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3.. Archeobotanica uit de stadskern 

3.11 INLEIDIN G 

Zoalss reeds in de inleiding werd gesteld is in de periode 1993-1995 op 12 extra locaties in 
dee stad aanvullend archeobotanisch onderzoek verricht. Het belangrijkste uitgangspunt bij 
dee selectie van deze locaties was dat de in sociaal-economisch opzicht verschillende 
delenn van de oude stad zo goed mogelijk gerepresenteerd zouden moeten zijn. Een van de 
voornaamstee doelen van het archeobotanisch onderzoek was namelijk te onderzoeken of 
eenn op grond van archeologische en historische informatie aangetoonde sociaal-
economischee differentiatie ook op het niveau van de voeding aanwezig was. Daarnaast 
wass de verwachting dat aanvullende informatie over de algemene voedingseconomie van 
dee stad beschikbaar zou komen. All e locaties waar in 's-Hertogenbosch archeobotanisch 
onderzoekk is verricht worden weergegeven in figuur 6 en tabel 3 (pagina 84 en 89) 

3.22 MATERIAA L EN METHODE 

3.2.13.2.1 Botanische macroresten 

All ee monsters zijn met water gezeefd over een set zeven met maaswijdten van 0.25, 0.5, 1 
enn 2 mm. De twee grootste fracties (1.0 en 2.0 mm) zijn meestal in hun geheel 
onderzocht.. Van de kleinere fracties is een representatief gedeelte onderzocht. Als in een 
monsterr het aantal resten per soort erg hoog was, zijn de resten in een beperkt volume 
geteld.. Het totale aantal resten van de betreffende soort is dan door middel van 
extrapolatiee geschat. 

Dee meeste analyses zijn verricht met opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 
500 maal. Indien nodig zijn determinaties verricht met een doorvallend-lichtmicroscoop 
mett vergrotingen tot 400 maal. Determinaties werden uitgevoerd met behulp van 
klassiekee determinatiewerken.7 Ook zijn beschrijvingen in diverse archeobotanische 
publicatiess gebruikt.8 Indien nodig werden determinaties gecontroleerd met de verge-
lijkingscollectiee van het Amsterdams Archeologisch Centrum.9 

Dee nomenclatuur van de plantensoorten is volgens BioBase 1997 waarbij rekening is 
gehoudenn met de spellingsregels volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene 
boekje).. De nomenclatuur van de plantengemeenschappen is volgens Schaminée et ai.u 

Dee monsters van de locatie Postelstraat zijn geanalyseerd door N.A. Paap, de overige 
monsterss zijn alle door de auteur geanalyseerd. 

3.2.23.2.2 Pollen 

Doell  van het pollenonderzoek was aanvullende informatie over de voedingsgewoonten te 
verkrijgen.. Veel plantaardige voedingsmiddelen worden namelijk geoogst in een stadium 
waarinn zich nog geen zaden aan de plant bevinden. Eigenlijk geldt dit voor alle blad-, 
stengel-- en knolgewassen. De kans dat zaden van deze gewassen in beerputten en 
dergelijkee terechtkomen, is dan ook klein. De ervaring leert dat veel groenten en 
keukenkruidenn een aanzienlijk grotere kans hebben om door middel van pollenonderzoek 
tee worden aangetoond.12 Ondanks de belangrijke meerwaarde van pollenonderzoek aan 

77 Bertsch 1941; Beyerinck 1976; Grosse-Brauckmann 1972, 1974; Grosse-Brauckmann & Streitz 
1992;; Berggren 1969; Körber-Grohne 1991. 

s vg l .. Nesbitt&Greig1990. 
99 Voormalig Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) te Amsterdam. 
100 Instituut voor Nederlandse Lexicologie 1997. 
111 Schaminée, Weeda & Westhoff 1995; Schaminée, Stortelder & Weeda 1996; Schaminée, Weeda 

&WesthofM998. . 
12zieo.a.. Greig 1994. 
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beerputtenn en vergelijkbare contexten wordt dit type onderzoek nog steeds niet algemeen 
toegepast.. Hierdoor worden vergelijkingen tussen locaties die door verschillende 
onderzoekerss zijn onderzocht aanzienlijk bemoeilijkt. 

Voorr pollenonderzoek zijn uit elk daarvoor geschikt macrorestenmonster op twee 
plaatsenn submonsters van ca. lcm3 genomen.14 All e pollenmonsters zijn bereid door CD. 
Troostheidee van het Amsterdams Archeologisch Centrum. De monsters zijn behandeld 
volgenss de acetolysemethode van Erdtman. Voor het verwijderen van de minerale 
bestanddelenn in sommige monsters is waterstof fluoride (HF) gebruikt. Van elk 
pollenmonsterr is uiteindelijk één pollenpreparaat vervaardigd. De preparaten zijn met een 
doorvallend-lichtmicroscoopp bij een vergroting van 400 maal geanalyseerd. Indien nodig 
zijnn determinaties verricht bij sterkere vergrotingen en/of door middel van 
fasecontrastmicroscopie. . 

Dee beerputmonsters zijn niet op de binnen pollenonderzoek gebruikelijke manier 
kwantitatieff  geteld, maar alleen gescand op de aanwezigheid van cultuurgewassen. 
Hierbijj  zijn de preparaten in hun geheel doorgekeken en zijn de relevante taxa in 
grootteklassenn geregistreerd. 

Voorr de identificatie van de pollen en sporen is gebruik gemaakt van Faegri et al}6; 
Punt17;; Punt & Clarke18; Punt, Blackmore & Clarke19; Punt & Blackmore20; Punt, 
Blackmoree & Hoen21 en Moore et al?2 Daar waar nodig werden identificaties gecon-
troleerdd met behulp van de vergelijkingscollecties van het Amsterdams Archeologisch 
Centrumm en BIAX Consult. 

Aann de monsters van de Postelstraat is destijds door Paap geen pollenonderzoek 
verricht.. Hierdoor is het spectrum van aangetoonde voedingsmiddelen in deze monsters 
lagerr dan in de overige monsters. 

3.2.33.2.3 Endopar asielen 

Tijdenss de pollenanalyse zijn in veel preparaten eieren van darmparasieten aangetroffen. 
Hierbijj  gaat het in de meeste gevallen om spoelworm (Ascaris) en zweepworm 
(Trichuris).(Trichuris). Beide soorten eieren zijn blijkbaar resistent tegen de vrij agressieve 
chemischee behandeling die de pollenmonsters hebben ondergaan. Door Paap is destijds 
eenn minder agressieve methode toegepast; de zogenaamde Stoll-methode.23 Omdat deze 
methodee geen grotere verscheidenheid aan darmparasieten leek op te leveren dan de 
acetolysemethodee die voor pollenonderzoek wordt gebuikt, is de Stollmethode in het 
vervolgonderzoekk niet meer toegepast. 

3.2.43.2.4 Insectenonderzoek 

Insectenrestenn die tijdens de macrorestenanalyse werden aangetroffen zijn onderzocht 
doorr T. Hakbijl (Zoölogisch Museum Amsterdam UvA), MA . de Groot (Amsterdams 
Archeologischh Centrum) en P. Beuk (Instituut voor Populatiebiologie UvA). Voor de 
resultatenn van dit onderzoek wordt verwezen naar het betreffende rapport.24 

133 zie bijvoorbeeld de stad Groningen, waar geen kruidnagel, anijs en kervel lijken te zijn gegeten. 
(Vann Zeist era/. 2000). 

