 jaar, graffase 3), het enige uit 
de opgraving bekende steenkistgraf. Het andere 
‘elitegraf’ (graf 138A) is van een man van 34 of 35 
jaar, die in de late elfde eeuw (graffase 5) met 
een loden kruis op de borst begraven was. 
Misschien was dit een teken van zijn status of 
een postuum eerbetoon en had hij een rol ge-
speeld bij de bouw van de kerk en de nieuwe 
kloostergebouwen. 
In deze ‘elitezone’ zijn in totaal 23 graven aange-
troffen, waarvan twee uit graffase 1; de meeste 
echter uit graffase 3 en 4 (acht en negen indivi-
duen); in mindere mate uit groep 5 en de onda-
teerbare groep 0 (drie en één individuen). Er zijn 
zeven mannen, acht vrouwen, vier volwassenen 

van onbepaald geslacht en vier kinderen tussen 
drie en elf jaar begraven in deze zone. In het graf-
veld als geheel zijn 21 mannen en 49 vrouwen 
aangetroffen, zodat de mannen in de ‘elitezone’ 
oververtegenwoordigd waren. In drie van de zes 
hoofdnisgraven lagen vrouwen; in de andere een 
man, een volwassene van onbepaald geslacht en 
een kind. Omdat in het bovengenoemde hoofd-
nisgraf 23 aan de westzijde ook een vrouw lag, 
zijn vrouwen bij dit graftype oververtegenwoor-
digd. Uit een onderzoek van hoofdnisgraven op 
begraafplaatsen bij negen kerken en twee kloos-
ters (geen vrouwenkloosters) uit de negende tot 
dertiende eeuw in Vlaanderen bleek dat het bij 
die hoofdnisgraven vooral om mannen ging.378 
Kort na of ongeveer tegelijk met de bouw van de 
westvleugel is een oostvleugel gebouwd (com-
plex 5500, § 6.3.8, afb. 12.6). Dit was een recht-
hoekig gebouw van 19 x 8,25 m met een funde-
ring van maaskeien, die dankzij het feit dat de 
oostvleugel tot in de twintigste eeuw in gebruik is 
gebleven, overwegend goed bewaard was. Alleen 
aan de zuidzijde is bij latere rioleringswerkzaam-
heden de fundering uitgebroken. In de westmuur 
waren de stenen in een visgraatverband gelegd, 
een bouwwijze die als van voor 1000 wordt be-
schouwd, maar die hier dus in de elfde eeuw is 
toegepast.379 De oostvleugel was breder, maar 
minder lang dan de westvleugel. De oostvleugel 
stond niet tegen de kerk aan, maar was er bouw-
kundig wel mee verbonden, omdat de westmuur 
tevens de buitenmuur van de kloostergang was. 
De kloostergang gaf toegang tot de kerk en in een 
zijkoor is nog een dichtgemetselde ingang te zien.
Tegelijkertijd met de oostvleugel is in de tweede 
helft van de elfde eeuw een 2 m brede klooster-
gang (complex 5400, § 6.3.6, afb. 12.6) gebouwd, 
waardoor een vierkante kloosterhof van ca. 13 x 
13 m ontstond. Aan de west- en zuidzijde van de 
hof waren geen funderingen van de kloostergang 
meer aanwezig, zodat de noord-zuidafmeting 
van de hof bij benadering is.
Waar nog aanwezig bestond de funderingsmuur 
van de kloostergang uit maaskeien. De fundering 
van de noordmuur was in verband gemetseld met 
die van de westmuur van de oostvleugel. Zowel 
de oostvleugel als het oostelijke deel van de 
kloosterhof hebben, net als de eerste en de twee-
de westvleugel, een oriëntatie die iets afwijkt van 
die van de huidige kerk. Het is daarom niet on-
mogelijk dat ook de oostvleugel zich eerst op een 
oudere kerk heeft gericht en pas later is aangepast. 
Misschien is bij de kunsthistorische aanname dat 
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de bouw van de kerk rond 1060 begonnen is, te 
veel uitgegaan van een snelle navolging van de 
crypte van Essen en ligt het begin van de bouw 
van de kerk een of twee decennia later. 
Aan de westzijde van de hof was een taps toelo-
pende tussenruimte ontstaan (complex 5700, 
§ 6.3.7, afb. 12.6), die aan de noordzijde afgeslo-
ten was met een muur tussen gebouw 5300 en de 

kloosterhof (complex 5710, afb. 12.6).
Bij de noordwesthoek van gebouw 5300 kwam 
een muur uit (complex 6600, afb. 12.6) die langs 
de zuidzijde van gracht 4200 liep en de eerdere 
palissade verving. Van deze muur is geen vervolg 
in oostelijke richting gevonden. Dat kan het ge-
volg zijn van latere verstoringen of men heeft dit 
wegens de natte ondergrond niet nodig 

1:700

187500187475
34

14
00

34
14

25
34

13
75

187525 187550

Volmiddeleeuwse gracht (4200)      Reconstructie 5400

Reconstructie 5500

Kloostergang (5400)

Oostvleugel (5500)

Zuidvleugel (5900)

Sluitmuur (5710)
Reconstructie 5900

Kerk
Opgravingsgebied

Complexnummer

Cisterne (7605)
Reconstructie 6600IJzertijd beek (4100)

Westvleugel (5300)

Reconstructie 5300/5350
Verbouwing westvleugel (5350)

4100

Laatmiddeleeuwse depositie 4260
Subcomplex 4250

41004100

4200

5300

4200

66006600

5300

5350

5400

5500

7605

5710

4260

4250

5900

5350

5400

5500

7605

5710

57005700

4260

4250

5900

Afb. 12.6 De situatie vanaf het einde van de elfde eeuw tot en met het begin van de veertiende eeuw. Aanwezig zijn de 
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muurdelen. Gracht 4200 is gegraven in de vulling van de oude beekloop 4100. Na de opvulling van gracht 4200 is 

restgeul 4250 ontstaan. Naast gebouw 5300 is puin in gracht 4200 gestort waardoor puinlaag 4260 ontstaan is.
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gevonden. Waterloop 4300/4400 en de oude 
beekloop 4100 waren waarschijnlijk nog als de-
pressie aanwezig. Een andere reden om van een 
muur langs de gracht af te zien kan zijn dat de 
noordmuur van de kloostergang als buitenmuur 
van het kloostercomplex fungeerde.
Aan de noord- en noordoostzijde was een groot 
open terrein, waarin de depressie van de ge-
dempte waterloop 4300 lag. Hier kan een tuin zijn 
geweest of kunnen (niet herkende) houten bijge-
bouwen hebben gestaan.
Na de bouw van een zuidvleugel (complex 5900) 
van ongeveer 8,30 x 3,25 m (§ 6.3.9, afb. 12.6) 
tegen de inmiddels voltooide abdijkerk was in het 
begin van de twaalfde eeuw een situatie ontstaan 
die tot in de veertiende eeuw ongewijzigd zou 
blijven. 
In de tijd dat gracht 4200 openlag (van ca. 1050 
tot ca. 1300) diende ook deze gracht als stort-
plaats van nederzettingsafval van allerlei aard 
(§ 8.5, § 9.3.4). De vondsten geven een gevarieerd 
beeld van het dagelijks leven in het vol- en laat-
middeleeuwse convent. Onder de sieraden kan 
een hanger gemaakt van een koperlegering 
(afb. 10.28) genoemd worden. Andere objecten uit 
de elfde tot dertiende eeuw zijn leren schoenen 
(afb. 10.31), een koperen boeksluiting (afb. 10.9), 
een koperen gespbeugel (afb. 10.32), ijzeren mes-
sen, drie ijzeren sleutels (afb. 10.56 k, o), een pijp-
aarden Christusbeeldje (afb. 10.3), een bordje van 
elzenhout (afb. 10.66), zes pijlpunten ijzer met 
houtresten in de schacht (afb. 10.74), drie houten 
speelschijven (afb. 10.80) en vier houten speelbal-
len (afb. 10.81). De vondst van de pijlpunten is op-
vallend, omdat men in een klooster geen wapens 
verwacht. Misschien zijn de pijlpunten bij de jacht 
gebruikt en in het vlees achtergebleven. De schij-
ven kunnen gebruikt zijn bij het kolfspel, een 
voorloper van het golfspel, en de ballen bij het 
kaatsen, een soort tennis waarbij men de bal met 
de geschoeide handpalm wegsloeg. Ook werden 
negentien fragmenten van een speelgoedboog 
geborgen. De boog was gemaakt van een tak van 
hazelaar met een lengte van meer dan 60 cm.
Uit de in gracht 4200 gevonden dierenbotten (ca. 
6000 stuks) is op te maken dat men nu meer 
rundvlees at dan in de Karolingische tijd en wat 
minder, maar nog steeds veel varkensvlees 
(§ 10.8.3). Lokaal of regionaal gevangen zoetwa-
tervis bleef op het menu staan, maar naast haring 
at men ook andere zeevis, namelijk kabeljauw en 
platvis in gedroogde vorm (§ 10.8.3).
Blijkens de in gracht 4200 aangetroffen spinklos 

(afb. 11.17) werd in het klooster kleding gemaakt, 
maar er zijn geen aanwijzingen voor andere am-
bachtelijke activiteiten in deze periode.
Gracht 4200 bevatte zeer veel aardewerk, ca. 
12.430 op baksel determineerbare scherven, waar-
van ca. 10.200 uit de elfde tot dertiende eeuw, en 
daarnaast ca. 9700 niet-gedetermineerde scher-
ven, het merendeel kleine fragmenten (zeefre-
sidu). Van de determineerbare scherven waren ca. 
9400 scherven van Zuid-Limburgs aardewerk en 
protosteengoed en ca. 800 van overige elfde- tot 
dertiende-eeuwse aardewerkcategorieën; samen 
48,3% van het totaal van de elfde- tot dertiende-
eeuwse scherven (21.130 scherven, tabel 9.5). De 
overige scherven uit de elfde tot dertiende eeuw 
kwamen als opspit uit de latere grachten 4500 
(16,3%) en 4600 (4,2%), uit de opvullingen van 
depressies in de oude beekloop 4100 (1,6%) en uit 
de navulling van waterloop 4300/4400 (9,5%). Uit 
kleine contexten, zoals kuilen en puinlagen, en uit 
de bovengrond kwam 20,1%.
In de elfde tot dertiende eeuw is er een grote toe-
name van de aardewerkconsumptie. Er is uit de 
periode tussen 1000 en 1300 meer dan twee keer 
zoveel aardewerk aangetroffen als uit de periode 
voor 1000 (§ 9.6). Het meeste aardewerk is uit de 
regio betrokken, met name uit de productiecentra 
in Zuid-Limburg in en nabij Schinveld en in be-
perkte mate uit Elmpt ten oosten van Roermond 
(tabel 9.5, tabel 9.7). Dit hoeft niet het gevolg te 
zijn van een andere oriëntatie op de buitenwereld. 
Er was nu eenmaal een groot aanbod tegen lage 
transportkosten vanuit recent ontstane productie-
centra. Pas toen na de dertiende eeuw de Zuid-
Limburgse aardewerkproductie in elkaar zakte, 
ontstond er een grotere diversiteit in de herkomst 
van het in Susteren gevonden aardewerk.
Een verklaring van de toename van de aardewerk-
consumptie vanaf de elfde eeuw, een tijd waarin 
kerk en klooster in Susteren grootscheeps werden 
herbouwd, kan zijn dat er als gevolg van een toe-
name van de kloosterbevolking een grotere be-
hoefte aan aardewerk was. Dankzij het aanbod uit 
de regio kon men daar gemakkelijk in voorzien. 
Het is echter de vraag of bevolkingstoename al-
léén de sterke toename van de aardewerkcon-
sumptie kan verklaren. Andere, vooralsnog onbe-
kende processen kunnen ook een rol hebben 
gespeeld. Er zijn vergeleken met de vorige periode 
geen directe redenen om te denken aan een ver-
andering in het depositiepatroon of in de postde-
positionele processen. De grachten fungeerden als 
vuilstort.
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Voor hun drinkwater waren de inwoners van het 
stift aangewezen op gracht 4200 en op het verza-
melen van hemelwater. Waterputten waren er in 
deze periode niet. Dat deze buiten het opgra-
vingsterrein hebben gelegen, is niet aannemelijk, 
want in de volgende eeuwen bevonden ze zich wel 
op het terrein. Er kunnen bovengrondse bakken 
zijn geweest die als reservoir gediend hebben. Aan 
de oostzijde van de oostvleugel lag een kleine 
cisterne (complex 7605, § 6.4.6). 
Nieuwe veranderingen dienen zich rond 1300 aan. 
De centrale geul van complex 4200 was in de late 
dertiende eeuw grotendeels dichtgeraakt of ge-
dempt, en bij restgeul 4250 gebeurde dat in de 
vroege veertiende eeuw (afb. 12.6). In het begin 
van de veertiende eeuw vond bij een van de 
kloostergebouwen een calamiteit plaats, waar-
schijnlijk een instorting van gebouw 5300. Dat is 
af te leiden uit de grote hoeveelheid keien, die van 
muurwerk afkomstig moet zijn en die ten noorden 
van gebouw 5300 in gracht 4200 is gestort. Deze 
stortlaag (complex 4260, § 8.6, afb. 12.6) bevatte 
veel objecten, waarvan het onaannemelijk is dat 
men er met opzet afstand van heeft gedaan. Het 
lijkt er eerder op dat men ze met het puin heeft 
weggegooid en niet heeft kunnen bergen. Opval-
lend is het aantal complete objecten van metaal, 
namelijk dertien bronzen en ijzeren sleutels van 
kasten, kisten en deuren (§ 10.6, afb. 10.56, 
tabel 10.2), een haarnaald (afb. 10.29) en een ring 
(afb. 10.30), beide gemaakt van een koperlegering. 
Niet compleet was een dolk waarvan alleen het 
heft gevonden is (afb. 10.43). Dat kan eerder in de 
gracht gegooid zijn. Een fragment van een geïm-
porteerd wijnglas (afb. 10.64, 10.65) getuigt van de 
luxe levensstijl van de bewoners van de westvleu-
gel.
Na de calamiteit is gebouw 5300 hersteld en is het 
tot de opheffing van het stift in gebruik gebleven, 
al is het intern nog enige malen verbouwd.

