
 

ARCHEOLOGISCH LIMBURG 1987-1989

Ieder jaar komen in Limburg talloze interessante archeolo-

gische vondsten uit de grond te voorschijn. Ze worden

opgegraven of systematisch verzameld door beroeps- en

amateurarcheologen, of zomaar bij toeval ontdekt bij bouw-

of baggerwerkzaamheden.

Met grote regelmaat verschijnen ervrij snel na de ontdekking

ook korte beschrijvingen van deze vondsten, bijvoorbeeld in

het jaarverslag van de provinciaal archeoloog van Limburg

(onderdeel van het jaarverslag van de Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek). de Archeologische

Kroniek in de Publications van LGOG en het tijdschrift

Archeologie in Limburg. Helaas duurt het dan meestal nog

jaren voor men ze in een museale collectie kan gaan

bekijken.

De in Limburg werkzame beroepsarcheologen hebben

daarom het initiatief genomen voor een reeks reizende

tentoonstellingen. waarin om de drie jaar een keuze uit de

meest interessante vondsten en opgravingen uit de vooraf-

gegane periode worden getoond. Het Provinciaal Bestuur

van Limburg heeft dit initiatief met enthousiasme onder-

steund, en de tentoonstellingsruimte in het provinciehuis

voor de première beschikbaar gesteld. De expositie kon

alleen gerealiseerd worden dankzij de hulp en medewerking

van vele amateur-archeologen, Wij hopen dat 'Archeologisch

Limburg‘ tot een vast vervolg op de jaarlijkse Archeologische

Kronieken kan uitgroeien.

PREHISTORIE

 

Vuil/Stellen schaaf en kemsleen met aangepaste als/ogen uit de groeve

Belvedère bl/ Maasm'chl {ca. 250.000 V. Chr.)

Kampplaatsen uit de Oude Steentijd

AI sinds 1981 worden in de grindgroeve Belvedère bij

Maastricht kampplaatsen van de oudste bekende bewoners

van deze streken onderzocht. inmiddels zijn 9 vindplaatsen

uit het begin van de voorlaatste ijstijd (ca. 250.000 jaar

geleden) opgegraven. Hoewel het in alle gevallen gaat om

afval, dat achtergelaten is door kleine groepjes mensen die

leefden van wat de natuur te bieden had, zijn de verschillen

tussen de vindplaatsen verrassend groot. Vindplaats K

leverde, in 1987, uit 375 m2 meer dan 10.000 door mensen

bewerkte stukken vuursteen. Een groot deel daarvan stamt

uit een dichte concentratie, die soms meer dan 150 vondsten

per n'i2 opleverde. De meeste afslagen waren in een vrij

simpele techniek van onregelmatige kernstenen verwijderd.

Er zijn slechts ca. 100 geretoucheerde werktuigen (meestal

schaven) en ca. 150 afslagen met gebruikssporen gevonden,

97,5% van de vondsten bestaat dus uit ongebruikt afval.

In 1988 en 1989 werd op vindplaats N een totaal ander

vondstenpatroon aangetroffen: op ruim 765 m2 werden

slechts 450 door mensen bewerkte stukken vuursteen

verzameld, waarvan dan nog bijna driekwart kleiner was dan

2 cm. Van de grotere afslagen, die vaak in de zogenaamde

Levallois—techniek vervaardigd waren, was bijna de helft

geretoucheerd of duidelijk gebruikt. Behalve schaven werden

er ook veel rugmessen gevonden.

Enkele losse vondsten, bijvoorbeeld uit Swalmen, Mechelen

en Gulpen, stammen uit de laatste ijstijd (ca. 60.000 jaar

geleden),

Het Maasdalproject

In het Maasdalproject, een samenwerking tussen Rijks-

museum van Oudheden en Instituut voor Prehistorie, wordt

de leefwijze onderzocht van de laatste groepen jagers en

verzamelaars. In de omgeving van Posteiholt, begint zich

een duidelijk bewoningspatroon af te tekenen: Op de hoge

zandgronden langs het dal van de Vlootbeek werd een Vroeg-

mesolithische nederzetting ondemocht. De vele verschillen-

de soonen vuurstenen werktuigen (zoals krabbers voor het

schoonmaken van huiden en stekers voor het maken van

voorwerpen uit been en gewei) en de ingegraven haard

wijzen erop. dat hier allerlei verschillende werkzaamheden

zijn uitgevoerd. In het brede dal van de Vlootbeek zelf is door

de Heemkunde Vereniging Roerstreek een aantal veel

kleinere vroeg-mesolithische vindplaatsen ontdekt, op

plaatsen waar oorspronkelijk zand- en grindbanken lagen.