144 Aan verkoold materiaal is geen pollenonderzoek uitgevoerd. 
155 Erdtman 1960; Fasgri et al. 1989. 
166 Faegri et al. 1989. 
177 Punt 1976. 
188 Punt & Clarke 1980, 1981,1984. 
199 Punt, Blackmore & Clarke 1988. 
200 Punt & Blackmore 1991. 
211 Punt, Blackmore & Hoen 1995. 
222 Moore et al. 1991. 
233 Thienpont et al. 1986:41. 
244 De Groot 1995. 
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3.2.55 Historisch onderzoek 

Veell  plantaardige voedingsmiddelen hebben een slechte kans door middel van 
archeobotanischh onderzoek te worden aangetoond. Het gaat meestal om vloeibare 
voedingsmiddelenn of producten die voor gebruik fijngemalen worden en zo dus slecht 
herkenbaarr worden. Voorbeelden hiervan zijn peper, gember, saffraan, kardemom, 
kruidnagel,, kaneel, suiker, olijfolie, amandelen, kappers, nootmuskaat en foelie. 
Omm zicht te krijgen op het belang van deze voedingsmiddelen in de voedingseconomie 
vann 's-Hertogenbosch, zijn na overleg met A. Kappelhof, archivaris van het Bureau van 
dee Godshuizen in 's-Hertogenbosch in 1993 twee archieven onderzocht door de historica 
E.. Vink.25 Het gaat om rekeningen van twee Bossche instellingen, namelijk de Tafel van 
dee Heilige Geest (Geefhuis: uitgaven van 1453-1534/1535) en het Claraklooster (uitgaven 
vann 1507-1522). 

3.2.63.2.6 Kwantificering 

3.2.6.11 Hoe en waarom kwantificeren? 

Binnenn de archeobotanie bestaat geen eensgezindheid over de manier waarop 
plantenrestenn gekwantificeerd moeten worden. De manieren waarop gekwantificeerd 
wordt,, variëren grofweg van niet kwantificeren, waarbij alleen de aan- of afwezigheid 
vann een bepaalde soort geregistreerd wordt, tot uiterst gedetailleerde kwantificering 
waarbijj  van aangetroffen plantenresten exacte aantallen per volume-eenheid worden 
opgegeven.. Binnen deze uitersten wordt een veelheid van semi-kwantitatieve methoden 
gebruiktt waaronder systemen met een of meerdere plusjes of sterretjes en beschrijvende 
kwantificeringsystemenn waarin begrippen als enkele, vele, dominant, zeldzaam e.a. 
wordenn gehanteerd. Slechts weinig onderzoekers geven een verantwoording voor de 
gebruiktee kwantificeringsmethode en nog minder onderzoekers lijken zich de vraag te 
stellenn waarom er gekwantificeerd moet worden. 

Natuurlijkk is kwantificeren een middel om het onderzoeksmateriaal nauwkeurig te 
beschrijven.. Het belang van een nauwkeurige beschrijving wordt duidelijk wanneer het 
onderzochtee materiaal vergeleken moet worden met reeds eerder onderzochte of nog te 
onderzoekenn materiaal. Iedere kwantificeringsmethode moet daarom net zo nauwkeurig 
enn reproduceerbaar zijn als voor het vergelijkend onderzoek noodzakelijk is. 
Kwantificeringenn die geen verantwoorde vergelijkingen met ander onderzoeksmateriaal 
mogelijkk maken, zijn daarom in principe waardeloos. 

Binnenn de archeobotanie wordt onder andere vergelijkend onderzoek verricht ten 
behoevee van syntheses op (sociaal-)economisch en vegetatiekundig gebied. Het idee dat 
dee exacte samenstelling van een monster geen directe relatie heeft met de economie of 
socialee structuur van de samenleving waar het uit afkomstig is (behalve dat de bepaalde 
plantenn in de bewuste samenleving aanwezig waren), is echter door allerlei onderzoek 
steedss duidelijker geworden.27 Ook is er geen rechtstreekse relatie tussen de exacte, 
nauwkeurigg gekwantificeerde botanische samenstelling van grondmonsters en het 
milieutypee waar ze uit afkomstig zijn. Aangezien het doel van vegetatiereconstructies 
vaakk is de abiotische milieufactoren te achterhalen, is het goed te weten dat uit actuo-
ecologischh onderzoek is gebleken dat het voor de bepaling van abiotische milieufactoren 
weinigg lijk t uit te maken of wordt uitgegaan van presentie of abundantie van soorten.28 

Ookk het nut van nauwkeurige, tijdrovende kwantificering met als doel de reconstructie 
vann vroegere abiotische milieufactoren, lijk t hiermee dus niet duidelijk. De conclusie van 
Hubbardd & Clapham is daarom als volgt: 

Vinkk 1993 (ongepubliceerd). 
Hubbardd & Clapham 1992: 117. 
Hubbardd 1975, 1976, 1980; Hubbard & Clapham 1992; Wilcox 1974; Godwin 1956. 
Runhaarr et al. 1987:293. 



Archeobotanicaa uit (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch 7 7 

"Forr Class C samples (beerputten en afvalkuilen), the traditional methods of scoring by systems of 
plusess and asterisks, or descriptive classes (such as common/frequent/rare etc.) is probably of 
perfectt adequate accuracy; and a simple presence/absence record suffices for most purposes. A 
classificationn of Dominant, Abundant, Common, Frequent, Occasional, Sparse and Rare is more 

29 9 

thann sufficiently detailed for any likely analytical purpose that we can imagine " 

Beidee auteurs onderschrijven hiermee de conclusie van Hall et al.: 

"....itt is believed that the scanning approach (with abundancy scales), allowing examination of very 
largee numbers of samples for low unit cost, is much the most appropriate. The small amount of 
quantitativee information lost per sample is more than compensated for by the overall increase in 
dataa recovery. This approach is now being adopted for most urban sites examined at the 
Environmentall  Archaeology Unit and is probably more widely applicable." 

Overr de bredere toepasbaarheid van semi-kwantitatieve analyse doen Hubbard & 
Claphamm de volgende suggestie: 

"Thee idea that the exact number of specimens found in a sample may be largely irrelevant is not 
necessarilyy restricted to palaeobotanical and archaeobotanical interpretation. It may be relevant to 
otherr palaeoecological systems; insect remains are a likely candidate. It is much to be regretted that 
itt has been employed in palynology - where the numbers are all important - by so many geological 
pollenn analysts". 

Beidee auteurs zijn overigens wel van mening dat gedetailleerde kwantificering in 
sommigee gevallen ("Class A samples", vergelijkbaar met reine Proben) wel belangrijke 
informatiee kan opleveren over het gebruik van bepaalde technologieën, onder voorwaarde 
datt de formatieprocessen die hebben geleid tot de samenstelling van het monster 
nauwkeurigg bekend zijn. Nauwkeurige kwantificering van graanmonsters, dorsafval en 
materiaall  uit andere stadia van de oogstverwerking zou in die optiek interessante 
gegevenss over agrarische methoden en technieken kunnen opleveren. Het onderzoek naar 
dergelijkee technieken dat vooral in het begin van de jaren 80 in opmars kwam, blonk uit 
inn de meestal grondig uitgevoerde numerieke analysen. Uit recentelijk uitgevoerd 
experimenteell  onderzoek blijkt echter dat ook hier grote voorzichtigheid op zijn plaats is, 
zelfss als aan alle voorwaarden van "Class A samples" lijk t te zijn voldaan (volledig 
inzichtt in formatieproces). Zo blijkt het onmogelijk om op grond van de verhoudingen 
tussenn verschillende cultuurgewassen in een voorraadvondst, uitspraken te doen over 
vruchtwisselingg of het zaaien van verschillende graanmengsels (masteluin).32 

Volledigg inzicht in het formatieproces betekent bijvoorbeeld bij graanmonsters dat we 
err zeker van moeten zijn dat de samenstelling representatief is voor (een gedeelte van) de 
oogstt van één akker. Zekerheid hierover is bij vondsten uit archeologische context vrijwel 
nooitt te krijgen. Om betrouwbare uitspraken mogelijk te maken moet namelijk in de 
eerstee plaats een antwoord op de volgende vragen worden verkregen: 

HoeHoe groot is de kans dat het aangetroffen graan afkomstig is van één oogst? 
Alss het graan in de handel of tijdens huishoudelijk gebruik gemengd is met graan dat 
afkomstigg is van andere oogsten, zijn geen betrouwbare uitspraken mogelijk en heeft een 
gedetailleerdee analyse geen zin. 