12.5 De veertiende tot zestiende eeuw

In het begin van de veertiende eeuw werd langs 
de buitenrand van het terrein een nieuwe gracht 
gegraven van ruim 2 m diep en ca. 12 m breed 
(complex 4500, § 8.7, afb. 8.9, afb. 12.7). Deze ver-
ving gracht 4200. Het dichtgooien daarvan bood 
de mogelijkheid voor uitbreidingen.
In het midden van de veertiende eeuw werd aan 
de noordzijde van de hof een noordvleugel 

toegevoegd. Hij bestond uit drie compartimen-
ten, waarvan de binnenmuren in het verlengde 
lagen van respectievelijk de oostmuur van west-
vleugel 5300 en de westmuur van oostvleugel 
5500 (afb. 12.7). Een kort daarvoor geplaatste 
houten waterput (7603, § 6.4.4, afb. 6.22) werd 
opgegeven. Het westelijke deel van de noord-
vleugel (complex 5600, § 6.3.10) werd gebouwd 
op de dichtgegooide gracht 4200 bij stortlaag 
4260. De totale afmetingen van de noordvleugel 
waren 39,10 x 8,25 m. De funderingen waren ge-
maakt van maaskeien in een kistwerkconstructie 
met incidenteel blokken breuksteen (afb. 6.14). 
Door deze uitbreiding was de kloosterhof aan alle 
zijden door gebouwen omsloten.
Naast de archeologische gegevens zijn er uit de 
veertiende eeuw schriftelijke bronnen (§ 3.4). 
Daaronder is een testament van een dekanes, 
Virdesumdis of Vredewindis van Wirst, uit 1360. 
De dekanes was – onder de abdis – belast met de 
dagelijkse leiding over het convent. Zij oorkondt 
dat zij de bovenverdieping van haar onlangs bin-
nen de clausuur gebouwde huis nalaat aan haar 
opvolgende dekanessen en dat zij de beneden-
verdieping bestemt tot verblijfplaats van zieke en 
gebrekkige stiftsdames.380 Dit is de eerste in ge-
schreven bronnen bewaarde informatie over de 
stiftgebouwen. Dit huis kan niets anders zijn dan 
de pas gebouwde noordvleugel of op zijn minst 
een deel daarvan.
Uit statuten die de bisschop van Luik in 1348 vast-
stelde, blijkt dat er toen sprake was van een secu-
lier kanunnikessenstift voor adellijke dames 
onder leiding van een abdis. Zij hadden een grote 
vrijheid en konden hun welstand tentoonsprei-
den. Nieuwe statuten vermelden in 1579 dat er 
voor tien kanunnikessen prebenden waren (in-
komstenbronnen die bestemd waren voor het 
onderhoud van een geestelijke). In de statuten 
werd vastgelegd dat alleen dames die acht adel-
lijke overgrootouders hadden voor een prebende 
in aanmerking kwamen. Daarnaast waren er vier 
kanunniken voor de geestelijke verzorging en 
ongetwijfeld ook dienstpersoneel, al wordt dit 
pas in de achttiende eeuw in de bronnen ge -
noemd.
In de vijftiende eeuw vonden nieuwe uitbreidin-
gen plaats. Het meest opvallend is een groot 
kalkstenen gebouw van 18,30 x 10,70 m (gebouw 
5800, § 6.3.11) dat rond 1400 of in het begin van 
de vijftiende eeuw aan de noordoostzijde werd 
toegevoegd en dat meer dan twee keer zo breed 
was als de oostvleugel (afb. 12.8). Het is een 

1:700

187500187475

34
14

00
34

14
25

34
13

75

187525 187550

Westvleugel (5300) Noordvleugel (5600)

Zuidvleugel (5900)

Reconstructie 5500

Reconstructie 5600

Reconstructie 5900

Kelder (7804)
Sluitmuur (5710)

Opgravingsgebied
Kerk

Waterput/cisterne (7603/7605)
Beerput (7604/7805)Laatmiddeleeuwse gracht (4500)

Kloostergang (5400)

Oostvleugel (5500)
Reconstructie 5400

Complexnummer4100

Reconstructie 5300/5350
Verbouwing westvleugel (5350)

4500

5600

7603

7604/7805

7804

4500

5300

5600

5300

5350

5400

5500

7605

5710

5900

5350

5400

5500

7605

7603

7604/7805

7804

5710

57005700

5900

Afb. 12.7 De situatie in de veertiende eeuw. Aan de bestaande kloosterhof 5400 met daaraan oostvleugel 5500 met 

cisterne 7605, westvleugel 5300 (met verbouwing 5350), tussenruimte 5700 en zuidvleugel 5900 is in de veertiende 

eeuw een noordvleugel toegevoegd (gebouw 5600), waarvan de noordmuur in de vijftiende eeuw plaatselijk 

vervangen is. In de noordvleugel zit kelder 7804. Waterput 7603 is ouder dan de noordvleugel en werd vervangen 

door waterput 7604 aan de buitenkant van de noordvleugel. Aan de noordzijde liep de nieuwe gracht 4500. 

380 Habets 1869, 507, 546-547, bijlage 6ter.
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prominent gebouw en wellicht heeft het gediend 
als abdissenwoning. 
Dat er in deze periode verbouwingen en repara-
ties plaatshadden, is wel zeker. Zo gaf de abdis in 
1468 opdracht om de schade op te nemen, ver-
oorzaakt door de oorlog tussen Luik en Gelder-
land.381 Waaruit de schade en de reparaties be-
staan hebben, vermelden de bronnen niet en is 
archeologisch niet te herleiden.
De watervoorziening werd in deze periode verbe-
terd. Misschien werd het water uit gracht 4500 

niet helemaal vertrouwd. Omvangrijk was de 
extra watervoorziening echter niet. Eerst werd in 
het midden van de veertiende eeuw ten noorden 
van de kloostergang de houten waterput 7603 
geplaatst (§ 6.4.4, afb. 6.22, 12.7). Deze moest 
echter al snel wijken voor noordvleugel 5600. 
Vervolgens werd rond 1400 tegen de noordmuur 
van de noordvleugel een nieuwe waterput ge-
bouwd, waterput 7604 (§ 6.4.5, afb. 12.7). Deze 
waterput was gemaakt van staande houten bal-
ken die tot 3,30 m diep in de grond gedreven 

Voor hun drinkwater waren de inwoners van het 
stift aangewezen op gracht 4200 en op het verza-
melen van hemelwater. Waterputten waren er in 
deze periode niet. Dat deze buiten het opgra-
vingsterrein hebben gelegen, is niet aannemelijk, 
want in de volgende eeuwen bevonden ze zich wel 
op het terrein. Er kunnen bovengrondse bakken 
zijn geweest die als reservoir gediend hebben. Aan 
de oostzijde van de oostvleugel lag een kleine 
cisterne (complex 7605, § 6.4.6). 
Nieuwe veranderingen dienen zich rond 1300 aan. 
De centrale geul van complex 4200 was in de late 
dertiende eeuw grotendeels dichtgeraakt of ge-
dempt, en bij restgeul 4250 gebeurde dat in de 
vroege veertiende eeuw (afb. 12.6). In het begin 
van de veertiende eeuw vond bij een van de 
kloostergebouwen een calamiteit plaats, waar-
schijnlijk een instorting van gebouw 5300. Dat is 
af te leiden uit de grote hoeveelheid keien, die van 
muurwerk afkomstig moet zijn en die ten noorden 
van gebouw 5300 in gracht 4200 is gestort. Deze 
stortlaag (complex 4260, § 8.6, afb. 12.6) bevatte 
veel objecten, waarvan het onaannemelijk is dat 
men er met opzet afstand van heeft gedaan. Het 
lijkt er eerder op dat men ze met het puin heeft 
weggegooid en niet heeft kunnen bergen. Opval-
lend is het aantal complete objecten van metaal, 
namelijk dertien bronzen en ijzeren sleutels van 
kasten, kisten en deuren (§ 10.6, afb. 10.56, 
tabel 10.2), een haarnaald (afb. 10.29) en een ring 
(afb. 10.30), beide gemaakt van een koperlegering. 
Niet compleet was een dolk waarvan alleen het 
heft gevonden is (afb. 10.43). Dat kan eerder in de 
gracht gegooid zijn. Een fragment van een geïm-
porteerd wijnglas (afb. 10.64, 10.65) getuigt van de 
luxe levensstijl van de bewoners van de westvleu-
gel.
Na de calamiteit is gebouw 5300 hersteld en is het 
tot de opheffing van het stift in gebruik gebleven, 
al is het intern nog enige malen verbouwd.

