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eenn gebied dat tot ca. 1400 buiten de eerste stadsmuur was gelegen maar daarna binnen 
dee tweede stadsommuring kwam te liggen. De resultaten van het pollenonderzoek worden 
inn hoofdstuk 4 besproken. 

Inn hoofdstuk 5 worden de resultaten uit de verschillende onderzoeksdisciplines 
geïntegreerdd en de in hoofdstuk 2 geformuleerde vraagstellingen beantwoord. 

Omm de resultaten van het archeobotanisch onderzoek in 's-Hertogenbosch uiteindelijk 
opp hun juiste waarde te kunnen beoordelen, was zowel een archeobotanisch als een 
historischh referentiekader nodig. Voor dit doel zijn alle gepubliceerde historische en 
archeobotanischee gegevens over plantaardige voedingsmiddelen uit het Nederlands-
Vlaamsee cultuurgebied geïnventariseerd. Speciale aandacht is hierbij besteed aan de 
politieke,, economische en demografische ontwikkelingen die tijdens de Middeleeuwen 
eenn rol hebben gespeeld bij de introductie van nieuwe gewassen. De resultaten van deze 
inventarisatiee zijn in 1997 gepubliceerd.3 

Dee noodzaak van een archeobotanisch referentiekader heeft geleid tot de ontwikkeling 
vann een database waarin alle tot op heden gedane vondsten van plantenresten in 
archeologischee context zijn vastgelegd. Deze database is uiteindelijk uitgegroeid tot de 
nationalee archeobotanische database RADAR.4 RADAR wordt op dit moment beheerd 
doorr O. Brinkkemper.5 

2.. Probleemstelling 

Bijj  de start van het voorliggende onderzoek was ook het beeld van de geschiedenis van 
's-Hertogenboschh voornamelijk gebaseerd op (cultureel)archeologische en historische 
gegevens.. Dit beeld kan globaal als volgt worden geschetst.6 De stichting van de stad 
's-Hertogenboschh vond plaats in de tweede helft van de 12e eeuw op een kleine zandkop 
inn een rivierdelta waar de Dommel en de Aa samenvloeien. De stad wordt met zekerheid 
voorr het eerst vermeld in 1196 onder de omschrijving nova civitas apud silvam, maar een 
oudd stadsrecht, verleend door de hertog van Brabant, dateert mogelijk reeds uit 1185. Het 
meestt opvallend kenmerk van de stad in de eerste eeuwen van haar bestaan is de 
spectaculairr snelle ontwikkeling, zowel in ruimtelijk als in demografisch opzicht. De 
oudstee nederzetting, die in het begin van de 13e eeuw werd ommuurd, omvatte ca. 9 ha: 
dee huidige Markt en directe omgeving. Na een snelle expansie, ontginning en ophoging 
vann de moerassige delta buiten de oorspronkelijke kern werden de stadsmuren in de eerste 
helftt van de 14e eeuw uitgelegd, een oppervlakte van ca. 110 ha omsluitend. Kort daarop 
volgdenn nog twee uitbreidingen. Omstreeks 1370 had de stad 14.000 inwoners. Het 
groeitempoo is daarmee opvallend hoger dan dat van de Hollandse steden in die tijd (ca. 
2000-60000 inwoners, met uitzondering van Dordrecht met ca. 10.000 inwoners). 
Historischee gegevens wijzen erop dat deze expansie was gebaseerd op een snelgroeiende 
economie,, die op drie pijlers berustte: 

 Een levendige internationale handel via de Dieze en de grote rivieren met 
Holland,, het Rijnland, het Maasgebied, Vlaanderen, Noord-Duitsland (vooral 
Lübeck)) en Scandinavië. 

 Een functie als regionaal handelscentrum voor agrarische producten uit Oost-
Brabant. . 

 De op een brede basis rustende nijverheid, waarbij de metaalindustrie, de 
leerindustriee en de lakennijverheid op de voorgrond treden. 

33 Van Haaster 1997b (zie appendix B). 
44 Van Haaster & Brinkkemper 1994 (zie appendix C). 
55 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 
66 H.L Janssen 1983a: 17. 
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Inn de volgende eeuwen vlakt de demografische en ruimtelijke groei enigszins af en 
stabiliseertt de stad zich op een inwonertal van ca. 17.500. Na de verovering van de stad 
doorr de Republiek in 1629 zet een economische en demografische neergang in omdat de 
stadd van haar achterland werd afgesneden en als generaliteitsland werd bestuurd. Uit de 
archeologischee gegevens komt naar voren dat de overgang van een agrarische naar een 
meerr verdichte stedelijke structuur op verschillende plaatsten in de stad in de late 13c en 
vroegee 14e eeuw tot stand kwam, juist vóór de grootste expansie. 

Uitgaandee van dit globale model werden voor het archeobotanisch onderzoek de 
volgendee onderzoeksvragen geformuleerd: 

Hoee zag het landschap er vóór de stichting van de stad uit? Wat waren de 
nederzettingsvoorwaarden? ? 
Welkee mogelijkheden bood het landschap aan exploitatie door de mens en hoe 
veranderdee dit in de tijd? 
Wass er al sprake van menselijke activiteiten vóór de stichting van 
's-Hertogenboschh (ca. 1175) of is de stad als een echte Ville Neme "uit het niets" 
ontstaan? ? 
Hoee verliep de ontginning van het economisch achterland van de stad? Welke 
faseringenn zijn hierin te herkennen? 
Iss de expansie van kolonistennederzetting tot middelgrote Noordwest-Europese 
stadd merkbaar in de voedingseconomie? 
Opp welke pijlers was de voedingseconomie van de stad gebaseerd? Wat was het 
relatievee belang van akkerbouw, tuinbouw en natuurlijke voedingsmiddelen? 
Inn hoeverre komt de functie van de stad als regionaal centrum tot uitdrukking in 
hett archeobotanische gegevensbestand? 
Iss de aanname dat de stad vooral op de Oost-B rabant was georiënteerd 
aantoonbaarr door archeobotanisch onderzoek? 
Hoee zag het economisch territorium van de stad er uit? Wat was het aandeel van 
geïmporteerdee en in de nabije omgeving geproduceerde voedingsmiddelen? 
Komtt de op grond van historische en archeologische informatie vastgestelde 
socialee differentiatie van de stedelijke bevolking tot uitdrukking op het niveau 
vann de voeding? 