AlsAls het graan afkomstig is van één oogst, hoe groot is dan de kans dat het 
representatiefisrepresentatiefis voor die oogst? 

299 Hubbard & Clapham 1992: 124. 
300 Hall, Kenward & O'Connor 1990: 385, 386. 
311 Hubbard & Clapham 1992: 131, 132. 
322 Jones & Halstead 1995. 
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Hierbijj  moet bedacht worden dat zich tijdens het dorsen, transport en andere activiteiten, 
belangrijkee veranderingen voordoen in een partij graan, waarmee een mogelijk van 
oorsprongg homogene verdeling van het graan, nog aanwezig dorsarval en onkruidzaden 
grotendeelss teniet kan worden gedaan. Tijdens transport verplaatsen zwaardere elementen 
inn een partij graan zich naar beneden en vindt aan het oppervlak selectieve aanrijking van 
lichtee delen (kaf!) plaats. 

HoeHoe groot is de kans dat het graan representatiefis voor de economie in een langere 
periode? periode? 
Alss blijkt dat het graan afkomstig is van één akker, representatiefis voor de gehele oogst 
enn dus representatief is voor de omstandigheden op de akker gedurende een bepaald 
seizoen,, hoe groot is dan de kans dat het graan representatief is voor de economie van de 
nederzettingg in een langere periode? Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat 
archeologischh materiaal vaak een datering heeft die aanzienlijk ruimer is dan één jaar. 
Eenn dateringsrange van 25 jaar wordt in (post)middeleeuwse context als zeer nauwkeurig 
beschouwd,, maar zelfs in 25 jaar kunnen zich belangrijke ontwikkelingen op agrarisch 
gebiedd voordoen. 

Zelfss bij gedetailleerde (vermeende!) kennis van het formatieproces is voorzichtigheid 
nogg geboden. De noodzaak hiervan blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een onvervuilde 
voorraadd zesrijige gerst waarin zich minder dan 66,7% zogenaamde gedraaide korrels 
bevindt,, gemakkelijk kan worden geïnterpreteerd als een mengsel van zesrijige en 
tweerijigee gerst als geen rekening wordt gehouden met het feit dat door zeven gedraaide 
gerstkorrelss selectief worden verwijderd.33 

Ondankss de vele argumenten tegen de toepassing van exacte, numerieke kwantificering 
vann plantenresten uit archeologische context, wordt deze methode nog steeds in veel 
gevallenn ten onrechte toegepast. Weinigen realiseren zich dat veel zogenaamde exacte 
gegevenss in feite pseudo-exact zijn. De onduidelijkheid die in de meeste gevallen bestaat 
tenn aanzien van de formatieprocessen, maken elke exacte telling van plantenresten tot een 
farce.. Het hanteren van een flinke foutenmarge bij publicatie van exacte aantallen zou 
daaromm zeer op zijn plaats zijn. 

Veell  "exacte" analysegegevens zijn bovendien ontstaan door toepassing van een 
vermenigvuldigingsfactorr op een in een klein submonster aangetroffen hoeveelheid 
plantenresten.. In veel publicaties zijn deze semi-exacte cijfers zichtbaar doordat het 
veelvoudenn zijn van een bepaald aantal onderzochte bakjes. De grootste gemene deler van 
dee gepubliceerde aantallen is in die gevallen gelijk aan het aantal onderzochte bakjes 
onderzoeksmateriaal. . 

Hett is eveneens opvallend dat voorstanders van exacte kwantificering deze methode 
alleenn toepassen op duidelijk herkenbare "afgeronde" botanische eenheden zoals zaden, 
vruchtenn en stuifmeelkorrels. Bij het kwantificeren van andere plantenresten loopt deze 
methodee spaak. Voorbeelden hiervan zijn aarspilfragmenten, mosblaadjes, 
klokhuisfragmenten,, epidermisresten, bladknoppen, bloemetjes, zemelen en complete dan 
well  gefragmenteerde vruchten met zaadinhoud. In sommige publicaties leidt dit tot een 
merkwaardigee combinatie van plantenresten die exact gekwantificeerd zijn en resten 
waarvann de hoeveelheid op een semi-kwantitatieve manier is vastgelegd. Dit is een 
onbevredigendee situatie die vraagt om verbetering, temeer daar meer en meer soorten 
geïdentificeerdd worden door middel van andere resten dan de traditionele zaden en 
vruchten. . 

Hett idee dat exacte kwantificering nodig is om numerieke analysen op aangetroffen 
plantenrestenn uit te voeren, is eveneens een misvatting: 

Joness 1996: 181. 
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"Forr the purposes of numerical analysis it may not be necessary or even desirable to include every 
samplee and species or to provide fully quantitative data for all samples. Where appropriate data sets 
cann be reduced in size by excluding small samples and rare species, and in complexity, by recording 
speciess on a semi-quantitative scale. This offers the important advantage that time otherwise spent 
sorting,, identifying and counting plant material can be used to better purpose." 

3.2.6.22 Kwantificering in 's-Hertogenbosch 

Hett materiaal uit de opgraving Sint Janskerkhof is destijds op de "traditionele" wijze 
geanalyseerd,, waarbij de plantenresten zo nauwkeurig mogelijk gekwantificeerd werden. 
Voorr de overige locaties die in dit hoofdstuk beschreven worden, is de zogenaamde 
scanningg methode gebruikt. Hierbij zijn de plantenresten niet geteld, maar zijn de 
aantallenn in grootteklassen geregistreerd. Het geringe verlies aan kwantitatieve gegevens 
wordt,, gezien de vraagstellingen van het onderzoek, niet relevant geacht. Hiertegenover 
staatt een enorme winst aan informatie omdat de scanning methode een enorme tijdwinst 
opleverdee waardoor binnen dezelfde tijd aanzienlijk meer monsters geanalyseerd konden 
wordenn dan op de "traditionele" methode. 

3.33 DE BOERENMOUW 

3.3.13.3.1 Archeologische context 

Dee Boerenmouw is een zijstraat aan de noordzijde van de Hinthamerstraat. In 1989 werd 
hierr tijdens archeologisch onderzoek een aantal huizen opgegraven. Het opgegraven 
gedeeltee ligt ten noorden van de Dieze en is van oorsprong een zeer laag gelegen terrein. 
Opp de grens tussen twee huizen werd een zeer grote ovale beerput aangetroffen. De put 
wass voorzien van twee stortkokers en heeft duidelijk voor beide huizen gefunctioneerd, 
zijj  het dat de stortkokers niet tegelijkertijd in gebruik zijn genomen. Er zijn geen 
aanwijzingenn gevonden dat de put in het verleden geleegd is. Op grond van het aardewerk 
enn het glas dat in de beerput is aangetroffen, wordt de inhoud gedateerd tussen de tweede 
helftt van de 15e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw. De archeologische vondsten uit 
hett laatste kwart van de 16e eeuw tot het einde van het gebruik zijn relatief rijk. In de 
beerputbeerput is een duidelijke stratigrafie waargenomen. Hierdoor kon een relatief groot aantal 
goedd dateerbare monsters voor archeobotanisch onderzoek worden genomen. In totaal 
zijnn zeven monsters onderzocht. Het gaat om zes beerputmonsters met een totaal volume 
vann 23 liter en een hoeveelheid verkoolde rogge met een volume van 7 liter. De 
beerputmonsterss hebben een datering tussen tweede helft van de 15e eeuw en de eerste 
helftt van de 17e eeuw (ca. 1640). De verkoolde rogge is afkomstig uit een brandlaag die 
onderr de opgegraven huizen is aangetroffen. De brandlaag is vermoedelijk ontstaan 
tijdenss de grote stadsbrand van 1419. 