12.5 De veertiende tot zestiende eeuw

In het begin van de veertiende eeuw werd langs 
de buitenrand van het terrein een nieuwe gracht 
gegraven van ruim 2 m diep en ca. 12 m breed 
(complex 4500, § 8.7, afb. 8.9, afb. 12.7). Deze ver-
ving gracht 4200. Het dichtgooien daarvan bood 
de mogelijkheid voor uitbreidingen.
In het midden van de veertiende eeuw werd aan 
de noordzijde van de hof een noordvleugel 
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381 Roozen 1958, 98; Habets 1869, 503.
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terrein waren toen nog mesthopen (§ 6.6.1). Het 
gebruik om latrines uit te laten monden in een 
beerput begon in Susteren in de late vijftiende 
eeuw. Dat blijkt uit vondsten en een beerlaag in 
waterput 7604, die nu een functie als beerput 
kreeg (beerput 7805, afb. 12.8, § 6.5.6). Vanaf het 
begin van de zestiende eeuw zijn beerputten een 
vast verschijnsel in Susteren. Uit de zestiende 
eeuw dateren de rechthoekige, van kalksteen 
gemaakte beerkelders 7802 (§ 6.5.3) en 7807 
(§ 6.5.8) en beerkuil 7808 (§ 6.5.9). Deze lagen 
buiten de gebouwen; beerkelder 7802 aan de 
noordwestzijde en de twee andere aan de zuid-
oostzijde (afb. 12.8). 
Voordat beerkelder 7802 gebouwd werd, was 
daarnaast in de late vijftiende of in de vroege 
zestiende eeuw een diep ingegraven ronde con-
structie van kalksteen (complex 6100, § 6.5.12, 
afb. 12.8) geplaatst. De onderkant (28,80 m NAP) 
stak bijna even diep als de beerput (28,65 m 
NAP). De constructie was mogelijk de fundering 
van een lichte latrinetoren, waarbij in de toren 
een latrine kan zijn geweest met een uitloop naar 
gracht 4500. Op een hoger niveau kan via een 
trap en een loopbrug een verbinding zijn geweest 
met woonvertrekken in de noordvleugel. De fun-
dering van deze mogelijke toren werd later in de 
zestiende eeuw doorsneden door de achterwand 
van de beerkelder (complex 7802, zuidelijk com-
partiment, § 6.5.3). Bij de bouw van de beerkelder 
zal de ronde constructie gesloopt zijn. Het bij 
beerkelder 7802 horende privaat kan in een lichte 
constructie op de kelder hebben gestaan.
Beerkelder 7807 zal gehoord hebben bij een in-
pandige latrine in de oostvleugel of is van een 
buitenlatrine geweest, die wellicht toegankelijk 
was vanuit de kloostergang. Op beerput 7805 zal 
een privaat in gebouw 5800 geloosd hebben. De 
rond 1400 in de noordvleugel gebouwde (dus 
inpandige) kelder 7804 (§ 6.5.5) is in de zestiende 
eeuw als beerkelder gaan fungeren.
Gracht 4500 en de beerputten dienden als stort 
voor het huishoudelijke afval van de bewoners. 
Incidenteel werd ook afval elders gestort, zoals in 
de navulling van gracht 4200, waarin een pijpaar-
den beeldje van een Christuskindje werd gevon-
den (§ 10.2.4, afb. 10.3). De vondsten uit gracht 
4500 zijn wegens de prioritering van het onder-
zoek op enkele incidentele metalen en houten 
objecten na niet onderzocht. De vondsten uit de 
beerputten zijn ten dele onderzocht. 
Beerput 7805 (§ 6.5.6) leverde enkele vondsten 
op die getuigen van het prominente karakter van 

1:700

187500187475
34

14
00

34
14

25
34

13
75

187525 187550

Westvleugel (5300) Noordvleugel (5600)

Zuidvleugel (5900)

Reconstructie 5500

Reconstructie 5600

Reconstructie 5900

Beerput (7802, 7803, 
7804,7807, 7808)

Sluitmuur (5710)

Opgravingsgebied
Latrinetoren? (6100)

Kerk

Reconstructie 5800
Noordoostelijke aanbouw (5800)Laatmiddeleeuwse gracht (4500)

Kloostergang (5400)

Oostvleugel (5500)
Reconstructie 5400 Complexnummer4100

Reconstructie 5300/5350
Verbouwing westvleugel (5350)

4500

5600

7604/7805

7804

4500

5300

5600

5300

5350

5400

5500

5710

5900

5350

5400

5500

7604/7805

7804

7803

7808

7807

7802

6100

5800

7803

7808

7807

7802

6100

5800
5710

57005700

5900

Afb. 12.8 De situatie in de vijftiende en zestiende eeuw. Aan het bestaande geheel van de complexen 5300, 5350, 

5400, 5500, 5600, 5700 en 5900 is aan de noordoostzijde een van kalksteen gemaakt gebouw toegevoegd (gebouw 

5800), waarin waterput 7604 (later beerput 7805) werd opgenomen. In de noordvleugel is kelder 7804 later als 

beerkelder gaan fungeren. Waterreservoir 7803 is later als afvalstort gebruikt. Aan de zuidzijde van gebouw 5500 

werd beerkelder 7807 geplaatst en werd kuil 7808 gegraven, waarin afval en beer is gestort. Aan de noordwestzijde 

verrees een rond gebouw, mogelijk een latrinetoren (gebouw 6100). Daar werd een beerkelder tegenaan gebouwd 

(complex 7802, zuidelijk compartiment). Aan de noordzijde liep gracht 4500. 

waren, waarop een kalkstenen ronde put gezet 
was. De put werd in een erkerachtige uitbouw 
van de westmuur van gebouw 5800 geïncorpo-
reerd, zodat van binnenuit water kon worden 
geput. Het gebruik als waterput werd in de late 
vijftiende eeuw beëindigd.
In de hoek van de hof werd in de vijftiende eeuw 
een waterberging gebouwd, die hemelwater kon 

opvangen. In de zestiende eeuw is deze, mogelijk 
na een brand, met puin en afval dichtgegooid 
(complex 7803, § 6.5.4, afb. 6.22, 12.8).
De sanitaire situatie werd verbeterd door de con-
structie van beerputten (afb. 12.8). Hoe het sani-
tair tot die tijd geregeld was, is onbekend. Waar-
schijnlijk met houten huisjes ergens achter de 
gebouwen of met inpandige privaten. Op het 
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382 Basispublicatie 1.18.8.
383 Habets 1869, 504.

terrein waren toen nog mesthopen (§ 6.6.1). Het 
gebruik om latrines uit te laten monden in een 
beerput begon in Susteren in de late vijftiende 
eeuw. Dat blijkt uit vondsten en een beerlaag in 
waterput 7604, die nu een functie als beerput 
kreeg (beerput 7805, afb. 12.8, § 6.5.6). Vanaf het 
begin van de zestiende eeuw zijn beerputten een 
vast verschijnsel in Susteren. Uit de zestiende 
eeuw dateren de rechthoekige, van kalksteen 
gemaakte beerkelders 7802 (§ 6.5.3) en 7807 
(§ 6.5.8) en beerkuil 7808 (§ 6.5.9). Deze lagen 
buiten de gebouwen; beerkelder 7802 aan de 
noordwestzijde en de twee andere aan de zuid-
oostzijde (afb. 12.8). 
Voordat beerkelder 7802 gebouwd werd, was 
daarnaast in de late vijftiende of in de vroege 
zestiende eeuw een diep ingegraven ronde con-
structie van kalksteen (complex 6100, § 6.5.12, 
afb. 12.8) geplaatst. De onderkant (28,80 m NAP) 
stak bijna even diep als de beerput (28,65 m 
NAP). De constructie was mogelijk de fundering 
van een lichte latrinetoren, waarbij in de toren 
een latrine kan zijn geweest met een uitloop naar 
gracht 4500. Op een hoger niveau kan via een 
trap en een loopbrug een verbinding zijn geweest 
met woonvertrekken in de noordvleugel. De fun-
dering van deze mogelijke toren werd later in de 
zestiende eeuw doorsneden door de achterwand 
van de beerkelder (complex 7802, zuidelijk com-
partiment, § 6.5.3). Bij de bouw van de beerkelder 
zal de ronde constructie gesloopt zijn. Het bij 
beerkelder 7802 horende privaat kan in een lichte 
constructie op de kelder hebben gestaan.
Beerkelder 7807 zal gehoord hebben bij een in-
pandige latrine in de oostvleugel of is van een 
buitenlatrine geweest, die wellicht toegankelijk 
was vanuit de kloostergang. Op beerput 7805 zal 
een privaat in gebouw 5800 geloosd hebben. De 
rond 1400 in de noordvleugel gebouwde (dus 
inpandige) kelder 7804 (§ 6.5.5) is in de zestiende 
eeuw als beerkelder gaan fungeren.
Gracht 4500 en de beerputten dienden als stort 
voor het huishoudelijke afval van de bewoners. 
Incidenteel werd ook afval elders gestort, zoals in 
de navulling van gracht 4200, waarin een pijpaar-
den beeldje van een Christuskindje werd gevon-
den (§ 10.2.4, afb. 10.3). De vondsten uit gracht 
4500 zijn wegens de prioritering van het onder-
zoek op enkele incidentele metalen en houten 
objecten na niet onderzocht. De vondsten uit de 
beerputten zijn ten dele onderzocht. 
Beerput 7805 (§ 6.5.6) leverde enkele vondsten 
op die getuigen van het prominente karakter van 

de bewoner(s) van complex 5800 in de late vijf-
tiende en de zestiende eeuw. De meest opval-
lende vondst is een struisvogelei, dat in een rari-
teitenkabinet uitgestald zal zijn geweest (§ 10.5.5, 
afb. 10.51). Andere vondsten die van welstand 
getuigen zijn het heft van een tafelmes met in-
scriptie (§ 10.5.4, afb. 10.47, 10.48), een platijn 
(§ 10.4.4, afb. 10.33) en fragmenten van een kom 
van majolica en een kom van faience.382 Venster-
glas in de beerput laat zien dat de ramen van ge-
bouw 5800 beglaasd waren. Daarnaast waren er 
objecten voor dagelijks gebruik, zoals ge-
bruiksaardewerk van Rijnlandse en Maaslandse 
herkomst, een houten kam (§ 10.5.5, afb. 10.49), 
een bordje van elzenhout (§ 10.7.4, afb. 10.68) en 
onversierde messen met houten heften (§ 10.5.4, 
afb. 10.44, 10.45, 10.46).
Het afval uit het voormalige waterreservoir 7803 
dateerde vooral uit de eerste helft van de zes-
tiende eeuw. Het aardewerk was van regionale, 
Maaslandse en Rijnlandse herkomst. Objecten 
van keramiek, metaal, hout en bot ontbraken 
onder het afval. 

12.6 De zeventiende en achttiende eeuw

Het stift bereikte in de zeventiende eeuw zijn 
grootste omvang (afb. 12.9). De gracht werd 
rond 1600 opnieuw uitgegraven. Deze nieuwe 
gracht (complex 4600, § 8.8) lag in de opgevulde 
bedding van gracht 4500, was smaller (ca. 9 m), 
maar ongeveer even diep. Deze gracht was beter 
beschoeid dan gracht 4500 en had aan de zuid-
zijde aan de voet van het talud een keermuur. Op 
de plek waar de afstand tot de kloostergebou-
wen het kleinst was, lag over de gracht een brug, 
waarvan aan de zuidzijde van de gracht de kalk-
stenen fundering van een brugpoort gevonden is 
(complex 6400, § 6.3.13). In de brugpoort was 
het wapen van een abdis uit het huis Reuschen-
berg ingemetseld.383 Dat kan Adolpha, abdis van 
1579 tot 1626, geweest zijn of haar opvolger, 
Anna von Reuschenberg, overleden in 1634. 
Tussen de noordvleugel en de brug liep langs de 
achterkant van beerkelder 7802 een lang ge-
bouw met een kalkstenen (mergelblokken) fun-
dering (niet op afb. 12.9), waarin misschien een 
latrine was die uitkwam op beerkelder 7802 
(complex 6200, § 6.3.14). Gebouw 6200 moet in 
het begin van de zeventiende eeuw gebouwd 
zijn. Het werd in de achttiende eeuw – ook in 
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Afb. 12.8 De situatie in de vijftiende en zestiende eeuw. Aan het bestaande geheel van de complexen 5300, 5350, 

5400, 5500, 5600, 5700 en 5900 is aan de noordoostzijde een van kalksteen gemaakt gebouw toegevoegd (gebouw 

5800), waarin waterput 7604 (later beerput 7805) werd opgenomen. In de noordvleugel is kelder 7804 later als 

beerkelder gaan fungeren. Waterreservoir 7803 is later als afvalstort gebruikt. Aan de zuidzijde van gebouw 5500 

werd beerkelder 7807 geplaatst en werd kuil 7808 gegraven, waarin afval en beer is gestort. Aan de noordwestzijde 

verrees een rond gebouw, mogelijk een latrinetoren (gebouw 6100). Daar werd een beerkelder tegenaan gebouwd 