Vijf ervan konden onderzocht werden. Hier werden geen

krabbers of stekers gevonden, maar wel veel vuurstenen

spitsen, oorspronkelijk onderdelen van jachtwapens. Het lijkt

er dus op, dat in het beekdal kleine, zeer kort gebruikte

jachtkampjes lagen, tenNijl de nederzetting op het zand

langduriger bewoond werd.

Bij Merselo hadden Iaat-mesolithische groepen ook een

duidelijke voorkeur voor een bepaalde landschappelijke

situatie: Vijftien vindplaatsen lagen allemaal langs de

Loobeek, op de grens tussen het Peelmoeras en de drogere

zandgronden. Een kampementje kon volledig worden

onderzocht. Er hebben enkele haardvuren gebrand en er zijn

vuurstenen werktuigen gemaakt. Opmerkelijk is de vondst

van een zogenaamde bandkeramische pijlspits, die op

contacten tussen de laatste jagers en de eerste boeren zou

kunnen wijzen.

Bandkeramische en Rössener sporen

Na een periode van betrekkelijke rust lijkt het onderzoek naar

de Bandkeramische Cultuur(LBK) in een stroomversnelling te

zijn geraakt. De Heemkunde Vereniging Maasstreek begon

een uitgebreid onderzoek aan de Sanderboutlean in Elsloo,

dat al 14 huisplattegronden opleverde; in de groeve Klinkers

kwam de tweede vindplaats op het Cabergplateau bij

Maastricht te voorschijn, die vooral opvalt door de kwaliteit

van het versierde aardewerk; op het Janskemperveld in

Geleen gaf H. Vromen de aanzet tot het noodonderzoek van

een nederzetting, die tot de beginfase van de band-

keramische bewoning in het Graetheidegebied teruggaat en

in het Maasdalproject probeert men ook de relatie tussen de

eerste, neolithische, boeren en de laatste, mesolithische.

jagers te onderzoeken.



 

In 1987 kon in Maestricht-Randwíjck bovendien voor het

eerst in Limburg een nederzetting onderzocht worden met

vondsten van de Rössencultuur, die op de LBK volgt. De

afvalkuilan kwamen te voorschijn op een voor band-

keramische begrippen uitzonderlijke plaats, namelijk niet aan

de rand van het lössplateau, maar op de dalbodem van de

Maas. De nederzetting lag in het zicht van de vuursteen—

voorkomens in het plateau van Rijckholt. Toch werden de

vuurstenen werktuigen voor een groot deel vervaardigd uit

zogenaamde Rullenvuursteen, uit de Voerstreek.

Uit de latere delen van het Neolithicum en uit de Vroege

Bronstijd zijn geen samenhangende vondstcomplexen

tevoorschijn gekomen, maar wel een groot aantal interes—

sante losse vondsten.

Umenvelden

Het grootste umenveld uit onze streken bevindt zich bij

Weert, op de Boshoverheide. Het beslaat een oppervlakte

van 28 hectare, met 700 - 1000 grafheuveltjes uit de Late

Bronstijd en de Vroege IJzenijd (ca. 1000 tot 600 v. Chr.).

Hoewel het al sinds 1970 een beschermd archeologisch

monument is, staat het toch nog voortdurend aan bedreiging

bloot. Het ligt gedeeltelijk in een actief stuifzandgebied, waar

de wind niet alleen zand, maar ook de archeologische sporen

van grafheuvels, greppels, scherven van umen en crematie-

resten alle kanten op blaast. Bovendien wordt het als militair

oefenterrein gebruikt en werd het, zij het illegaal, ook door

motorcrossers intensief bereden. Het Amsterdamse A.E. van

Giffen Instituut voor Pre— en Protohistorie (IPP) is al vele jaren

bezig met het 'vastleggen' van gegevens. De sporen en graf-

heuveltjes worden niet alleen in kaart gebracht, maar ook

zoveel mogelijk geconsolideerd en gerestaureerd. In het

kader van een Toeristische Recreatief Archeologisch Project

is het gebied in 1988 bovendien voor het publiek toe-

gankelijk gemaakt via een fiets/wandelroute met informatie—

zuiltjes.