3.3.23.3.2 Analyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De 
resultatenn van de macrorestenanalyses staan in bijlage 1. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. In de tabellen zijn de monsters in 
chronologischee volgorde gerangschikt, waarbij de oudste monsters links staan. 

3.3.2.11 De beerputmonsters 

3.3.2.1.13.3.2.1.1 Granen en dergelijke 
Inn de beerputten werden zeven soorten graan aangetroffen: rogge (Secale cereale), haver 
{Avena),{Avena), gerst {Hordeum vulgare), pluimgierst {Panicum miliaceum), broodtarwe 

^011655 1991:78. 
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{Triticum{Triticum aestivwri) rijst {Oryza cf. sativa) en boekweit {Fagopyrum esculentum). 
Boekweitt behoort botanisch gezien niet tot de granen, maar wordt hier uit praktische 
overwegingen,, vanwege de overeenkomst in het gebruik met de echte granen, wel toe 
gerekend.3 3 

Inn drie monsters zijn kafresten van rijst aangetroffen. Er bestaat geen absolute 
zekerheidd over de soort rijst. Oryza sativa, ook wel Aziatische rijst genoemd, is al door 
Alexanderr de Grote uit India in het Middellandse-Zeegebied geïntroduceerd. Al in de 8e 

eeuww werd deze rijstsoort door de Arabieren in Spanje verbouwd.36 Het ligt dan ook voor 
dee hand te concluderen dat de rijst die in de Late Middeleeuwen in 's-Hertogenbosch 
werdd gegeten, inderdaad Oryza sativa is. Opvallend is echter dat in het herkomstgebied 
vann de paradijskorreIs (zie paragraaf 3.3.2.1.4) nog een andere gecultiveerde rijstsoort 
voorkomt:: Afrikaanse rijst {Oryza glaberrima). Deze rijstsoort heeft in tegenstelling tot 
Aziatischee rijst een relatief klein verspreidingsgebied dat zich beperkt tot tropisch West-
Afrika,, ongeveer het gebied tussen Senegal en Nigeria. De vraag is nu of de Portugezen 
diee in de 15e eeuw uit tropisch West-Afrika Paradijskorrels haalden en op de Antwerpse 
specerijenmarktt brachten, misschien ook Afrikaanse rijst meenamen. Gezien het feit dat 
Aziatischee rijst al eeuwen eerder in het Middellandse-Zeegebied werd verbouwd, ligt dit 
misschienn niet echt voor de hand. Om meer zekerheid te krijgen verdient het aanbeveling 
naa te gaan in hoeverre de zaden en kafresten van beide rijstsoorten op morfologische 
grondenn van elkaar te onderscheiden zijn. Ook het voorkomen van stekelige bies {Scirpus 
mucronatus)mucronatus) in beerputten uit 's-Hertogenbosch geeft namelijk geen uitsluitsel over de 
herkomstt van de rijst. Volgens de Gustav Hegi Illustrierte Flora von Mittel-europa komt 
Stekeligee bies, behalve in het verspreidingsgebied van Oryza sativa, ook in het 
verspreidingsgebiedd van Afrikaanse rijst voor (zie voor een discussie over de herkomst 
vann de rijst paragraaf 5.4.2.1).37 

Dee meeste vondsten van rijst in Nederlandse archeologische context dateren uit de 16e 

eeuw.. Een tweetal vondsten uit Amsterdam en Kampen dateren uit de tweede helft van de 
15ee eeuw.38 Een mogelijk vroegere rijstvondst komt uit Maastricht. De datering van de 
contextt waarin deze vondst is gedaan, is echter nogal ruim: 1400-1500.39 Een vondst uit 
Dordrechtt dateert mogelijk uit de tweede helft van de 14e eeuw.40 In schriftelijke bronnen 
diee het Nederlandse cultuurgebied beslaan, komt rijst vanaf de 15e eeuw voor.41 

Vann haver, gerst, tarwe en gierst zijn slechts enkele korrels gevonden. In hoeverre deze 
granenn een bewust gekozen bestanddeel van de voeding waren, kan niet met zekerheid 
wordenn gezegd. Bij de haver kan het gaan om gecultiveerde haver {Avena sativa), evene 
{Avena{Avena strigosa) of oot {Avenafatua). Een betrouwbaar onderscheid tussen deze 
haversoortenn kan alleen gemaakt worden door nauwkeurige bestudering van het kaf. Dat 
iss in de onderzochte monsters echter niet aangetroffen. Evene, ook wel ruwe haver 
genoemd,, vanwege de ruwe kroonkafjes, is in Nederland op arme zandgrond met 
zekerheidd vanaf de veertiende eeuw als zelfstandig cultuurgewas verbouwd.42 Oot komt 
alss onkruid tussen andere akkerbouwgewassen voor. Ook de enkele gerst- en gierst 
korrelss kunnen afkomstig zijn van planten die als gevolg van zaaizaadverontreiniging op 
dee roggeakkers voorkwamen. 

Boekweitt lijk t op grond van de aangetroffen macroresten van alle meel leveranciers het 
bestt vertegenwoordigd te zijn. Waarschijnlijk is dit beeld echter niet reëel. De matrix van 
dee monsters bestond namelijk voor een belangrijk deel uit zemelen van echt graan. Uit 

Hett middelnederlandse woord boeck betekent beuk, vanwege de op beukennootjes gelijkende 
zaden;; weit betekent tarwe. 

Brouk1975:27. . 
Schultze-Motell et al. 1980: 27. 
Paapp 1983; Brinkkemper 1995. 
Seemann 1986. 
Kooistraa et al. 1998. 

lingerr 1916: 166; Hüffer 1951: 838; Van Winter 1981: 346. 
VanHaaster1997:69. . 
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eenn steekproef van een aantal zemelen bleek dat de meeste zemelen van rogge afkomstig 
waren.433 Hierbij moet echter worden aangetekend dat zemelen van haver relatief snel 
verwerenn en daardoor al snel niet meer herkenbaar zijn. Ook de zemelen van tarwe lijken 
snell  hun diagnostische kenmerken te verliezen. Bovendien is het zo dat tarwe gegeten kan 
zijnn in de vorm van het luxe witte brood; een brood dat gemaakt wordt van meel dat van 
dee zemelen is ontdaan. Het lijk t erop dat rogge het best herkend wordt, doordat de 
vruchtwandenn in vergelijking met andere graansoorten relatief goed geconserveerd 
blijven.. Tevens blijven de kenmerkende sikkelvormig verdikte korte wanden van de 
transversalee cellen lang zichtbaar. Het op basis van de zemelen veronderstelde grote 
aandeell  van rogge in de voeding kan dus erg vertekend zijn. De resultaten van het 
pollenonderzoekk verduidelijken in dit geval niet veel. Weliswaar is in de onderzochte 
monsterss graanpollen aangetroffen, maar de karakteristieke ovale vorm van rogge-pollen 
wass in veel gevallen niet zichtbaar doordat veel graanpollen beschadigd of gevouwen 
was.. Bovendien is het zo dat veel rogge-pollen niet de karakteristieke ovale vorm heeft. 
Volgenss Andersen (1978) is 10% van het rogge-pollen niet ovaal maar rond. Beug (1961) 
heeftt het over e in unterschiedlicher Prozentsatz dat niet ovaal is maar rond. 

3.3.2.1.23.3.2.1.2 Fruit, zuidvruchten en noten 

Inn de beermonsters is een groot assortiment fruitsoorten en noten aangetroffen. Het gaat 
omm gele kornoelje (Cornus mas), hazelnoot (Corylus avellana), kweepeer (Cydonia 
oblonga),oblonga), vijg (Ficus carica), bosaardbei (Fragaria vesca), walnoot {Juglans regio), 
appell  (Malus domestica), mispel (Mespilus germanicd), zwarte moerbei (Morus nigra), 
zoetee of zure kers (Prunus avium!eerasus), verschillende rassen van de kroosjespruim 
(Prunus(Prunus domestica subsp. insititia), granaatappel (Punica granatum), peer (Pyrus 
communis),communis), aalbes (Ribes rubrum), gewone braam (Rubus fruticosus), bosbes 
(Vaccinium)(Vaccinium) en druif/krent/rozijn (Vitis vinifera). 