(complex 7802, zuidelijk compartiment). Aan de noordzijde liep gracht 4500. 
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waargenomen. Roozen vermoedt dat het ge-
bouw voor de abdis gebouwd was, nadat de 
stiftgebouwen in 1726 en 1736 door brand ge-
teisterd waren.384 Bewijs daarvoor is er niet. Op 
een luchtfoto en een schilderij uit de jaren twin-
tig van de vorige eeuw en op enkele foto’s is het 
pand te zien (afb. 3.5, 3.7).
Beerkelder 7802 werd in het begin van de zeven-
tiende eeuw vergroot met een tweede comparti-
ment en er werd een lange bakstenen rioolbuis 
gelegd die uitkwam in de gracht (§ 6.5.3, afb. 8.7, 
12.9). De inhoud van beerput 7802 bevatte ge-
bruiks- en luxeaardewerk, waaronder een majo-
lica papkom (afb. 9.22). Ook mineraalwaterkrui-
ken (afb. 9.20), resten van geïmporteerd voedsel 
als kabeljauw, perzik, druif en vijg en vooral 
wijnglazen van hoge kwaliteit (§ 10.7.5; afb. 
10.69, 10.701, 10.71) laten zien dat het klooster in 
het midden van de zeventiende eeuw een wel-
varende bevolking had. In de eerste helft van de 
achttiende eeuw is aan het gebruik van de beer-
kelder een einde gekomen. Onder het ge-
bruiksaardewerk valt een steelgrape van witbak-
kend Maaslands aardewerk met loodglazuur 
(afb. 9.21).
Ook van de andere zestiende-eeuwse beerput-
ten is het gebruik korter of langer voortgezet. 
Beerkelder 7804 en beerput 7805 werden tot in 
het begin van de achttiende eeuw gebruikt. 
Beerput 7805 had in de zeventiende eeuw een 
extra inlaat gekregen die aansloot op de noord-
vleugel, zodat er twee panden op konden lozen. 
Beerkelder 7807 en beerkuil 7808 bleven tot aan 
de opheffing van het stift in gebruik. Rond 1700 
kwam er zelfs nog een beerkelder bij (complex 
7806, § 6.5.7, afb. 12.9).
In de zeventiende eeuw zijn twee waterputten 
gegraven, waarvan er één centraal in de hof lag 
(waterput 7609, § 6.4.10, afb. 12.9). Dit was een 
ronde houten put met een kalkstenen opbouw en 
een totale diepte van ca. 3,20 m (afb. 5.12). De 
tweede put (7606, § 6.4.7) bestond uit een houten 
kist met een kalkstenen bovenbouw die inpandig 
in de noordvleugel was gezet. In de achttiende, 
misschien nog zeventiende eeuw is een waterput 
van secundair gebruikte baksteen bij een verbou-
wing ingegraven in de westvleugel (waterput 7611, 
§ 6.4.12, afb. 12.9). Deze drie putten zijn bij de af-
braak van het stift volgegooid met puin. Een vier-
de waterput (7607, § 6.4.8, afb. 12.9) werd in de 
achttiende eeuw ten zuidoosten van de oostvleu-
gel geplaatst en heeft tot in de twintigste eeuw 
gefunctioneerd. De toename van het aantal 
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Afb. 12.9. De situatie in de zeventiende en achttiende eeuw. In de zeventiende eeuw is gracht 4500 vervangen door 

gracht 4600. Aan de oever van de gracht is een brugpoort gebouwd (complex 6400). Tussen de brugpoort en de 

noordvleugel stond in de zeventiende eeuw bijgebouw 6200 (niet afgebeeld), dat in de achttiende eeuw vervangen is 

door bijgebouw 6300. Beerkelder 7802 is met een compartiment vergroot. De beerkelder heeft een rioolbuis tot aan 

gracht 4600. In de noordvleugel is waterput 7606 gebouwd, in de westvleugel waterput 7611 en midden in de hof 

waterput 7609. Aan de westzijde van gebouw 5300 werd beerput 7806 ingegraven. In de achttiende eeuw werd de 

oostvleugel (gebouw 5500) beklampt met bakstenen keldermuren en werd een kalkstenen binnenmuur geplaatst. 

Aan de oostzijde werd het economiehuis gebouwd (gebouw 6500, niet opgegraven) en waterput 7607 geplaatst.

kalksteen – vergroot (complex 6300, § 6.3.15). 
Deze gebouwen lagen tussen de noordvleugel 
en de brugpoort, zonder daar recht op aan te 
sluiten. Wellicht liep er een pad langs naar de 
brug en dienden deze gebouwen als schuren, 
stallen of een koetshuis.

Het jongste gebouw van het kloostercomplex 
was het ‘economiegebouw’ aan de oostzijde van 
de kerk (gebouw 6500, § 6.3.16). Het was ge-
maakt van baksteen en lag grotendeels buiten 
het opgravingsterrein. Het is in 1962 gesloopt en 
binnen het terrein zijn er geen resten van 
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384 Roozen 1961, 370.
385 Habets 1869, 491, 511.
386 Roozen 1961, 354, 386-388.

waargenomen. Roozen vermoedt dat het ge-
bouw voor de abdis gebouwd was, nadat de 
stiftgebouwen in 1726 en 1736 door brand ge-
teisterd waren.384 Bewijs daarvoor is er niet. Op 
een luchtfoto en een schilderij uit de jaren twin-
tig van de vorige eeuw en op enkele foto’s is het 
pand te zien (afb. 3.5, 3.7).
Beerkelder 7802 werd in het begin van de zeven-
tiende eeuw vergroot met een tweede comparti-
ment en er werd een lange bakstenen rioolbuis 
gelegd die uitkwam in de gracht (§ 6.5.3, afb. 8.7, 
12.9). De inhoud van beerput 7802 bevatte ge-
bruiks- en luxeaardewerk, waaronder een majo-
lica papkom (afb. 9.22). Ook mineraalwaterkrui-
ken (afb. 9.20), resten van geïmporteerd voedsel 
als kabeljauw, perzik, druif en vijg en vooral 
wijnglazen van hoge kwaliteit (§ 10.7.5; afb. 
10.69, 10.701, 10.71) laten zien dat het klooster in 
het midden van de zeventiende eeuw een wel-
varende bevolking had. In de eerste helft van de 
achttiende eeuw is aan het gebruik van de beer-
kelder een einde gekomen. Onder het ge-
bruiksaardewerk valt een steelgrape van witbak-
kend Maaslands aardewerk met loodglazuur 
(afb. 9.21).
Ook van de andere zestiende-eeuwse beerput-
ten is het gebruik korter of langer voortgezet. 
Beerkelder 7804 en beerput 7805 werden tot in 
het begin van de achttiende eeuw gebruikt. 
Beerput 7805 had in de zeventiende eeuw een 
extra inlaat gekregen die aansloot op de noord-
vleugel, zodat er twee panden op konden lozen. 
Beerkelder 7807 en beerkuil 7808 bleven tot aan 
de opheffing van het stift in gebruik. Rond 1700 
kwam er zelfs nog een beerkelder bij (complex 
7806, § 6.5.7, afb. 12.9).
In de zeventiende eeuw zijn twee waterputten 
gegraven, waarvan er één centraal in de hof lag 
(waterput 7609, § 6.4.10, afb. 12.9). Dit was een 
ronde houten put met een kalkstenen opbouw en 
een totale diepte van ca. 3,20 m (afb. 5.12). De 
tweede put (7606, § 6.4.7) bestond uit een houten 
kist met een kalkstenen bovenbouw die inpandig 
in de noordvleugel was gezet. In de achttiende, 
misschien nog zeventiende eeuw is een waterput 
van secundair gebruikte baksteen bij een verbou-
wing ingegraven in de westvleugel (waterput 7611, 
§ 6.4.12, afb. 12.9). Deze drie putten zijn bij de af-
braak van het stift volgegooid met puin. Een vier-
de waterput (7607, § 6.4.8, afb. 12.9) werd in de 
achttiende eeuw ten zuidoosten van de oostvleu-
gel geplaatst en heeft tot in de twintigste eeuw 
gefunctioneerd. De toename van het aantal 

waterputten kan te maken hebben met een gro-
tere waterbehoefte, maar ook met een structurele 
vervuiling van het oppervlaktewater. 
Uit de waterputten en de beerputten blijkt dat het 
stift tot aan het einde van de achttiende eeuw 
bewoond was. De periode van voorspoed was 
echter voorbij. Volgens de geschreven bronnen 
zouden er in de zeventiende eeuw financiële pro-
blemen zijn geweest (§ 3.5). Het aantal kanun-
nikessen werd in 1626 naar zeven teruggebracht 
en aan de statuten werd toegevoegd dat er geen 
kinderen onder de elf jaar meer mochten worden 
opgenomen. In 1694 vroeg de abdis om belasting-
vermindering. Ook met de gebouwen ging het niet 
goed. In 1635 zou een zware brand een groot deel 
van de stiftsgebouwen in de as hebben gelegd, 
waarbij ook de kerkmuren veel te lijden zouden 
hebben gehad. Herstel van stift en kerk (met 
name de noordelijke zijbeuk) zou in 1646 hebben 
plaatsgehad, maar de stiftsgebouwen zouden niet 
meer geheel in hun oorspronkelijke staat hersteld 
zijn. Brand zou in 1726 en 1736 nieuwe schade 
hebben aangericht. Habets, die deze zaken ver-
meldt in zijn geschiedenis van de abdij uit 1869, 
noemt echter geen archiefbronnen.385

Uit de funderingen is een dergelijke zware schade 
niet af te leiden. Wel zijn er uit de zeventiende en 
achttiende eeuw, vooral in de west- en de oost-
vleugel, sporen van interne verbouwingen met 
kalkstenen en bakstenen binnenmuren. De toe-
name van het aantal beerputten en waterputten 
kan erop wijzen dat in de zeventiende eeuw een 
compartimentering van het kloostercomplex 
heeft plaatsgehad, waarbij meer separate woon-
ruimtes zijn gecreëerd. Daarop wijst ook een be-
richt uit 1714, waarin de dekanes in de kapittelver-
gadering klaagt dat een van de kanunnikessen 
in het dekanessenhuis kamers was gaan afschei-
den ‘wohe durch die ohne dem zu schwache 
mauren nicht ohne gefahr meines lebens ferner 
geschwechet werden dorft’.386 
Uit de beerputten (vondsten uit andere com-
plexen uit deze periode zijn niet onderzocht) is 
een zekere mate van achteruitgang in welvaart in 
de achttiende eeuw af te leiden. De twee beerput-
ten 7805 en 7802, die ‘elitaire’ objecten in hun 
vulling hadden, zijn in de vroege achttiende eeuw 
buiten gebruik geraakt. Ze lagen beide aan de 
noordzijde van het kloostercomplex. Misschien is 
de bewoning hier al eerder in de achttiende eeuw 
opgegeven of verminderd. Aan de zuidzijde bleven 
de beerkelders 7806 en 7807 en beerkuil 7808 in 
gebruik.
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Afb. 12.9. De situatie in de zeventiende en achttiende eeuw. In de zeventiende eeuw is gracht 4500 vervangen door 

gracht 4600. Aan de oever van de gracht is een brugpoort gebouwd (complex 6400). Tussen de brugpoort en de 

noordvleugel stond in de zeventiende eeuw bijgebouw 6200 (niet afgebeeld), dat in de achttiende eeuw vervangen is 

door bijgebouw 6300. Beerkelder 7802 is met een compartiment vergroot. De beerkelder heeft een rioolbuis tot aan 

gracht 4600. In de noordvleugel is waterput 7606 gebouwd, in de westvleugel waterput 7611 en midden in de hof 

waterput 7609. Aan de westzijde van gebouw 5300 werd beerput 7806 ingegraven. In de achttiende eeuw werd de 

oostvleugel (gebouw 5500) beklampt met bakstenen keldermuren en werd een kalkstenen binnenmuur geplaatst. 

Aan de oostzijde werd het economiehuis gebouwd (gebouw 6500, niet opgegraven) en waterput 7607 geplaatst.
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387 Basispublicatie 1.18.9-10.