Als contrast tonen we een van de kleinste bekende

umenvelden, dat volledig kon worden opgegraven vlak voor

het in een grindgat bij Beegden zou verdwijnen. Op een

terrein van driekwart hectare werden slechts 19 graven

aangetroffen. De graven, veelal omgeven door ronde of

langgerekte greppels, lagen in groepjes bij elkaar, ver-

moedelijk ter weerszijden van een oude weg. Opmerkelijk is,

dat in twee series van drie graven umen met precies dezelfde

versiering stonden, die misschien door dezelfde potten-

bakster (of -bakker) zijn gemaakt. Het lijkt erop, dat een groep

van een of twee families in het begin van de Vroege Ĳzertijd

hier slechts enkele generaties lang hun doden heeft

bijgezet.

Op het industrieterrein Groot Boller tussen Venlo en

Grubbenvorst, kon voor het eerst een grafveldje uit de Late

IJzertijd worden onderzocht. Twee graven bevatten een pot

die niet als urn had gediend, maar in scherven naast de

crematie was neergelegd.

Boerendorpjes uit het eind van de prehistorie

In Beegden werden in 1987 ook twee nederzettingen

onderzocht, die echter jonger waren dan het umenveld. In de

oudste werden de plattegronden van vier twee-schepìge

boerderijen en 16 bijbouwtjes uit de Late Ĳzertijd gevonden.

Iets noordelijker lagen vier inheems-Romeinse boerderijen.

De meest opmerkelijke vondsten stammen uit de Late

IJzertijd: een beitel en een leermes van ijzer, die samen met

een ongedeterrnineerd werktuig gedeponeerd waren in een

kuil in de aanbouw van een van de boerderijen.

Fragmenten van glazen armbanden uit de Late Ĳzertijd

worden als regel alleen gevonden door mensen die weten

waar ze naar moeten zoeken.

De vondstconcentraties. bijvoorbeeld bij Beesel, in de

Roerstreek of bij Maastricht, geven dus geen aanwijzingen

voor oude productiecentra maar voor de werkgebieden van

enkele moderne amateur—archeologen.

ROMEINSE TIJD

Boerenbedrijvan

De provincie Limburg was in de Romeinse tijd letterlijk

bezaaid met landbouwbedrijven of villae msricae. De vmcht—

bare Iöss, de heuvelachtige omgeving, de nabijheid van de

Maas en de Romeinse heerbanen vormden een ideale basis.

Het bedrijven van landbouw was de eerste taak van de

villabewoners.

Het is met name de opgraving van het villacomplex

Voerendaal, die nieuwe inzichten gegeven heeft in het

economisch reilen en zeilen van een dergelijk bedrijf. Het

accent van de opgravingen lag namelijk niet op het

hoofdgebouw, maar op de bijgebouwen. Hier heeft men

graan gedorst en opgeslagen, in de smidse metaal bewerkt

en in de oven potten gebakken. Het villacomplex kan als een

soort "dorp" beschouwd worden met het hoofdgebouw als

woning, een eigen voedselvoorziening, opslagruimtes, een

tempel, een badgebouw, een smidse, een tuin en stallen. De

opgraving is eind 1987 afgerond, maar het onderzoek van

materiaal en gegevens is nog in volle gang. Het hoofd-

gebouw blijft in de toekomst een besshermd archeologisch

monument.

In 1989 moest - vanwege bouwplannen - de villa van

Simpelveld, die reeds in 1937 en 1947 deels was

opgegraven, opnieuw onderzocht worden. De plattegrond

van het hoofdgebouw werd verbeterd en aangevuld. Het

oostelijke deel van de villa bleek intussen al geruisloos

weggegraven te zijn. Veel aandacht ging uit naar de kelder,

waarin drie bouwperiodes vastgesteld konden worden.

Naast het onderzoek naar reeds bekende en deels eerder

opgegraven villae zijn ook nieuwe exemplaren ontdekt.

Tijdens ontgrondingen werd bij Vaels de fundering van een

groot langgerekt gebouw blootgelegd. In de directe om—

geving trof men veel ijzerslakken aan. In Neer werd op een

akker de fundering van een klein gebouw aangeploegd.

waaNan ook het vrijwel volledige pannendak bewaard was

gebleven. In beide gevallen gaat het waarschijnlijk om

bijgebouwen van nog onbekende villae.

Stenen monumenten

De belangrijkste groepen van stenen monumenten zijn

mijlpalen, grafstenen en stenen met een godsdienstig

karakter. In Limburg komen zij regelmatig aan het licht. De

steen hiervoor is in de meeste gevallen in de directe

omgeving gewonnen.