Dee meeste fruitsoorten zijn normale verschijningen in laatmiddeleeuwse en jongere 
contexten.. Een uitzondering moet worden gemaakt voor granaatappel en gele kornoelje. 
Gelee kornoelje komt in ons land niet in het wild voor, behalve in Zuid-Limburg. Het is 
eenn struik die eigenlijk meer thuis hoort in Midden- en Zuidoost-Europa. De plant is 
echterr al heel lang in cultuur voor de eetbare vruchten. Ook in ons land werden de 
struikenn in tuinen aangeplant. Vanaf de 16e eeuw worden in ons land af toe vondsten van 
dee pitten gedaan. 

Inn bijna elk monster zijn één of enkele pitten van de granaatappel gevonden. 
Granaatappelss zijn oorspronkelijk afkomstig uit West-Azië en Noordoost-India, maar 
wordenn al vanaf de Klassieke Oudheid in het Middellandse-Zeegebied verbouwd. Van 
hieruithieruit zijn ze naar Noordwest-Europa geëxporteerd. Uit schriftelijke bronnen blijkt dat 
granaatappels,, vroeger o.a. appelen van garnalen (appels uit Granada) genoemd, vanaf de 
15ee eeuw in Nederland verkrijgbaar waren.44 Vondsten van granaatappelpitten in 
Nederlandd zijn relatief zeldzaam; van slechts zes andere locaties zijn vondsten bekend.45 

Granaatappelss hadden waarschijnlijk een grotere betekenis als religieus symbool dan als 
voedingsmiddell  (zie paragraaf 3.3.2.1.6). 

Dee zaden van de verschillende Ribes-soorizn (zwarte bes, aalbes, kruisbes) kunnen niet 
altijdd betrouwbaar tot op de soort worden gedetermineerd omdat ze zeer variabel in 
afmetingg zijn. De determinatie van pollen van Ribes is betrouwbaarder. In een aantal 
monsterss werd pollen gevonden van de aalbes (Ribes rubrum). We nemen daarom aan dat 
inn elk geval een gedeelte van de in de beerput aangetroffen zaden ook van aalbes 
afkomstigg is. Aalbessen zijn waarschijnlijk geen inheemse fruitsoort; er zijn aanwijzingen 

Determinatiee m.b.v. Körber-Grohne & Piening 1980; Dickson 1987; Dickson & Dickson 1988. 
Baudett 1904: 111, 113, 114; Sangers 1952:43. 
R.. van Dongen 1987; Esser & Gehasse 1995; Kuijper 1986; Paap 1983; Vermeeren et al. 1996; 
Vann Haaster & Hanninen 1998. 
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datt de struik in de 16e eeuw in ons land werd geïntroduceerd als een nieuw gewas.46 Het 
iss niet uitgesloten dat een deel van de pitten van kruisbes afkomstig is. Relatief slanke 
zaden,, die kenmerkend zijn voor zwarte bes, zijn niet aangetroffen. Volgens Dodoens is 
dee smaak van zwarte bes echter onliefelijck, reden waarom zij niet gheoeffent 
(verbouwd),, noch oock niet ghebruyckt werd.47 

3.3.2.1.33.3.2.1.3 Groenten en peulvruchten 

Vergelekenn met de fruitsoorten zijn de groenten en peulvruchten aanzienlijk minder goed 
vertegenwoordigd.. Dit komt omdat de meeste van deze gewassen verbouwd worden voor 
hett blad, stengels, knollen of wortels en daarom geoogst worden in een stadium waarin de 
plantenn nog geen zaden gevormd hebben. De kans dat zaden meegeoogst worden en 
uiteindelijkk in een beerput terecht komen is dus zeer klein. In de onderzochte monsters 
zijnn venkel (Foeniculum vulgare), biet (Beta vulgaris), erwt (Pisum sativum) selderij 
(Apium(Apium graveolens), komkommer (Cucumis sativus) en pompoen (Cucurbita pepo) 
aangetroffen.. Van venkel zijn bijna in elk monster tientallen zaden aangetroffen. In 16e-
eeuwsee kookboeken komen veel recepten voor waarin venkel is verwerkt. Het gaat dan 
vaakk om het gebruik van venkel als groente, (bijvoorbeeld stamppot van groene venkel 
mett steur). Ook komen veel recepten voor waarin venkelzaden (vinckelsaet of 
vennekoelsaet)vennekoelsaet) worden genoemd. Het kan dan gaan om recepten voor gewone gerechten 
maarr ook om medicinale recepten. Zo bestonden er meerdere recepten tegen hoest en 
keelpijnn waarin venkelzaden verwerkt moesten worden.48 De aanwezigheid van 
venkelzadenn in beerputten, heeft waarschijnlijk meer te maken met het gebruik als 
geneesmiddell  dan dat het een bewijs is voor de consumptie van venkel als groente. 

Hett is niet helemaal zeker of de Cwcw/w/s-zaden van komkommers of van augurken 
afkomstigg zijn. Botanisch gezien behoren komkommers en augurken tot dezelfde soort en 
zijnn daardoor op grond van de zaden niet van elkaar te onderscheiden. Vroegere 
vermeldingenn van komkommers hebben echter bijna allemaal betrekking op vruchten die 
duidelijkk meer lijken op onze tegenwoordige augurken dan op komkommers.49 

Dee pompoen (Cucurbitapepo) komt van origine uit Midden-Amerika.5 In Europese 
botanischee literatuur worden pompoenen daarom pas na de ontdekking van Amerika 
beschreven.. De eerste archeobotanische vondsten in Europa dateren uit 16e en de 17e 
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eeuw.. In Nederland zijn pitten van deze plant gevonden in het kasteel van Eindhoven 
(16ee of 1T eeuw), Amsterdam (1T eeuw) en Groningen (16e eeuw). Een vondst uit 
Nijmegenn is gedateerd tussen 1880 en 1910.53 Uit schriftelijke en iconografische bronnen 
blijk tt dat in de \T eeuw minstens vier pompoenrassen bestonden.54 De vondsten zijn 
vrijwell  altijd afkomstig uit rijke context. Pompoenen werden niet rauw gegeten; er werd 
meestall  soep van gemaakt. Het sap werd gebruikt bij het verdrijven van koorts en het 
zaadd bij aandoeningen van de prostaat.55 

Hett vruchtje van biet is waarschijnlijk afkomstig van een gewas dat met onze huidige 
snijbiett moet worden vergeleken. Bieten met een knol van enige betekenis bestonden in 
dee Middeleeuwen nog niet. De datering van de vondst is echter nogal ruim (eerste helft 
15ee eeuw tot en met eerste helft 16e eeuw). Als het vruchtje van biet uit het begin van 16e 

eeuww dateert, zou het afkomstig kunnen zijn van een knolgwas dat door Dodoens in 1554 
roomscheroomsche roode beete genoemd werd. Algemeen verbreid was dit gewas in de 16e eeuw 
4bVanHaaster1997:68. . 
477 Dodoens 1554: 738, 739. 
488 Jansen-Sieben & Van der Molen-Willebrands 1994. 
49VanHaaster1997:77. . 
500 Zeven & Zhukovsky 1975: 147, 164. 
511 Körber-Grohne 1987: 308-310; Moffett 1995: 219-228. 
522 Resp. Luijten 1992; Paap 1984; Van Zeist et al. 2000. 
533 Kooistra er al. 1998. 
544 Zeven & Brandenburg 1986; Paris 1989; Verbraeken 1986; Hoorens 1989. 
555 Dodoens 1554: 451; Blankaart 1678: 451. 
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nogg niet. Dodoens noemt het een vreemd geslacht dat alleen by den cruytliefhebbers 
gevondenn wordt.56 