In kuil 7808 zit één vondst met een enigszins eli-
tair karakter uit waarschijnlijk de eerste helft van 
de achttiende eeuw. Dat is een kleine verrekijker 
met een lengte van 10 cm en een doorsnede van 
2 cm. Voor de buis heeft men een tak van een 
tamme kastanje doorboord en aan beide uitein-
den van schroefdraad voorzien. Hierop zijn dop-
pen van een koperlegering gedraaid. In de doppen 
bevinden zich glazen lenzen (§ 10.5.5, afb. 10.54). 
Van beerkelder 7807 (§ 6.5.8) en beerkuil 7808 
(§ 6.5.9) is het aardewerk onderzocht. Dat laat zich 
omschrijven als het gebruiksgoed van een ge-
goede huishouding, dat zowel van dichtbij als van 
ver betrokken werd.387 Uit een achttiende-eeuws 
theeservies uit beerkelder 7807 bleek dat de stifts-
dames op dit gebied de laatste Engelse mode 
volgden. Dat is echter geen teken van een meer 
dan gemiddelde levensstandaard. De Engelse in-
dustriële producten waren immens populair. 
Onder het overige gebruiksgoed in deze beerput 
bevonden zich borden, (pap)kommen en thee-
goed van faience uit Delft. Zowel de Engelse als de 
Delftse producten kwamen in West-Nederland op 
de markt en werden vandaaruit door schippers 
over de Rijn en de Maas vervoerd. Beerkuil 7808 
bevatte fragmenten van een theekop en schotel 
van Chinees porselein uit Jingdezhen.
Opvallend aan beerkelder 7807 is echter dat we 
ook opeens een blik krijgen op andere bewoners 
van het stift. In deze beerkelder zijn fragmenten 
gevonden van ten minste zes tabakspijpen van de 
goedkoopste soort. Een andere vondst waarvan 
we kunnen aannemen dat die het eigendom van 
mannelijk personeel is geweest, bestaat uit twee 
identieke terracotta beeldjes (afb. 10.55). De 
beeldjes stellen ‘kakkertjes’ voor. De beeldjes zijn 
gemaakt van een mengsel van pijpaarde en rood-
bakkende klei en voorzien van een witte grond-
laag, waarop een kleurige beschildering is aange-
bracht. Dergelijke voorstellingen zijn ook bekend 
van wandtegeltjes. We kunnen ze beschouwen als 
ondeugende grappen uit de volkscultuur 
(§ 10.5.5). 
Dat er in het stift personeel aanwezig was, kon tot 
dusver noch uit de archeologische vondsten noch 
uit de geschreven bronnen afgeleid worden. Een-
voudige gebruiksvoorwerpen hoeven geen per-

soon lijk bezit te zijn geweest, maar kunnen tot de 
inventaris van kelder en keuken gehoord hebben. 
De pijpen en de kakkertjes kunnen we wel als per-
soonlijk bezit van het personeel beschouwen. In 
een waarschijnlijk achttiende-eeuwse bron wordt 
het personeel van de abdis opgesomd. Dat be-
stond toen uit ca. dertien personen, die echter niet 
lang niet allen inwonend zullen zijn geweest 
(§ 3.5).
Ook uit een boedelbeschrijving uit 1745 in het tes-
tament van Wilhelmina Katharina, barones von 
Weichs (abdis van 1734 tot 1745), blijkt dat de 
abdis ondanks de teruggang in welvaart van het 
klooster nog een leven op stand kon voeren 
(§ 3.5). Haar huis bevatte twee garderobes, een 
grote kamer, een slaapkamer, een kabinet, een 
eetzaal met achttien stoelen, een zaal met 23 
stoelen, een opkamer, een kelder, drie kamers 
voor personeel, een paardenstal met koetshuis en 
een keuken. Exact te lokaliseren is de abdissenwo-
ning niet. Het ‘economiegebouw’ en/of de oost-
vleugel lijken qua ruimte en wegens de aanwezig-
heid van een privaat het meest geschikt. Het 
theeservies uit beerkelder 7807 en het verrekijker-
tje uit beerkuil 7808 zouden de laatste herinnerin-
gen aan de welstand van abdis en stift kunnen 
zijn.
Een halve eeuw later zou daar een eind aan 
komen. In 1794 werd Susteren door Franse le-
gers bezet en in augustus 1795 verlieten de ka-
nunnikessen Susteren. In 1802 werd het kapittel 
door de Franse overheid opgeheven en werden 
de kapittelgoederen geconfisqueerd. De abdij-
kerk was in 1791 parochiekerk geworden en dat 
is waarschijnlijk de redding van de kerk geweest, 
aangezien in de Franse tijd veel kloosterkerken 
zijn gesloopt.
Na de opheffing van het stift bleef het econo-
miegebouw samen met de voormalige oostvleu-
gel tot in de eerste helft van de twintigste eeuw 
in gebruik. De andere gebouwen zijn rond 1810 
gesloopt. Veel puin verdween in gracht 4600, die 
pas aan het einde van de negentiende eeuw 
compleet gedempt was. Bijna twaalfhonderd 
jaar waren verstreken sinds het moment dat de 
eerste gracht gegraven was en het eerste ge-
bouw was opgetrokken.
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13 Conclusie

13.1 Onderzoeksvragen

Bij het begin van de opgraving in 1991 is een ver-
wachting geformuleerd en zijn onderzoeksvra-
gen gesteld. Bij aanvang van de uitwerking in 
2013 zijn verwachting en onderzoeksvragen ge-
preciseerd (§ 4.5). Kern van de zaak is dat het 
klooster van Susteren een voor Nederland uniek 
object is, omdat er in Nederland maar weinig 
vroegmiddeleeuwse kloosters of andere ge-
meenschappen van geestelijken zijn geweest. 
Susteren is daarvan de eerst vermelde. Het is 
tevens het eerste vroegmiddeleeuwse klooster 
waarnaar een archeologisch onderzoek is inge-
steld. Bij dat onderzoek ging het niet om de 
kloosterkerk, maar om de woongebouwen: het 
klooster als nederzetting en de bijbehorende 
materiële cultuur.
Vanuit de algemene kennislacune was het in 
1991 geformuleerde doel van de opgraving 
(§ 4.4) inzicht te krijgen in de bewoningsgeschie-
denis. Dit leidde tot in 2013 gespecificeerde 
onderzoeksvragen.
Kenmerkend voor archeologisch onderzoek naar 
de middeleeuwen is de vraag in welke mate ge-
schreven en archeologische bronnen elkaar on-
dersteunen, aanvullen of tegenspreken. Die 
vraag is ook voor Susteren gesteld (§ 4.5, vraag 
1). Het doel om inzicht te krijgen in de bewo-
ningsgeschiedenis leidde tot vragen over de ont-
wikkeling van de bebouwing, het gebruik van 
het terrein en de aard en datering van de aanwe-
zige elementen (§ 4.5, vraag 2 en 3). Sommige 
historici hebben uit de stichtingsoorkonde afge-
leid dat er al voor 714 (het jaar van de schenking 
door Pepijn en Plectrudis) een kerk en een kloos-
ter in Susteren aanwezig waren. De vraag is of 
daar archeologische aanwijzingen voor zijn 
(§ 4.5, vraag 4). Ook gevoed door de historische 
literatuur is de vraag of er archeologische aan-
wijzingen zijn voor een verwoesting door Noor-
mannen tijdens hun raids in het Maasdal in 881 
en 882 (§ 4.5, vraag 5). Dit is iets waar de vroeg-
middeleeuwse geschreven bronnen ten aanzien 
van het klooster van Susteren over zwijgen. 
De overige vragen hebben betrekking op de 
‘herkenbaarheid’ als klooster (§ 4.5, vraag 6), de 
uitgevoerde ambachtelijke activiteiten (§ 4.5, 
vraag 7), status en welstand (§ 4.5, vraag 8), gen-
der (§ 4.5, vraag 9) en sociale differentiatie en 
contacten met andere gebieden (§ 4.5, vraag 10).

In dit hoofdstuk worden ten aanzien van al deze 
vragen conclusies getrokken en wordt de essen-
tie samengevat, om te beginnen met de bouw- 
en bewoningsgeschiedenis en de landschappe-
lijke setting (vraag 1 t/m 5 en 11). De hoofdstuk-
ken 2, 3, 6, 7 en 8 evenals het chronologisch ge-
ordende overzicht in hoofdstuk 11 bevatten de 
onderbouwing van de in § 13.2 geformuleerde 
conclusies.
Op basis van vooral de hoofdstukken 9 en 10 
kunnen conclusies getrokken worden over de 
religieuze identiteit en de herkenbaarheid als 
klooster (§ 13.3), de bewoners van het klooster 
en het stift (§ 13.4), de welstand daarvan en de 
contacten met andere gebieden (§ 13.5). Aan de 
ambachtelijke activiteiten was hoofdstuk 11 ge-
wijd. De conclusie daarvan (§ 11.10) wordt geme-
moreerd in § 13.6. Een laatste conclusie gaat 
over de wisselwerking tussen archeologische en 
geschreven bronnen (§ 13.7). 

13.2 Landschappelijke setting, bouw- en 
bewoningsgeschiedenis

Susteren ligt op 31,80 m NAP (gemiddelde hoog-
te van het Salvatorplein) op een relatief hoog 
gebied aan de rand van het Maasdal. Het kloos-
ter lag niet op een afgelegen en ontoegankelijke 
plek, al was het in een natte winter waarschijn-
lijk minder goed bereikbaar, omdat het omgeven 
was door lagere gronden. De gebouwen stonden 
aan de rand van een breed beekdal dat in de 
loop van het holoceen gevormd was in een laag-
te van het pleistocene Maasterras. Een beek, de 
Suestra, die deel uitmaakte van het stroomstel-
sel van de Roode Beek, meanderde in deze laag-
te van oost naar west, waarbij de laagte plaatse-
lijk werd opgevuld en restgeulen achterbleven. 
Vermoedelijk stroomde de actieve beek in de 
achtste eeuw iets ten noorden van het klooster, 
min of meer zoals is weergegeven op de Tran-
chotkaart (afb. 2.3).
Uit vondsten van aardewerk en andere materia-
len uit de ijzertijd en Romeinse tijd en uit enkele 
kuilen uit de ijzertijd blijkt dat op en nabij het 
kloosterterrein in de ijzertijd waarschijnlijk en in 
de Romeinse tijd mogelijk is gewoond. 
Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een klooster en een kerk in de periode voor 
de historisch bekende stichtingsdatum van 714. Er 
is op een enkele scherf na geen aardewerk uit die 
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tijd herkend. Een enkel paalspoor kan wegens de 
aanwezigheid van dierlijk bot met een zevende-
eeuwse 14C-datering uit de zevende eeuw zijn, 
maar een gebouw is aan die tijd niet toe te wijzen. 
Het dierlijke bot wijst erop dat het latere klooster-
terrein in de zevende eeuw agrarisch gebruikt is 
als deel van het landgoed dat door Plectrudis is 
verworven en waarop het klooster is gesticht. 
Het kloosterterrein was vlak en liep van ca. 30,80 
m NAP bij de kerk af tot ca. 30,40 m NAP bij de 
rand van het beekdal. In de vroege middeleeu-
wen was het terrein opgedeeld in drie parallelle 
zones met daarin van zuid naar noord de in de 
stichtingsoorkonde vermelde kerk, die onder de 
huidige kerk gelegen moet hebben, vervolgens 
het grafveld, dan een nederzettingszone en ten 
slotte aan de noordzijde een in de vroege acht-
ste eeuw gegraven waterloop (waterloop 
4300/4400). In onbebouwde ruimten kan een 
tuin of boomgaard zijn geweest. 
In de nederzettingszone is één houten gebouw 
met ingegraven palen uit de eerste helft van de 
achtste eeuw gevonden. Dit kan het eerste 
kloostergebouw zijn, dat direct na de stichting 
gebouwd is. Aardewerk uit de eerste helft van de 
achtste eeuw is zeer schaars. Pas in het midden 
van de achtste eeuw nam de bewoning toe, wat 
ook blijkt uit een toenemend aantal aardewerk-
vondsten. Het meeste in Susteren aangetroffen 
vroegmiddeleeuwse aardewerk dateert uit de 
periode 750-850/900. In de late achtste en ne-
gende eeuw stonden naast elkaar twee recht-
hoekige, vrijstaande gebouwen: het ene van 
hout, met ingegraven palen, het andere, waar-
schijnlijk van natuursteen, op maaskeien in sleu-
ven. Het is de vraag of de twee negende-eeuwse 
gebouwen, met op begane grondniveau een ge-
zamenlijk vloeroppervlak van ongeveer 125 m2, 
voldoende woonruimte boden, zelfs wanneer de 
gebouwen een bovenverdieping hebben gehad. 
Mogelijk hebben op het opgravingsterrein meer 
gebouwen gestaan dan herkend zijn of waren er 
buiten het terrein ook nog gebouwen. Een an-
dere mogelijkheid is dat de kloosterbevolking 
zelfs in de bloeiperiode van de negende eeuw 
kleiner is geweest dan de twintig tot vijfentwin-
tig personen waaraan op grond van het aantal 
graven is gedacht.
Bij het grafveld stond een rond gebouwtje op 
een fundering van maaskeien dat als grafkapel 
gediend kan hebben. Ten zuiden daarvan lag een 
cisterne en mogelijk was er ook nog een houten 
waterput, hoewel die ook uit de vroege tiende 