Bij rioleringswerk in St. Jansgeleen werd tussen scherven en

dakpannen het onderste deel van een vrijstaand Mercurius-

beeld gevonden. Mercurius wordt door een liggende ram en

een haan begeleid en tussen zijn gevleugelde voeten is een

schildpad zichtbaar.

Mercurius is een van de meest afgebeelde goden in de

Romeinse provincies. Hij is in de eerste plaats de god van de

handel en de reizigers. In een gebied met belangrijke

heerbanen, de Maas als grote watenlveg en de vele

marktgericht producerende boerenbedrijven is zijn verering

niet vreemd. De ram wijst op zijn taak als beschermer van

schaapherders en kuddes.

Op de weggeërodeerde rand van een beboste helling in

Rimburg werd een wijmonument gevonden. Afgebeeld is de

halfnaakte mannelijke godheid Genius. Hij is de beschermer

van groepen mensen, plaatsen en militaire eenheden. Gezien

zijn halfhoge militaire laarzen heeft hij waarschijnlijk een aan



   

Mercurius met haan, ram en schildpad uit Sint Jansge/een

de Rijngrens gelegerde eenheid onder zijn hoede gehad. Hij

is staande naast een offertafel afgebeeld, met een offerschaal

en een hoorn des overvloede in zijn handen. In recentere

tijden is het monument als slijpsteen in gebruik geweest.

Grafvelden

Bij de Romeinen was het verbranden van de dode op een

brandstapel de meest gebruikelijke begrafeniswijze. Aan de

dode werden grafgiften meegegeven in de vorm van

gebruiksvoorwerpen van aardewerk en glas. voedsel,

munten, sieraden en andere persoonlijke bezittingen. Men

geloofde in een leven na de dood. De crematieresten werden

verzameld in een urn en samen met de grafgiften bijgezet in

een kuil, soms ook in een stenen askist. De aard en de vorm

van de grafgiften en het gebruikte grafritueel kunnen

informatie geven omtrent de sociale status van de over-

ledene. De grafinventaris van Heerlen—Vrank met twee

bronzen bekkens en een wapen wijst op de bijzetting van

een man met hoge status, mogelijk een villa—eigenaar.

In Kesseleik hadden de doden alleen eenvoudige grafgiften

meegekregen, zoals aardewerk en bronzen fibulae.

In Limburg treft men in vergelijking met de rest van

Nederland veel askisten aan. Daar zijn verschillende

oorzaken voor te bedenken: de rijkdom van de bewoners,

hun hoge graad van romanisatie en het voorkomen van

geschikte natuursteen in de buurt. In Roermond is in 1989

naast een aantal crematiegraven ook een tufstenen askist

gevonden. Hij bevatte rijke en gevarieerde grafglften, met als

meest opmerkelijke drie miniatuurwerktuigen: een drietand,

een zeis en een zaag.

De meeste Romeinse grafvelden liggen langs uitvalswegen.

Zo werd iedere voorbijganger dagelijks herinnerd aan zijn

eigen vergankelijkheid.

MIDDELEEUWEN

De vijfde eeuw: schemierpunt tussen Romeinse tijd en

Middeleeuwen

In de loop van de vijfde eeuw werd de macht in onze streken

geleidelijk overgenomen door de zogenaamde 'rijks-

germanen', afstammelingen van Germaanse groep die zich in

de vierde eeuw als huurling in het Romeinse rijk hadden

gevestigd. De vijfde eeuw is dus te beschouwen als het

scharnierpunt tussen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Over deze traditioneel ook als 'volksverhuizingstijd‘ aan—

geduide periode bestaan vrijwel geen historische gegevens.

en het is dan ook vooral een taak van de archeologie er enig

licht op te werpen.

Tussen 1988 en 1990 is in Gennep door het IPP een grote

nederzetting van Germaanse immigranten uit de 5de eeuw

zo goed als volledig opgegraven. Nooit eerder is op het

vasteland van Noordwest—Europa grootschalig onderzoek

verricht naar een dergelijke nederzetting. Behalve door grote

gebouwen. de woonhuizen. wordt het beeld van de

nederzetting bepaald door kleine bijgebouwen, de zoge-

naamde hutkommen. Dit zijn gedeeltelijk ingegraven ge-

bouwtjes die dienden voor ambachtelijke activiteiten als

weven en metaalbewerking en voor opslag.