Selderijj  {Apium graveolens) komt van nature in ons land voor, maar alleen in brakke 
milieus.577 De vondst van zaden in het (zoete) binnenland betekent dat ze met vrij grote 
zekerheidd van gecultiveerde selderij afkomstig zijn. Als cultuurgewas was het al in de 
Romeinsee Tijd bekend. In (post)middeleeuws 's-Hertogenosch werd het blad ongetwij-
feldd als groente of keukenkruid gebruikt. Selderij-variëteiten met verdikte wortels 
bestondenn destijds nog niet.58 

KruidenKruiden en specerijen 

Binnenn deze categorie voedingsmiddelen zijn acht soorten aangetoond. Zaden en andere 
macrorestenn zijn aangetroffen van paradijskorrel (Aframomum melegueta), zwarte 
mosterdd (Brassica nigra), koriander (Coriandrum sativum) en zwarte peper (Piper 
nigrum).nigrum). Dankzij het aanvullende pollenonderzoek werden ook kruidnagel (Syzygum 
aromaticum),aromaticum), anijs (Pimpinella anisum) en kervel (Anthriscus cerefolium) aangetoond. 

Paradijskorrelss zijn de zaden van een plantensoort uit de gemberfamilie. 
Oorspronkelijkk komt het gewas uit het kustgebied van westelijk tropisch Afrika.59 

Portugesee handelaars zorgden er in de Late Middeleeuwen voor dat paradijskorrels op de 
Europesee markt kwamen. De specerijenmarkten van Brugge en Antwerpen waren 
belangrijkee verdeelcentra.60 Vondsten van paradijskorrel (Aframomum melegueta) zijn uit 
archeologischee context in ons land vanaf de 15e eeuw bekend. Een mogelijk vroegere 
vondstt is gedaan in Heveskesklooster. De datering van deze vondst is echter zeer ruim 
(1300-1610).611 Schriftelijke bronnen bevestigen het gebruik van paradijskorrels in de 
veertiendee en vijftiende eeuw.62 Waarschijnlijk waren ze in de dertiende eeuw ook al 
bekendd in ons land want de dichter Diederik van Assenede (midden dertiende eeuw) 
noemtt ze in zijn roman Flor is ende Blancefloer.63 In de Late Middeleeuwen werden 
(goedee kwaliteit) paradijskorrels voornamelijk door de rijken gegeten. Dit verandert in de 
16ee eeuw als het gebruik in de sociale bovenlagen van de bevolking uit de mode raakt.64 

Off  de zaden van zwarte mosterd ook daadwerkelijk van mosterd afkomstig zijn, 
kunnenn we helaas niet met zekerheid zeggen. Hoewel van zwarte mosterd ook wel 
mosterdd gemaakt kan worden, werd de betere kwaliteit mosterd gemaakt van witte 
mosterdd (Sinapis alba). 

Vann koriander zijn in sommige monsters enkele zaden gevonden. In de meeste 
monsterss was ook pollen present van het zogenaamde Bifora radians type. Tot dit 
pollentypee behoort behalve koriander ook holzaad (Bifora radians). Deze plant komt van 
naturee niet in ons land voor, maar groeit in Zuid-Europa. Er zijn geen aanwijzingen dat 
holzaadd in ons land verbouwd of geïmporteerd werd. We gaan er daarom vanuit dat het 
pollenn van het Bifora radians type van koriander afkomstig is. Hoewel koriander 
oorspronkelijkk afkomstig is uit het oostelijke Mediterrane gebied en West-Azië, werd het 
all  in de Romeinse tijd in ons land verbouwd.65 

Inn twee monsters zijn enkele peperkorrels gevonden. Vanaf de 15e eeuw worden 
peperkorrelss af en toe in archeologische context in ons land gevonden. Vondsten van 
grotee aantallen peperkorrels lijken beperkt te zijn tot rijke contexten zoals de beerput van 
hett buitenhuis De Vrieswijk te Heiloo en de beerput van de familie Van Lidt de Jeude in 

000 Dodoens 1554: 587. 
577 Weeda ef a/. 1987:270. 
588 Körber-Grohne 1987: 241. 
599 Van Harten 1970. 
600 Van Uytven 1992; Materné 1993. 
611 Cappers 1994. 
622 Baudet 1904: 115; Hüffer 1951: 838; Van Uytven 1992: 83. 
633 Mak 1970. 
644 Laurioux 1992: 56-66; zie ook discussie in paragraaf 5.4.3.4. 
655 Pats 1997: 30. 
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Tiel.. Peper is inderdaad van oudsher een duur (peperduur!) importproduct uit Zuid-
Azië.. Het was in de Middeleeuwen een van de duurste specerijen. Een pond peper kostte 
nett zoveel als een heel schaap.67 Het doen van uitspraken over de sociale status van de 
vroegeree bewoners aan de hand van pepervondsten is echter riskant. Ondanks de hoge 
prijss werd peper namelijk vrij algemeen gebruikt. In de lagere adellijke kringen en bij de 
burgerijj  behoorde peper met gember, kaneel en saffraan tot de "basiskruiden". Tot de 
Latee Middeleeuwen werd peper door de hogere sociale lagen van de bevolking in grotere 
hoeveelhedenn gebruikt. In de 15e eeuw wordt het gebruik (ondanks de hoge prijs!) zo 
algemeenn dat de rijken overstapten op exclusievere specerijen: paradijskorrel en Spaanse 
peperr die toen viermaal duurder waren dan peper. Een eeuw later is ook het gebruik van 
paradijskorrell  te algemeen en raakt het gebruik ervan bij de rijken weer uit de mode.68 

Desalnietteminn zijn er ook tekenen dat peper ook in de 16c eeuw (in sommige streken) 
nogg zeer gewaardeerd werd in hoge sociale kringen. Bossche kooplieden die elk jaar naar 
dee Duitse handelsstad Neurenberg trokken, boden de waagmeester deze stad ieder jaar op 
plechtigee wijze een houten nap, gevuld met een pond peper en een paar Bossche leren 
handschoenenn aan. Dit als dank voor het feit dat zij, in tegen stelling tot andere kooplui, 
geenn omzetbelasting hoefden de betalen.69 

Kruidnagelss zijn gedroogde bloemknoppen van de kruidnagelboom en bevatten in 
principee geen zaden of andere relatief grote resistente delen. Het stuifmeel blijf t echter 
well  goed bewaard waardoor het gebruik van kruidnagel door pollenonderzoek wel 
aantoonbaarr is. Evenals peper is kruidnagel een imortproduct uit tropische gebieden. 
Blijkenss schriftelijke bronnen bestond er in de 14e eeuw een levendige handel in 
kruidnagel,, vooral op de specerijenmarkten van Brugge en Antwerpen.70 Hierbij moet 
wordenn aangetekend dat tussen 's-Hertogenbosch en Brugge in de 14c en 15e eeuw een 
intensieff  handelsverkeer bestond. Bossche handelaren, van wie er velen in Brugge 
woonden,, kochten de specerijen rechtstreeks van de importeurs in Brugge om ze op hun 
beurtt weer door te verkopen in 's-Hertogenbosch, de Meierij en de hieraan grenzende 
Hollandsee en Gelderse randgebieden.71 