eeuw kan dateren. Aan de oostzijde van het ter-
rein was een zone voor ambachtelijke activitei-
ten, waar in de negende eeuw een klok gegoten 
is, die wellicht bestemd was voor een nieuwe 
kerk. De negende eeuw was een bloeiperiode 
waarin men veel vlees at en wijn dronk uit geïm-
porteerde glazen bekers. In het klooster woon-
den vrouwen die zich luxesieraden, zoals glazen 
kralen en bronzen fibulae, konden veroorloven. 
Rond 900 is er een cesuur in de bewoningsge-
schiedenis. Misschien zelfs een hiaat, maar in 
ieder geval een grote verandering. Alle dan aan-
wezige gebouwen zijn afgebroken en puin en 
nederzettingsafval zijn in waterloop 4300/4400 
gegooid. Ook de kerk zou verwoest zijn, want 
volgens een dertiende-eeuwse geschiedschrijver 
is deze kort voor 900 herbouwd. Er zijn geen 
brandsporen die met een verwoesting van het 
klooster door Vikingen in verband kunnen wor-
den gebracht, maar het is een logische verklaring 
voor deze gebeurtenissen. Alles wijst erop dat in 
het begin van de tiende eeuw een grote opruim-
actie heeft plaatsgehad, waarna het terrein op-
nieuw is ingericht. Misschien had de bevolking 
de wijk genomen en is men later teruggekeerd 
om met de wederopbouw te beginnen.
Op het opgeschoonde terrein stond tussen ca. 
900 en ca. 1050 steeds maar één houten ge-
bouw. Als er meer waren, zijn daarvan – net als 
in de negende eeuw – onvoldoende paalsporen 
overgebleven om er een plattegrond van te kun-
nen maken. Het wel herkende houten gebouw 
had een oppervlakte die gelijk is aan de twee 
negende-eeuwse gebouwen samen.
Het aantal vondsten van gebruiksaardewerk uit 
de tiende en de eerste helft van de elfde eeuw is 
aanzienlijk kleiner dan uit de periode daarvoor. 
Dat zou kunnen wijzen op een vermindering van 
het aantal bewoners na 900. Uit het aantal begra-
vingen is dat echter niet goed op te maken. Bij 
veel graven is niet met zekerheid te bepalen of de 
doden nog in de tweede helft van de negende 
eeuw of pas in de tiende eeuw begraven zijn. Een 
bevolkingsafname in de tiende eeuw is niet uitge-
sloten, maar er kan ook sprake zijn van een alge-
hele verarming of van het vertrek van een groep 
welvarende bewoners. Luxesieraden en glaswerk 
komen na 900 namelijk niet meer voor. Dit kan 
echter ook het gevolg zijn van gedragsverande-
ring, waarbij men het tentoonspreiden van luxe 
niet meer gepast vond. De grote veranderingen in 
de tiende eeuw zijn onmiskenbaar – de oorzaken 
zijn minder duidelijk.
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Rond 1050 was er een keerpunt in het gebruik van 
het terrein. Van waterloop 4300/4400 was al in de 
tiende eeuw een restgeul overgebleven. Die raak-
te vol of werd gedempt en in het midden van de 
elfde eeuw werd een nieuwe gracht (gracht 4200) 
dwars over het terrein gegraven. In plaats van in 
hout werd er weer in steen gebouwd. Het eerste 
stenen woongebouw stond nog alleen, maar later 
in de elfde en twaalfde eeuw, en vervolgens in de 
veertiende eeuw, werden gebouwen rond een 
kloosterhof geconcentreerd. De kerk werd ver-
vangen door het nog bestaande gebouw. 
Mogelijk is de bouw van de huidige kerk iets later 
begonnen dan ca. 1060. De kloosterhof en een 
deel van de woongebouwen lagen op de plaats 
van het vroegere grafveld, dat in de vroege 
twaalfde eeuw verlaten is. De twaalfde en de der-
tiende eeuw kunnen als een nieuwe bloeiperiode 
worden beschouwd, waarin veel aardewerk is 
gebruikt. Ander materiaal is in mindere mate be-
waard gebleven.
Rond 1400 werd een nieuwe gracht (complex 
4500) langs de buitenzijde van het terrein gegra-
ven. Door het dempen van gracht 4200 was er 
aan de noordzijde ruimte voor uitbreiding van 
de kloostergebouwen. Nadat er eerst nog in 
maaskeien is gebouwd, gebeurde dat vanaf de 
vijftiende eeuw in kalksteen (mergelblokken). 
Vanaf de vijftiende eeuw verschenen er meer 
waterputten en vanaf de zestiende eeuw kwa-
men er beerputten. Dit kan samenhangen met 
het ontstaan van meer separate woonruimtes. 
Ook de beerputten fungeerden als stortplaats 
van afval. Rond 1600 werd gracht 4500 opnieuw 
uitgegraven en ontstond gracht 4600, maar dat 
had geen gevolgen voor de inrichting van het 
terrein. In de zeventiende eeuw bereikte het 
klooster zijn grootste omvang. Het was in ieder 
geval sinds de late middeleeuwen, maar moge-
lijk al tijdens de volle middeleeuwen een seculier 
stift. Tot de opheffing van het stift bleven de 
gebouwen in gebruik, hoewel ze volgens ge-
schreven bronnen in de zeventiende en acht-
tiende eeuw in verval raakten. Ondergronds was 
dat minder waarneembaar.
In 1794 werden de kloostergebouwen door het 
Franse leger in gebruik genomen. In 1802 hief de 
Franse overheid het kapittel op. Tussen 1805 en 
1815 zijn de gebouwen gesloopt. Alleen aan de 
zuidoostzijde bleven twee gebouwen tot in de 
twintigste eeuw staan. 

13.3 Religieuze identiteit en 
geletterdheid

Twee kenmerken die men zowel voor een kloos-
ter als voor een stift als wezenlijk mag beschou-
wen, namelijk geletterdheid en religiositeit, 
komen in beperkte mate uit de vondsten naar 
voren. Sommige vondsten hadden ook uit een 
seculiere aristocratische of (in het geval van de 
late middeleeuwen) stedelijke context afkomstig 
kunnen zijn. 
Uit de boeksluitingen en het boekbeslag blijkt 
dat in het klooster boeken waren, die in de oud-
ste periode ongetwijfeld van religieuze aard 
waren. De oudste boeksluiting kan al uit de ne-
gende eeuw dateren. Aantekeningen en notities 
werden in de middeleeuwen met schijfstiften 
gemaakt op wastafeltjes. Van die schrijfstiften 
zijn er enkele gevonden, waaronder een van 
hout. De andere waren van een koperlegering. 
Dat er geen andere objecten zijn gevonden die 
met lezen en schrijven verband houden, hoeft 
geen verbazing te wekken. Die waren gemaakt 
van organisch materiaal, zoals ganzenveren, 
perkament, papier, leer, was, hout, of van een 
kostbaar materiaal dat niet weggegooid werd.
Hetzelfde geldt voor objecten die bij de ere-
dienst of de devotie zijn aangewend en die dra-
ger kunnen zijn van een religieuze identiteit. Die 
objecten werden vooral in de kerk gebruikt en 
hadden als kerkschat een overlevingskans. Reli-
gieuze objecten van kostbaar of kwetsbaar mate-
riaal die men in woongebouwen gebruikte, zijn 
niet bewaard. Minder vergankelijke objecten van 
persoonlijke devotie zijn in Susteren wel aange-
troffen, zoals de kralen van een gebedssnoer of 
een op het lichaam gedragen getuigenis van het 
christelijk geloof, zoals een gelijkarmige fibula 
waarop een kruis is aangebracht. Deze objecten 
zijn echter niet exclusief door geestelijken ge-
bruikt. Ook twee pijpaarden beeldjes van een 
Christuskind kunnen niet als specifieke bezittin-
gen van religieuzen beschouwd worden, ook al 
zijn ze kenmerkend voor de laatmiddeleeuwse 
devotiecultuur. Anders is het met het grote loden 
kruis dat rond 1100 op het lichaam van een over-
leden man is gelegd. Dit is waarschijnlijk wel een 
kenmerk van de geestelijke stand, al is meer on-
derzoek over dit begrafenisritueel nodig.
Sommige vondsten lijken in strijd met de religio-
siteit van de inwoners van klooster en stift. Te noe -
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men is de grote vleesconsumptie, het dragen van 
kleurige glazen kralen en in zekere zin ook de 
aanwezigheid van speelgoed. Het eerste is in 
strijd met de regel van Benedictus, die in 891 bij 
de overdracht aan Prüm in Susteren bleek te gel-
den. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar 
de materiële cultuur van vroegmiddeleeuwse 
kloosters en wellicht week de praktijk van de leer 
af. Dat zou begrijpelijk zijn, omdat vroegmiddel-
eeuwse kloosters werden bevolkt door mensen 
uit de bovenlaag van de samenleving. Het kan 
ook verklaren waarom latere kloosterhervormin-
gen aandrongen op matiging. Ten aanzien van de 
glazen pronkkralen is het opmerkelijk dat ze in 
Noordwest-Europa uit monastieke contexten 
alleen uit Susteren bekend zijn. Ook monochrome 
kralen zijn uitzonderlijk in vondstassemblages uit 
vroegmiddeleeuwse kloosters in Duitsland, Frank -
rijk, België en Engeland. Dat plaatst Suste ren in 
een bijzondere positie, die vooralsnog niet te ver-
klaren is. Uit miniaturen weten we wel dat vroeg-
middeleeuwse abdissen grote, kostbare schijf-
fibulae droegen.
Dat er in vol- en laatmiddeleeuwse kloosters bal-
spelen werden gespeeld, is ook uit miniaturen 
bekend. Waar kloosters ook kinderen huisvest-
ten, en dat was in Susteren het geval, is de aan-
wezigheid van speelgoed zeker niet verwonder-
lijk.
Een ingetogen levenswijze blijkt dus niet uit de 
vroeg- en volmiddeleeuwse vondsten. Kennelijk 
heeft een afkomst uit de bovenlaag van de be-
volking het gedrag van de bewoners van het 
klooster bepaald.
Dat de maatschappelijke status het gedrag en de 
materiële cultuur in het seculiere stift beïnvloed-
de, blijkt uit de tentoongespreide welvaart (zie 
hieronder) en de bepalingen uit de statuten, 
waaruit blijkt dat de kanunnikessen er geen al te 
strikte levenswijze op na hoefden te houden en 
zelfs dan nog de grenzen opzochten.
Dat het bij de opgegraven gebouwen om een 
klooster gaat is vanaf de elfde eeuw duidelijk. De 
gebouwen lagen immers naast een kerk en rond 
een besloten hof.
Voor de tijd daarvoor ligt het iets gecompliceer-
der. De rechthoekige houten gebouwen verschil-
len niet veel van woongebouwen in een profane 
nederzetting. Dat geldt ook voor het rechthoe-
kige, negende-eeuwse stenen gebouw, al zou 
dat dan een deel van een elitaire nederzetting 
zijn geweest. Het is de configuratie van het en-
semble dat maakt dat we de opgegraven 

vroegmiddeleeuwse gebouwen als een klooster 
kunnen beschouwen: de woongebouwen naast 
de als kapel te beschouwen rondbouw, het graf-
veld met onder andere het graf met het loden 
kruis en de kuil waarin een klok voor een kerk of 
kapittelzaal gegoten is.
Kenmerkend voor een kerk of klooster is ook het 
Karolingische, opzettelijk gekleurde glas in lood, 
waarvan scherven gevonden zijn. In Susteren is 
dit glas gebruikt voor de kerk en/of de ronde 
kapel en/of een woongebouw.
Gesticht in 714 en opgeheven in 1802 heeft het 
klooster van Susteren met al zijn veranderingen 
een plaatscontinuïteit van bijna 1100 jaar. Wan-
neer het reguliere klooster is overgegaan in een 
seculier stift, is uit de archeologische gegevens 
niet op te maken.