De mobiele vondsten getuigen veelal van de hoge sociale

status van de bewoners en van hun Germaanse levensstijl,

waarin drinkgelagen een belangrijke rol speelden. Over de

herkomst van deze immigrantengroep kan op grond van het

handgemaakte aardweik uitsluitsel worden verkregen,

aangezien het is uitgevoerd in een traditie die thuishoort in

Noord-Nederland. vooral Drenthe, en het aangrenzende

Niedersachsen.

In 1989 is ook in Maastricht aan de Wi‘tmakersstraet een

5de eeuwse hutkom aangetroffen die duidt op Germaanse

aanwezigheid in de buurt van de laat-Romeinse versterking

aldaar.

 

Bronzen Hanzeschore/ UI! de 12‘" eeuw, met afbeelding van de

Hoogmoed bouwput Theater aan het anrhaf in MaäSIIICÍĲ

Stad en platteland

Op het platteland kunnen in de late Middeleeuwen dorpen,

alleenstaande boerderijen en kastelen worden onderschei—

den. Een voorbeeld van een kasteel is te vinden in Affarden.

Daar is van 1987-1989 door de Technische Universiteit Delft

een bouwhistorisch en archeologisch onderzoek verricht

naar de ruïne van kasteel Bleijenboek. Het blijkt in de 14de

eeuw te zijn ontstaan uit een gebouw dat als een

verdedigbare boerderij kan worden beschouwd. Rond 1400

is deze gesloopt. waarna er een zwaarder uitgevoerd gebouw

werd neergezet. Na uitbreidingen in de 15de en 16de eeuw

kreeg het kasteel in de 17de eeuw het uiterlijk dat het

vertoonde tot de ven/voesting in 1945. De welstand van de

bewoners van het kasteel Bleijenbeek wordt fraai geïllu-

streerd door 16de en met name 17de en 18de eeuwse

vondsten uit de gracht.



 

In 1989 is in Grubbenvorst een uit de 12de eeuw

stammende boerderij opgegraven. Voor een groot deel van

Europa was die eeuw een periode van omvangrijke

ontginningen. en de Grubbenvorster boerderij is daar een

weerspiegeling van. Hij lag geïsoleerd in het landschap en

heeft niet lang bestaan. Dat het hier gaat om een mislukte

ontginningspoging van een agrarisch marginaal gebied

wordt aangegeven door een laag stuifzand die de resten van

de boerderij afdekte.

Ook in de Middeleeuwen probeerden steden zelfbewust naar

buiten te treden. Fraaie voorbeelden van laat-middeleeuwse

stedelijke statussymbolen en prestige-objecten zijn de

belforts in de Vlaamse steden. In Nederland kwamen

vergelijkbare torens echter eveneens voor, zoals bijvoorbeeld

is gebleken in Venlo waar in 1987 de zware fundering van

een gotisch belfort. de zogenaamde Stadstoren aan het licht

kwam.

In 1989 zijn aan de Schuitenberg in het centrum van

Roermond laat-middeleeuwse bewoningssporen opgegra—

ven. Aangetroffen werden o.a. kuilen uit de periode tussen

ca. 1200 en 1400, en de resten van 15de eeuwse bakstenen

huizen. Zeer opmerkelijk was de vondst van 10 grote,

ingegraven potten. Deze eivorrnige vaten worden wel als

do/ia aangeduid en zijn uitgevoerd in een karakteristieke

grijze aardewerksoort. In Limburg komt dit aardewerk in de

12de en vooral in de 13de en de 14de eeuw veel voor. Het

produktiecentrum ervan lag dan ook niet ver weg. namelijk in

het Duitse Elmpt, net over de grens bij Roermond. De functie

‚van de Elmpter dolia is niet duidelijk. Behalve huishoudelijk

kan die ook ambachtelijk geweest zijn.

Ambachtelijke activiteiten

In vrijwel alle vroegere nederzettingen werden ambachten

als bijvoorbeeld pottenbakken en de bewerking van metaal

uitgeoefend.

Sporen van een ambachtelijke activiteit die zeer zelden

worden aangetroffen zijn in 1988 ontdekt in de Jodenstraat

te Maastricht. Het gaat om een grote hoeveelheid afval van

de produktie van glazen kralen. De datering van dit materiaal

in de 6de eeuw is zeer vroeg in vergelijking met dat van

andere vindplaatsen in Noordwest- Europa. Door deze vondst

wordt getoond dat kralen die in vroeg-middeleeuwse graven

en nederzettingssporen elders in Maastricht worden aan—

getroffen waarschijnlijk ook lokaal zijn vervaardigd, en dus

niet geïmporteerd hoeven te zijn.