Hoewell  vondsten van anijs in archeologische context vrij zeldzaam zijn, kan worden 
gesteldd dat dit kruid makkelijker door middel van pollenonderzoek aangetoond wordt dan 
doorr zadenonderzoek. Het pollen van anijs heeft een zeer karakteristieke vorm, waardoor 
hett makkelijk te onderscheiden is van het pollen van andere leden van de 
schermbloemfamilie.. In drie monsters uit de beerput aan de Boerenmouw is pollen van 
anijss gevonden. Anijs werd mogelijk al in de Romeinse Tijd in ons land verbouwd. Dit 
blijk tt uit de aanwezigheid van het stuifmeel in een latrine uit die tijd.72 Na de Romeinse 
tijdd wordt anijs pas weer in de 15e eeuw gevonden. Ook schriftelijke vermeldingen 
ontbrekenn tot in de Late Middeleeuwen. De vroegste vermelding komt uit de 14e eeuw. In 
dee aankooprekeningen van de abdij van Rijnsburg wordt anijs genoemd tussen gember, 
saffraan,, amandel en rijst73 Dit duidt vermoedelijk op import van anijs. De eerste be-
trouwbaree aanwijzingen voor lokale teelt komen pas uit de 15e eeuw.74 

Vann kervel zijn in vrijwel elk monster pollenkorrels. Voordat pollenonderzoek aan 
beerputmonsterss binnen de archeobotanie werd uitgevoerd, werden er nauwelijks 
vondstenn van kervel gedaan. Kervel is een kruid dat geoogst wordt als er zich nog geen 
zadenn aan de plant bevinden. De kans dat dit kruid door middel van pollenonderzoek 
aangetoondd wordt, is dan ook vele malen groter dan de kans dat het door zadenonderzoek 

666 Van Haaster 1998; De Man 1996. 
677 Jansen-Sieben 1992: 197. 
688 Laurioux 1992: 66-67. 
699 Pirenne & Formsma 1962: 27. 
700 Van Uytven 1992; Laurioux 1992. 
711 Pirenne & Formsma 1962: 40-44. 
722 Kuijper & Turner 1992. 
73Hüfferr 1951: 764. 
74Lindemanss 1952 deel II: 166, 173. 
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wordtt aangetoond. Afgaande op de vele pollenvondsten die de afgelopen jaren zijn 
gedaan,, kan worden geconcludeerd dat kervel een populair kruid moet zijn geweest. 
Kervell  werd al door de Romeinen in ons land verbouwd.75 De eerste schriftelijke 
vermeldingenn dateren uit de 14e eeuw.76 

3.3.2.1.53.3.2.1.5 Olieleveranciers 

Inn de beerput zijn zaden van drie soorten olieleveranciers gevonden: raapzaad (Brassica 
rapa\rapa\ maanzaad (Papaver somniferum) en lijnzaad (Linum usitatissimum). 
Oliee van raapzaad, in de Middeleeuwen raeptsmout genoemd, was destijds een 
veelgebruiktt product in de keuken. Vooral tijdens de vastenperioden wanneer dierlijke 
vettenn verboden waren, werden de maaltijden met deze olie bereid. Raapolie was echter 
kantt en klaar op de markt te koop. Het is daarom niet helemaal duidelijk hoe de vondst 
vann de zaden in de beerput verklaard moet worden. De cultuur van dit gewas zal echter 
ongetwijfeldd tot verwildering en opslag tussen andere cultuurgewassen hebben geleid. De 
kanss dat het raapzaad bijvoorbeeld met graan is meegeoogst, is dan ook behoorlijk groot. 
Raapzaadd schijnt overigens in de Middeleeuwen niet als zelfstandig gewas verbouwd te 
zijnn geweest. Het werd geoogst van een rapengewas dat in de winter op de akker was 
blijvenn staan. In het voorjaar schoten de overgebleven rapen in bloei waarna het zaad 
geoogstt werd.77 Indirect zou de vondst van raapzaad dus een aanwijzing zijn voor de 
verbouww van rapen. 

Ookk vlas, oftewel lijnzaad is in de Late Middeleeuwen als olieleverancier verbouwd. 
Lijnoli ee was echter ook kant en klaar op de markt verkrijgbaar. De vondst van de zaden in 
dee beerput betekent dan ook dat de zaden waarschijnlijk in de voeding werden gebruikt. 
Ditt geldt waarschijnlijk ook voor het maanzaad. Maanzaad werd veel verbouwd om de 
oliehoudendee zaden, maar de vondst van de zaden in de beerput betekent waarschijnlijk 
datt de zaden in de voeding of als geneesmiddel werden gebruikt. Maanzaad en 
hennepzaadd (zie paragraaf 3.3.2.1.7) werden ook wel gebruikt om een slaapdrank te 
maken.78 8 

3.3.2.1.63.3.2.1.6 Sier- en svmboolvlanten 

Inn twee monsters zijn zaden van de lampionplant (Physalis alkekengi) gevonden. 
Middeleeuwsee afbeeldingen van de lampionplant suggereren dat deze plant destijds een 
belangrijkee sier- of symboolwaarde had.79 Uit het feit dat de plant ook werd aangeduid als 
kerssenkerssen van over see, winterkerssen, roemsche kerse" oïboberellen kan worden afgeleid 
datt ook de bessen gewaardeerd werden.80 De bessen zijn overigens de enige niet-giftige 
delenn van deze plant. In de prehistorie, toen het klimaat hier een wat continentaler 
karakterr had, schijnt de plant deel te hebben uitgemaakt van de natuurlijke vegetatie in 
onss land.81 Tegenwoordig ligt de noordgrens van het verspreidingsgebied in Zuidwest-
Duitsland,, alwaar de plant in ooibossen voorkomt.82 Uit Zwitserland komen aanwijzingen 
datt de bessen reeds in de prehistorie verzameld werden.83 Op grond van de prehistorische 
vondstt uit ons land kon dit niet afgeleid worden. Zaden van lampionplant worden slechts 
aff  en toe gevonden. In de beerput van de prior van de voormalige Sint-Sal vatorsabdij te 
Enamee zijn grote aantallen zaden gevonden. Dit wijst mogelijk op een functie van de 
plantt als christelijke symboolplant.84 

Paiss 1997: 34. 
Baudett 1904: 108. 
VanHaaster1997:71. . 
Braekmann 1963:302. 
Diehll 1954: 10; Hoorens 1989; De Cleene & Lejeune 1999. 
Daemss 1993:276. 
Paiss 1989: 287. 
Oberdorferr 1979: 773. 
Villaret-vonn Rochow 1967: 59. 
Cooremanss et al. 1993. 
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Ookk granaatappels (Punica granatum) speelden in de (post)middeleeuwse, sterk door 
hett christendom beïnvloede samenleving een belangrijke rol als symboolplant. Als 
oorspronkelijkk vruchtbaarheidssymbool (vanwege het grote aantal zaden) was de 
granaatappell  zowel een hu wel ijkssymbool als een belangrijk religieus symbool, waarbij 
dee opengelegde vrucht de innerlijke eenheid van de kerk, en de zaden de gelovigen 
uitdrukken.. Al in de Oudheid werden granaatappels daarom op de zomen van 
priestergewadenn afgebeeld.85 Granaatappels vormen ook het symbool van de periodieke 
terugkeerr van de lente en daarmee eveneens het symbool van vernieuwing. In de 
Christelijkk kerk evolueerde dit tot symbool van hoop, onsterfelijkheid en verrijzenis.86 

OverigeOverige gebruiksplanten 

Inn de categorie overige gebruiksplanten zijn hennep (Cannabis sativa), hop (Humulus 
lupulus),lupulus), gagel (Myricagale) en tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) ingedeeld. 