13.4 Bevolking

De vermelding van fratres peregrini in de stich-
tingsoorkonde uit 714 doet vermoeden dat 
Susteren toen een mannenklooster was, terwijl 
de sanctemoniales feminae in 891 wijzen op een 
vrouwenklooster. Als er een overgang van een 
mannen- naar een vrouwenklooster is geweest, 
dan heeft die nog in de achtste eeuw plaatsge-
vonden. Uit de graven blijkt dat er in de achtste 
of vroege negende eeuw al vrouwen aanwezig 
waren. Ook de sieraden (halssnoeren met glazen 
pronkkralen en met email en steentjes ingelegde 
fibulae) laten zien dat er al in de eerste helft van 
de negende eeuw vrouwen in het klooster 
woonden. Wegens de pronkkralen, waarvan uit 
het gebied ten zuiden van de Rijn geen parallel-
len bekend zijn, is de mogelijkheid geopperd dat 
deze vrouwen uit het rivierengebied of nog 
noordelijker streken afkomstig zijn.
Op het grafveld lagen mannen en vrouwen ge-
durende de achtste tot de vroege twaalfde eeuw 
door elkaar. Vanaf de negende eeuw kregen de 
vrouwen de overhand, maar er bleef een klein 
aantal mannen. Zij zullen de eredienst verzorgd 
hebben. Ook nam het klooster vanaf de late ne-
gende of de tiende eeuw kinderen op. Over hun 
aanwezigheid vanaf de twaalfde eeuw is wegens 
de verplaatsing van het grafveld niets bekend. 
Maar omdat in 1626 aan de statuten een bepa-
ling werd toegevoegd dat er geen kinderen 
onder de elf jaar in het stift mochten worden 
opgenomen, is het aannemelijk dat ze er in de 
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tussenliggende eeuwen geweest zijn. Over de 
aanwezigheid van mannen zijn vanaf het mid-
den van de twaalfde tot de veertiende eeuw 
geen gegevens. Daarna bepalen de statuten ex-
pliciet dat er kanunniken en kapelaans aanwezig 
zijn.
Goedkope tabakspijpen verraden vanaf de ze-
ventiende eeuw de aanwezigheid van dienstper-
soneel. We mogen er echter niet automatisch 
van uitgaan dat de pijprokers uitsluitend man-
nen waren. Ook de profane beeldjes uit een ze-
ventiende- of achttiende-eeuwse beerput wijzen 
op de aanwezigheid van personeel. In de acht-
tiende eeuw had de abdis een aanzienlijke staf, 
van zowel mannen als vrouwen. Gezien hun 
adellijke status zullen de joffers in het stift ook 
wel bedienden hebben gehad. 
Of er in het Karolingische klooster personeel is 
geweest, is onbekend. Naar dit aspect van het 
vroegmiddeleeuwse kloosterleven is meer on-
derzoek nodig.
Het aantal bewoners is in de negende eeuw aan 
de hand van de begravingen geschat op twintig 
tot vijfentwintig mensen. Doordat onbekend is 
wie er voor begraving op de kloosterbegraaf-
plaats in aanmerking kwamen, is deze raming 
onzeker. Voor de volle middeleeuwen is aan de 
hand van het aardewerk een aantal van dertig 
personen geraamd. Omdat iedereen binnen de 
kloostermuren aardewerk gebruikte, hoeft dat 
geraamde aantal niet alleen uit kanunnikessen en 
kanunniken te hebben bestaan. Dat een raming 
van een bevolkingsaantal aan de hand van aarde-
werkconsumptie riskant is, blijkt uit het gegeven 
dat in de veertiende en vijftiende eeuw sprake is 
van een sterke afname van het aantal aardewerk-
vondsten, terwijl de woonruimte juist toenam 
door de bouw van een noord- en noordoostvleu-
gel. De ramingen zijn wegens de vele onbekende 
factoren hypothetisch en dienen er vooral toe om 
niet de indruk te wekken dat het klooster tiental-
len bewoners had.
Ook uit de zestiende tot achttiende eeuw is het 
aantal aardewerkvondsten kleiner dan uit de volle 
middeleeuwen, terwijl de woonruimte dan zijn 
maximale omvang heeft en er meer waterputten 
en beerputten zijn dan ooit. Uit de geschreven 
bronnen is bekend dat er in de zestiende eeuw 
tien kanunnikessen, vier kanunniken en vier kape-
laans waren. Of dat een bestendiging van een ou-
dere situatie is, is onbekend. In 1626 werd het 
aantal kanunnikessen van tien naar zeven terug-
gebracht. Misschien is het geen toeval dat geschre-

ven is dat de gebouwen in de zeventiende en 
achttiende eeuw in verval zijn. Archeologische 
aanwijzingen daarvoor zijn er evenwel niet. Wel 
kunnen de toename van het aantal beerputten en 
waterputten en de sporen van interne verbouwin-
gen wijzen op een sterkere individualisering van 
de huishoudens.

13.5 Status, welstand en contacten met 
andere gebieden

Het zijn met name de pronkkralen die erop wij-
zen dat het klooster in de negende eeuw werd 
bewoond door vrouwen uit de elite. De overle-
vering over de in het klooster ingetreden doch-
ters van koning Zwentibold bevestigt dat het 
klooster personen van hoge status herbergde. 
Hierin verschilde Susteren niet van andere 
Karolingische kloosters, waarvan uit geschreven 
bronnen bekend is dat de abten en abdissen 
vaak uit de hoogste kringen afkomstig waren. 
De glazen drinkbekers en de daaruit gedronken 
wijn getuigen van de welstand van de bewoners 
van het vroegmiddeleeuwse klooster. De grote 
vleesconsumptie (vooral varkensvlees) is daar-
mee in overeenstemming. Ook zeevis (haring) 
was in deze periode iets dat maar weinigen zich 
konden permitteren. Wat het plantaardige voed-
sel betreft, toonde het archeobotanische onder-
zoek geen grote verschillen met wat in rurale 
nederzettingen in Zuid-Nederland gegeten werd. 
Bij basisvoedsel, dat voor iedereen, elite of niet, 
noodzakelijk is, ligt zo’n verschil ook niet voor de 
hand. Bijzonder is wel de vijg. Gedroogde vijgen 
werden in de middeleeuwen geïmporteerd uit 
zuidelijke gebieden.
De overgrote meerderheid van de onderzochte 
skeletten vertoonde de fysieke kenmerken van 
een welvarende en relatief gezonde kloosterbe-
volking. Er lijkt geen gebrek aan voedingsstoffen 
en vitamines te zijn geweest. Van een overvloe-
dig dieet was echter geen sprake. Daarop wijst 
het beperkt voorkomen van DISH (diffuse idiopa
thic skeletal hyperostosis). Deze ziekte wordt ge-
kenmerkt door veranderingen van het bot, 
waarvan vermoed wordt dat ze ontstaan als ge-
volg van een overvloedig dieet.
De contacten die het klooster met de buitenwe-
reld onderhield, kunnen direct en indirect van 
aard zijn geweest. Het is aannemelijk dat er di-
rect contact is geweest met Echternach, Utrecht 
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en Prüm. Indien het ‘noordelijke’ karakter van de 
pronkkralen iets zegt over de afkomst van de 
draagsters, getuigt dat ook van een direct con-
tact. Alle objecten kunnen echter ook via tussen-
personen als geschenk of handelswaar in 
Susteren gekomen zijn. De kralen kunnen via 
Dorestad uit het rivierengebied of Frisia betrok-
ken zijn. De fibulae en het drinkglas kunnen door 
handelaren zijn meegenomen uit Dorestad, 
maar ook van elders in het noordwesten van het 
Karolingische rijk. Maaslands aardewerk kan óf 
rechtstreeks óf via Maastricht vanuit het 
Midden-Maasgebied ingevoerd zijn en Rijnlands 
aardewerk over de weg vanuit Keulen of per 
schip via Dorestad. Ondanks de ligging van 
Susteren bij de Maas beslaat het Rijnlandse aar-
dewerk 85% van het vroegmiddeleeuwse aarde-
werk. Economisch was Susteren deel van een 
Rijnlands netwerk. Het zeer grote aantal bolpot-
ten van het Dorestadtype W III (MAE 559) heeft 
de vraag opgeworpen of Susteren zelf geen spe-
ler op de aardewerkmarkt was, omdat het aantal 
erg groot lijkt voor eigen gebruik. In dit licht 
moet de hypothese gememoreerd worden dat 
de kerk van Arnhem in de negende eeuw eigen-
dom van Susteren zou zijn geweest. Het is een 
onbewezen hypothese, maar wel een die past bij 
een betrokkenheid bij het Rijngebied.
Tot de externe contacten kan men ten slotte ook 
de glazeniers uit het huidige België of Noord-
Frankrijk rekenen die het klooster over heeft 
laten komen om de kerk en misschien ook de 
kloostergebouwen te beglazen.
In de volle middeleeuwen is het aardewerk gro-
tendeels betrokken uit het huidige Zuid-Lim-
burg, aangevuld met importen uit het Rijnland 
en in mindere mate uit het Maasland. In de late 
middeleeuwen wordt de regionale component 
minder groot en blijft men vooral georiënteerd 
op het Rijngebied.
Ook in de volle middeleeuwen blijkt uit de grote 
vleesconsumptie dat de bevolking van klooster 
of stift welvarend is. Dierlijk bot uit latere con-
texten is niet onderzocht. Ook het aantal wel 
onderzochte vondsten uit de late middeleeuwen 
is te gering om iets over de welstand te kunnen 
zeggen.
Uit de tijd van het stift is bekend dat de dames 
volgens de statuten van 1579 en 1626 een adel-
lijke status moesten hebben met acht kwartieren 
en in de achttiende eeuw zelfs zestien kwartie-
ren. Onder de archeologische vondsten komt 
hun welstand tot uitdrukking in het kostbare 

zeventiende-eeuwse, waarschijnlijk uit Luik be-
trokken glaswerk in beerput 7802 en het zestien-
de-eeuwse struisvogelei uit beerput 7805. De 
samenstelling van de aardewerkassemblages uit 
andere zeventiende- en achttiende-eeuwse 
beerputten komt overeen met die van de ge-
goede burgerij, met kopjes van Chinees porse-
lein, een theeservies van Engels aardewerk, ma-
jolicakommen uit West-Nederland, roodbakkend 
gebruiksaardewerk uit het Nederrijngebied, wit-
bakkend gebruiksaardewerk uit het Maasgebied 
en steengoed kannen en kruiken uit het Rijnland.

13.6 Ambachtelijke activiteiten

In het klooster hebben uiteenlopende ambach-
telijke activiteiten plaatsgehad. Tijdelijke activi-
teiten in de vroege middeleeuwen en het begin 
van de volle middeleeuwen waren klokgieten en 
kalkbranden en het vervaardigen van glas-in-
loodramen en gebruiksglas. Waarschijnlijk wer-
den hiervoor arbeidskrachten van buiten aange-
trokken. Metaalbewerking, zoals smeden, was in 
de vroege middeleeuwen waarschijnlijk een se-
mipermanente activiteit. Metaalslakken getui-
gen van de werkzaamheden van een smid. 
Brandgevaarlijke werkzaamheden werden aan 
de oostzijde van het terrein uitgevoerd. Textiel-
productie voor eigen gebruik was in de vroege 
en volle middeleeuwen een permanent uitge-
voerde activiteit.
Vondsten of sporen die duiden op ambachtelijke 
activiteiten in de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd zijn er niet, hoewel er bouw- en onder-
houdswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook aan 
textiel zijn kleine (herstel)werkzaamheden ver-
richt, zoals blijkt uit de aanwezigheid van naal-
den, spelden, scharen en vingerhoeden.