In 1988 is bij opgravingen in het centrum van Gennep 18de

eeuws pottenbakkersafval gevonden. Gennep was in die tijd

een belangrijk regionaal produktiecentmm van aardewerk dat

sterk ven/vent is aan aardewerk dat in verscheidene plaatsen

aan de Nederrijn werd gemaakt.

Bij Stevensweert is een aantal ijzeren timmennansbiilen

opgebeggerd, getuigen van ambachtelijke activiteiten aan of

op het water.

Maastricht: een kerk, een klooster en een paleis aan het

Vrijthof

Onder de Nederlandse steden neemt Maastricht een unieke

plaats in. aangezien hier continuïteit in bewoning van de

Romeinse tijd naar de Middeleeuwen is aangetoond. Vooral

de figuur van St. Servaas is in Maastricht traditioneel

verbonden met de overgang tussen beide periodes, die ook

een overgang naar het Christendom was. Het in 1989

afgesloten archeologische onderzoek in de Sint-Senaas—

kerk heeft belangwekkende informatie opgeleverd over de

invloed die het nieuwe geloof al vroeg op de ontwikkeling

van Maastricht heeft uitgeoefend.

Zo is gebleken dat de huidige uit de 2de helft van de 11de

eeuw stammende kerk door 4 hoofdbouwfases wordt

voorafgegaan. Zeer bijzonder zijn de sporen uit de eerste

twee fases, waarin de lokatie van het graf van St. Servaas uit

384 herkenbaar is. Dit graf is aangelegd op een laat-Romeins

grafveld aan de weg naarTongeren, en vormt de kristallisatie-

kern van de St.-Servaaskerk. In de eerste bouwfase was er

sprake van een kapel ofceI/a memoriae die in de 4de of de 5de

eeuw over het graf is gebouwd. Vlakbij deze kapel is een

fragment van een laat-Romeins waterbessin of piscina

aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een gedeelte van een

doopbekken ad pallem diocesae, bij het graf van de

'oerbisschop‘. De tweede bouwfase wordt gevormd door het

Magnum Templum, de kerk die bisschop Monulfus kort na

550 bij de cella memoriae bouwde. Het gaat hier om de

oudste uit schriftelijke bronnen bekende kerk in Nederland.

ln de 6de en 7de eeuw werden in deze kerk leden van de

Merovingische elite begraven met soms zeer rijke bijgaven.

Een uiterst belangrijke vondst uit een latere periode is

afkomstig uit de stenen sarcofaag van de in 1086 overleden

proost Humbertus. Het betreft een loden kruis met een

inscriptie waarin melding wordt gemaakt van omvangrijke

verbouwingen en nieuwbouw die hij in het 3de kwart van de

11de eeuw heeft laten uitvoeren. Echter niet alleen in de

11de eeuw, maar ook al eerder, in de 10de eeuw. en later, in

de 12e eeuw. blijken er belangrijke bouwactiviteiten te zijn

ontplooid. Deze worden beschouwd als het initiatief van de

hertogen van Lotharingen die van het Vrijthof met de

aanliggende kerk- en kloostergebouwen een koninklijke

tegenpool van het bisschoppelijke gebied rond de Onze-

Lieve-Vrouwekerk wilden maken.

ln het kader van de ontwikkeling van het Vrijthofgebied door

de hertogen van Lotharingen is de ontdekking van hun

Maastrichtse residentie een belangrijk gegeven. Uit schrifte-

lijke bronnen was bekend dat in de buurt van de St.-

Servaaskerk vanaf het begin van de 10de eeuw tot het einde

van de 12de eeuw een keizerlijke of hertogelijke pa/ts moet

hebben gestaan. Tastbare resten daarvan kwamen tot ieders

verrassing tevoorschijn bij een bouwhistorisch en archeolo-

gisch onderzoek naar het voormalige Wittevrouwenklooster

aan het Vrijthof in 1988 en 1989. De plattegrond van het

gebouw vertoont een opvallende gelijkenis met paltsen uit

Duitsland. Van het Wittevrouwenklooster is de oudste

bebouwing aangetrofffen die dateert uit het 2de kwart van de

13de eeuw. Vondsten van onder de laag met brandsporen

die is ontstaan bij een grote kloosterbrand in 1268 zijn van

groot belang voor de datering van bepaalde soorten

aardewerk en glas.
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