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Inleiding g 

Hett beeld van de geschiedenis van de Nederlandse steden is vrijwel uitsluitend gebaseerd 
opp traditioneel archeologisch en historisch onderzoek. Op belangrijke punten is dit beeld 
niett compleet. Zo ontbreken met name gegevens over de voedingseconomie van de steden 
enn gegevens over het lokale en regionale milieu. 

Veell  informatie over deze aspecten van de stedelijke geschiedenis ligt opgeslagen in 
hett ecologische deel van het stedelijke bodemarchief. In 's-Hertogenbosch is sinds de start 
vann het systematisch archeologisch onderzoek in 1977 veel aandacht besteed aan 
bemonsteringg van dit bodemarchief. Vanaf dat jaar is stelselmatig bemonsterd op alle 
daarvoorr in aanmerking komende opgravingen waardoor in 1991 bij de start van het 
voorliggendee onderzoek een grote hoeveelheid monsters voorhanden was, met een brede 
topografischee en chronologische spreiding. Uit eerdere, kleinschalige vooronderzoeken in 
dee stad was al gebleken wat de waarde van het ecologische bodemarchief zou kunnen zijn 
voorr de beantwoording van een groot aantal vraagstellingen op het gebied van de 
voedingsgewoontenn en milieuomstandigheden.1 Ook kwam het besef dat een aantal 
belangrijke,, historisch relevante vraagstellingen alleen beantwoord zou kunnen worden 
bijj  een grootschalige aanpak. 

Hett onderzoek naar de voedingseconomie van (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch en 
dee milieuomstandigheden in en rond deze stad is in 1991 gestart met de uitwerking van de 
gegevenss die tijdens een vooronderzoek op de locatie Sint-Janskerkhof werden verkregen. 
Dee vroegste bewoningssporen op deze locatie dateren uit de 12e eeuw, de jongste zijn uit 
dee 15e eeuw afkomstig. Door de omvang, het diachrone en vooral het multidisciplinaire 
karakterr van het onderzoek op het Sint-Janskerkhof is veel belangrijke informatie over 
voedingseconomie,, milieuomstandigheden en stedelijke structuur beschikbaar gekomen 
diee tijdens het vervolgonderzoek in de stad als een belangrijke leidraad kon fungeren. De 
resultatenn van dit onderzoek zijn in 1997 gepubliceerd.2 

Hoewell  het onderzoek op het Sint-Janskerkhof veel nuttige informatie heeft 
opgeleverd,, is het beeld uiteraard niet representatief voor de gehele stad in alle stadia van 
haarr ontwikkeling. In overleg met de gemeentelijke archeologische dienst zijn daarom 
nogg 12 locaties in de stad geselecteerd voor aanvullend archeobotanisch onderzoek. Het 
belangrijkstee uitgangspunt bij de selectie van de overige locaties was dat de in sociaal-
economischh opzicht verschillende delen van de oude stad zo goed mogelijk 
gerepresenteerdd zouden moeten zijn. Een van vraagstellingen van het archeobotanisch 
onderzoekk was namelijk te onderzoeken of een op grond van archeologische en 
historischee informatie aangetoonde sociaal-economische differentiatie ook op het niveau 
vann de voeding aanwezig was. Daarnaast was de verwachting dat aanvullende informatie 
overr de algemene voedingseconomie van de stad beschikbaar zou komen. De resultaten 
vann dit aanvullende onderzoek worden in hoofdstuk 3 van dit proefschrift behandeld. 

Naastt deze vrij lokale informatie uit de stad zelf werd het tevens van belang geacht 
informatiee over milieuomstandigheden en agrarische ontwikkelingen uit de iets wijdere 
omgevingg van de stad te verkrijgen. Voor dit doel is palynologisch onderzoek verricht 
aann twee veenprofielen uit de nabije omgeving van de middeleeuwse stadskern. Het 
eerstee profiel is afkomstig van een locatie ca. 2 km ten westen van de buitenste stadsmuur 
diee tegen het eind van de 14e eeuw gereed kwam. Een tweede profiel is bemonsterd in een 
stadsgedeeltee dat tot in de 17e eeuw, blijkens kaarten van Jacob van Deventer en Joan 
Blaeu,, onbebouwd is gebleven. Het gaat om de zogenaamde Beemd vande Geertruyen 

11 Buurman 1983 (Postelstraat); Van de Brink 1986 (Hooghuis van Megen), 1988 (Postelstraat); 
Tomlinsonn 1988a (Ruische Poort); Tomlinson 1988b (Postelstraat); Paap (Postelstraat, 
ongepubliceerd). . 

22 Van Haaster 1997a (zie appendix A). 