13.7 Geschreven en archeologische 
bronnen: discrepanties en 
overeenkomsten

Roozen, de geschiedschrijver van Susteren, 
roept in het in de inleiding van dit boek aange-
haalde citaat een beeld op van een beroemde 
abdij, waarvan de schoonheid is teloorgegaan, 
en van een adellijk stift, waarvan de luister voor-
bij is. Hij keek naar de imposante romaanse kerk 
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en spiegelde zich aan wat in oorkonden en door 
eerdere geschiedschrijvers geschreven was: 
Pepijn en Plectrudis die een klooster aan Willi-
brord schonken om er ‘pelgrimerende broeders’ 
in onder te brengen; Egidius van Orval die ver-
meldt dat koning Zwentibold en andere heiligen 
in Susteren begraven werden en dat zijn doch-
ters er abdis waren; een overdracht aan Prüm, 
waarbij sprake is van vele bezittingen, kerken, 
horigen en landerijen.
Is het op geschreven bronnen gebaseerde beeld 
van klooster en stift in overeenstemming met de 
archeologische bevindingen? Archeologisch on-
derzoek kan geschreven bronnen ondersteunen, 
aanvullen, corrigeren en tegenspreken.
Wanneer we de informatie van de geschreven 
bronnen vergelijken met dat wat de archeologie 
over Susteren heeft opgeleverd, kunnen we het 
volgende constateren.
In de stichtingsoorkonde staat dat in 714 op een 
klein landgoed (mansionile) bij een beek (fluviolo 
Suestra) een gebedsruimte (oratorium) en een klein 
klooster (cellula) zijn gebouwd, waar mannen 
(fratres peregrini) woonden.
Dat komt redelijk overeen met de archeologische 
constatering dat er in de eerste helft van de acht-
ste eeuw een klein houten gebouw stond naast 
een gegraven waterloop die van een actieve beek 
was afgetakt. Verder zijn er niet veel aanwijzingen 
voor bewoning in de vroege achtste eeuw. 
Het houten gebouwtje stond op een terrein waar 
in de zevende eeuw dieren hebben gegraasd, die 
van het landgoed kunnen zijn geweest.
Dat er geen oratorium is gevonden, is gezien de 
nog aanwezige kerk niet verwonderlijk. Niet in 
overeenstemming met de oorkonde is dat er in 
de achtste eeuw zowel mannen (de fratres pere
grini?) als vrouwen zijn begraven. De 14C-date-
ringen zijn echter niet zo nauwkeurig dat de 
vrouwenskeletten per se uit de eerste helft van 
de achtste eeuw dateren. Ze kunnen ook iets 
jonger zijn. Voor de beginperiode van het kloos-
ter kunnen we constateren dat de oorkonde in 
essentie overeenkomt met de archeologische 
bevindingen, maar ons wel op een verkeerd 
been heeft gezet. Ondanks de actie van Pepijn 
en Plectrudis en de rol van Willibrord heeft het 
klooster kennelijk een heel bescheiden start 
gehad. 
Uit de overdrachtsoorkonden aan Prüm uit 891 
en 916 blijkt dat er in het klooster vrouwen 
woonden (sanctemoniales feminae) die de regel 
van Benedictus volgden. Uit de vondsten en 

graven blijkt dat de aanwezigheid van vrouwen 
al tot vroeg in de negende eeuw teruggaat. Man-
nen zijn in deze periode echter ook aanwezig. Zij 
waren vereist voor de eredienst. Hierin komen 
geschreven en archeologische bronnen vrij goed 
overeen.
De aanname dat het negende-eeuwse klooster 
rijk en belangrijk was, is gebaseerd op de ver-
melding van goederen in 891 bij de overdracht 
aan Prüm en de relatie met de aristocratie. De 
archeologische tegenhanger daarvan is de aan-
getoonde aanwezigheid van vrouwen die kost-
bare halssnoeren droegen en zich een luxe le-
vensstijl, met vlees en wijn, konden veroorloven. 
Ze hoorden tot een bovenlaag van de samenle-
ving. De discrepantie schuilt in de bescheiden 
omvang van de aangetroffen woonruimte. Maar 
misschien zijn er meer gebouwen geweest dan 
konden worden herkend.
Ten aanzien van het stift kunnen we constateren 
dat de geschreven en archeologische bronnen 
elkaar aanvullen, waarbij de hoofdrol voor de 
laatste is weggelegd. De aanvulling is niet vol-
ledig en sommige zaken blijven aan ons oog 
onttrokken. Fysieke gegevens van de stiftbewo-
ners zijn er niet; hun status en zelfs de namen 
van sommige abdissen zijn echter bekend. 
Geschreven bronnen vermelden dat er een ab-
dissen- en een dekanessenhuis waren en dat 
laatste laat zich zelfs archeologisch identificeren 
met de noordvleugel of een deel daarvan. De 
bouwdatum blijkt op enige jaren nauwkeurig 
(noviter edificate) uit een testament uit 1360 en de 
ouderdom van de vondsten uit de grachtvulling 
waarop dit huis staat, is daarmee in overeen-
stemming. Hetzelfde geldt voor een brugpoort, 
die dankzij het ingemetselde familiewapen van 
twee abdissen rond 1600 gedateerd kan worden. 
Dankzij de historische dateringen van brug en 
dekanessenhuis kan de ouderdom van daarmee 
verbonden structuren beter bepaald worden.
Twee parallelle werkelijkheden manifesteren 
zich bij een in het Latijn opgestelde boedelbe-
schrijving uit 1375, die op het dekanessenhuis 
betrekking heeft. De opsomming van bezittin-
gen bevat vooral vergankelijke goederen. Huis-
houdelijke objecten die bij opgravingen juist wel 
aangetroffen worden, ontbreken in de lijst of 
hebben algemene aanduidingen (scalas, scutel
las), bijna altijd zonder materiaalopgave.
Omdat er van het stift maar weinig papieren ar-
chief bewaard is, komt alle informatie over de 
woongebouwen uit de bodem (op de vermelding 
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over het abdissen- en een dekanessenhuis en 
een bericht over een verbouwing uit 1714 na). 
Niet archivalisch onderbouwde passages in de 
literatuur over branden en reparaties hebben 
geen archeologische tegenhanger of weerslag, 
maar de water- en beerputten belichten een as-
pect waarover de geschreven bronnen zwijgen, 
zoals die ook zwijgen over de herkomst en ver-
werving van objecten. Op één punt ondersteunt 
de archeologie de interpretatie van de geschre-
ven bronnen, namelijk ten aanzien van de wel-
stand van de adellijke bewoonsters. Die wordt 
bevestigd door de kostbare drinkglazen in de 
zeventiende-eeuwse beerput 7802. Hoe repre-
sentatief die zijn is onbekend, omdat metalen 
kostbaarheden in de geschreven bronnen niet 
vermeld worden (op negen zilveren lepels in de 
boedelbeschrijving uit 1375 na) en niet in de 
bodem beland zijn. Een enkel object heeft op 
een andere manier overleefd. In de schatkamer 
is een kostbare kazuifel van damast uit de zes-
tiende eeuw bewaard. Andere objecten laten 
zien dat de welvaart ook betrekkelijk kon zijn en 
niet boven een ‘burgerlijk’ niveau uit hoefde te 
komen. 
Uit deze beperkte confrontatie van geschreven 
met archeologische bronnen kan geconcludeerd 
worden dat bij archeologisch onderzoek van 
(post-)middeleeuwse complexen kennisname 
van de geschreven bronnen noodzakelijk is, in-
dien mogelijk met aanvullend archiefonderzoek. 
De informatie uit beide bronnen is niet altijd 
congruent en beide disciplines vertellen hun 
eigen verhaal. Het gebruik van zowel geschreven 
als archeologische bronnen leidt tot oplossingen 
en antwoorden, maar roept ook nieuwe vragen 
op.

13.8 Slotwoord

De opgraving van het klooster van Susteren was 
een groot en gecompliceerd onderzoek, waarbij 
een palimpsest van sporen dicht onder het 
maaiveld gedocumenteerd werd en een grote 
hoeveelheid, vooral in waterlopen gedeponeer-
de vondsten werd verzameld. Er is een groot 
oppervlak blootgelegd dat houten en stenen 
gebouwen, waterputten en beerputten, waterlo-
pen, graven en een ambachtelijke zone bevatte. 
De stratigrafie was complex, met een dun lagen-
pakket in de nederzettings- en grafveldzone en 

een dik pakket in de zone met de waterlopen. 
Veel sporen waren in een redelijke staat van 
gaafheid, maar door de lange periode van inten-
sieve bewoning waren oudere sporen ook veel 
doorsneden door jongere. Als gevolg daarvan 
was bij de vondsten vaak sprake van opspit en 
secundaire depositie. Verstoringen waren er in 
het grafveld als gevolg van de aanleg van 
rioleringen.
De sporen zijn alle gedocumenteerd en de vond-
sten zijn verzameld en geregistreerd. Aan de 
ruimtelijke doelstellingen van het opgravings-
plan is voldaan. Een deel van de grachtengordel 
is echter niet opgegraven. Deels als gevolg van 
een bewuste keus om werkput 12 niet te verlen-
gen, deels omdat een deel van het plein aan de 
noordoostzijde niet toegankelijk was. De diepere 
niveaus van de grachten hier zijn in situ bewaard 
en zijn bij toekomstige werkzaamheden zeker 
onderzoekswaardig. Funderingen zijn zoveel 
mogelijk in de grond gelaten. 
Geconcludeerd kan worden dat het vol-, laat- en 
postmiddeleeuwse klooster nagenoeg volledig is 
opgegraven. Er zijn geen aanwijzingen dat we-
zenlijke elementen gemist zijn.
Het vroegmiddeleeuwse klooster en het bijbe-
horende grafveld zijn groter geweest dan onder-
zocht kon worden. Gebleken is dat de klooster-
bebouwing, de waterlopen met hun vondsten en 
het grafveld zich aan de oostzijde en waarschijn-
lijk ook aan de zuidwestzijde tot buiten het op-
gravingsterrein hebben uitgestrekt, al is onbe-
kend tot hoever. Aan de zuidoostzijde zijn waar 
mogelijk nog enkele graven gedocumenteerd die 
buiten het geplande opgravingsgebied lagen. 
Aan de zuidzijde dekt de elfde-eeuwse kerk be-
gravingen af en naar we mogen aannemen de 
resten van een of meer oudere kerken, waarvan 
we niet weten of ze gaaf of verstoord zijn. 
De grotendeels opgegraven waterlopen aan de 
noordzijde kunnen de grens van het vroegmid-
deleeuwse kloosterterrein gevormd hebben, 
maar het is zeker niet uitgesloten – eerder zelfs 
aan te nemen – dat vroegmiddeleeuwse bewo-
ningssporen zich onder de bebouwde kom van 
Susteren uitstrekken. Ook hiervan is de gaafheid 
onbekend. Verder onderzoek in de kern van 
Susteren is gewenst indien bouw- of graafwerk-
zaamheden daartoe aanleiding geven.
Tijdens de opgraving zijn de sporen gedocumen-
teerd en de vondsten primair gedetermineerd en 
geregistreerd. Daarmee waren de vondsten en 
de documentatie echter nog niet goed ontsloten 
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en er was nog geen overzicht van de geschiede-
nis van het klooster. Daarin is nu voorzien. In 
uitvoerige bijdragen aan de basispublicatie zijn 
de belangrijkste vondsten beschreven. Die zijn in 
deze publicatie samengevat en in de context van 
de bouw- en bewoningsgeschiedenis geplaatst.
Met deze publicatie en de basispublicatie is het 
laatste woord over de geschiedenis van het 
klooster van Susteren echter nog niet gezegd. 
Het vondstmateriaal is zo omvangrijk, dat het 
niet volledig bestudeerd kon worden. De priori-
teit heeft gelegen bij de periode voor 1100. Bij de 

analyse van de sporen kon niet op alle details 
ingegaan worden. Verder onderzoek van de 
vondsten in het depot is echter volop mogelijk 
en ook verdere analyse van de sporen kan tot 
nieuwe inzichten leiden. 
Door de ontsluiting van de opgravingsgegevens 
kan het klooster van Susteren vanaf nu bestu-
deerd worden in de context van de Europese 
kloosterarcheologie. Hopelijk zal dat leiden tot 
nieuwe inzichten over de plaats die het klooster 
van Susteren tussen zijn tijdgenoten inneemt.
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In 714 werd in het Limburgse Susteren een klooster gesticht – het eerst vermelde klooster binnen 
de huidige Nederlandse landsgrenzen. Het heeft bestaan tot 1802 en de bijbehorende romaanse 
kerk staat er zelfs nog steeds. In 1991-1993 heeft de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonder  zoek (ROB) op het terrein ten noorden van de kerk een opgraving uitgevoerd. 
Hierbij zijn sporen van houten en stenen gebouwen gevonden, evenals waterputten, ovens en 
klokgietkuilen. Grachten en beerputten leverden veel vondsten op. Tussen de kerk en de klooster -
gebouwen lag een grafveld uit de achtste tot twaalfde eeuw. Dankzij steun van de provincie Lim-
burg konden dertig auteurs de opgraving in 2013-2021 uitwerken tot een ‘basispublicatie’, die op 
internet te downloaden is. Dit rapport is daarvan een compilatie.

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefheb-
bers die zich bezighouden met archeologie.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.
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