Hennepp behoort tot de oudste cultuurgewassen ter wereld en is in het verleden vooral 
vanwegee de vezels en de olie verbouwd. In 16e en 17e eeuwse kruidenboeken wordt 
hennepp vrijwel altijd genoemd vanwege zijn geneeskrachtige werking. Uit ons 
cultuurgebiedd zijn geen culinaire recepten bekend waarin hennep voorkomt. Dergelijke 
receptenn komen wel voor in twee 15e-eeuwse kookboeken uit Italië. Merkwaardig genoeg 
maaktt de schrijver bij vrijwel elk recept melding van ernstige bijwerkingen die optreden 
naa het nuttigen van de met hennepzaden bereide schotels. De klachten variëren van 
misselijkheid,, maagpijn, darmproblemen en impotentie tot oogbeschadigingen. Aan een 
receptt heeft de auteur zelfs toegevoegd: " De hoc male sent it Cassius Emina, quo nihil (ut 
idemidem asserit) potest ess insalibrius,\ hetgeen vrij vertaald neerkomt op " Cassius Hemina 
werdd ziek na het eten van deze maaltijd, er is (zo blijkt) dan ook niets ongezonders".87 

Ditt betekent dat hennepzaden die regelmatig in beerputten worden gevonden vrijwel 
zekerr op medicinaal gebruik duiden. 

Naastt medicinaal gebruik wordt ook het gebruik als vogelvoer vermeld. In de 
rekeningenn van het klooster Leeuwenhorst bij Noordwijk is in 1475/76 sprake van de 
aankoopp van hennepzaad voor het vogeltje van de abdis.88 

Dee uit de zaden geperste olie werd tijdens de vasten ook voor de maaltijdbereiding 
gebruikt,, maar omdat hennep-olie in het verleden ook kant en klaar op markten 
verkrijgbaarr was, is het niet waarschijnlijk dat de zaden uit beerputten gebruikt zijn om 
oliee uit te persen. Wanneer er sprake was geweest van het persen van olie zouden in de 
beerputt ongetwijfeld grotere hoeveelheden kapotte zaden zijn gevonden. 

Hopp en gagel speelden in het verleden een belangrijke rol in de bierbrouwerij. Het 
gebruikk van hop is onschadelijk, maar de aromatische olie die uit de harsklieren van gagel 
komt,, is giftig en roesverwekkend.89 Om deze reden zijn er al vanaf de 10e eeuw verboden 
uitgevaardigdd tegen het gebruik van gagel in bier. Gagel werd echter nog tot in de 18e 

eeuww als zodanig toegepast.90 We kunnen niet uitsluiten dat de vondst van beide 
bierkruidenn duidt op het brouwen van bier door de vroegere bewoners aan de 
Boerenmouw,, maar uiteraard was bier destijds ook kant en klaar te koop. Misschien moet 
dee vondst van de kruiden daarom eerder in het licht van een ander gebruik worden gezien. 
Mogelijkk heeft het als geneesmiddel een rol gespeeld. Volgens Stephaan Blankaart 
kondenn hopbellen (waarin de zaden zitten) als geneesmiddel worden gebruikt tegen een 
groott aantal ziekten. Zo was het goed tegen: '...verstoptheden des levers, milts, klieren en 
't't verwekt de stonden en de pis, verdelgt de langdurige koortsen en schurft, geneest de 
longziekten,longziekten, geelsucht watersucht, slymsucht, vryster-siekte...\ 

Exoduss 18: 33. 
Vann Boven & Segal 1988: 85; De Cleene & Lejeune 1999: 468. 
Vann Winter 1981: 402. 
Dee Moor 1994: 71, 221. 
WeedaefaAA 1985:86. 
Hegi1957:22. . 
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Watt de vondst van tweestij lige meidoorn te betekenen heeft, is niet helemaal zeker. 
Hett enkele zaad kan van een bes afkomstig zijn die bij toeval in de beerkelder terecht is 
gekomen.. De boom wordt merkwaardigerwijs niet door Dodoens in de eerste versie van 
zijnn Cruydeboeck beschreven. In de postume editie uit 1644 staat: " De vrucht van 
hagedorenhagedoren stopt den buyckloop ende de maendstonden van vrouwen, zoals Dioscorides 
betuyght".betuyght". Ook Munting en BI an kaart beschrijven medicinale toepassingen. Volgens de 
laatstee auteur worden de bessen ook wel door kinderen gegeten.91 

3.3.2.1.83.3.2.1.8 De onkruiden 

Overr de herkomst van onkruiden in beerputten is in het verleden veel gespeculeerd. 
Behalvee echte akkeronkruiden worden in beerputten immers veel onkruiden gevonden die 
tegenwoordigg meestal in andere milieus worden aangetroffen. De afgelopen jaren is 
steedss duidelijker geworden dat veel (zo niet alle) onkruiden die in beerputten worden 
aangetroffen,, waarschijnlijk van akkers en tuinen afkomstig zijn.92 

Vroegerr kwamen veel meer wilde planten dan tegenwoordig in akkers en tuinen voor 
omdatt chemische onkruidbestrijding nog niet werd toegepast,. We moeten hierbij niet 
alleenn denken aan 'echte' akkeronkruiden als klaprozen en korenbloemen, maar ook aan 
soortenn die tegenwoordig vooral in andere milieus voorkomen. Omdat ook kunstmest nog 
niett bestond, werd de vruchtbaarheid van de akkers op peil gehouden met natuurlijke 
mest.. Het gaat hierbij niet alleen om stalmest (met resten van hooi, stro, heideplaggen) 
maarr bijvoorbeeld ook om bosstrooisel, tuinafval, rot hooi, haardas of slootbagger. Op 
dezee manier kwamen vroeger veel onkruidzaden uit uiteenlopende milieus op de akkers 
terecht.. Veel soorten overleefden de omstandigheden op de akkers niet, maar andere 
soortenn konden zich wel handhaven en gingen deel uitmaken van de 
akkeronkruidvegetatie.. Hierdoor werden veel onkruidsoorten met land- en 
tuinbouwproductenn meegeoogst. Door het ontbreken van goede zaadschoningsmethoden 
kwamenn veel onkruidzaden zo via brood en/of pap uiteindelijk in de beerput terecht. 
Hierbijj  moet worden aangetekend dat de kans dat onkruiden die in beerputten worden 
aangetroffen,, van graanakkers afkomstig zijn vele malen groter is dan de kans dat ze uit 
tuinenn afkomstig zijn. Dit hangt samen met de oogst- en verwerkingsmethoden die voor 
granenn en tuinbouwproducten aanzienlijk verschillen. Een graanoogst wordt immers in 
zijnn geheel van de akker gehaald, mèt het de tussen het graan aanwezige onkruid, terwijl 
tuinbouwgewassenn veelal individueel worden geoogst en vaak al ter plaatse worden 
schoongemaakt. . 

Ditt betekent dat de meeste onkruiden die in beermonsters worden aangetroffen, kunnen 
wordenn gebruikt bij de reconstructie van de in het verleden gebruikte agrarische 
methodenn en technieken in het herkomstgebied van het graan. 

Betrouwbaree indicatoren voor de aanwezigheid van echte beer in een beerput, latrine of 
vergelijkbaree context zijn de aanwezigheid van etensresten, keukenafval,93 maar vooral de 
aanwezigheidd van zemelen en darmparasieten. De betrouwbaarste uitspraken over 
vroegeree akkeronkruidvegetaties kunnen worden verkregen aan de hand van 
beerputmonsterss waarvan de matrix uit graanzemelen bestaat. De onderzochte 
beerputmonsterss van de locatie Boerenmouw voldoen alle aan de criteria van Knörzer. 
Bovendienn zijn in elk monster graanzemelen en darmparasieten aangetroffen. 

Eenn blik op de lijst met wilde planten in bijlage 1 leert dat drie groepen goed zijn 
vertegenwoordigd.. Het gaat om de groep planten van voedselrijke akkers en tuinen met 
zwaluwtongg {Fallopia convolvulus) en akkerboterbloem {Ranunculus arvensis) als meest 
kenmerkendee vertegenwoordigers. Deze soorten vallen, vegetatiekundig bezien, in de 
zogenaamdee Orde van Grote klaproos (Papaveretalia rhoeadis). Dit vegetatietype komt 

Blankaartt 1678; Munting 1696. 
Vann Haaster 1989a. 
Ziee de criteria van Knörzer 1984. 
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voorr in zomervruchtakkers op voedselrijke, basenrijke, leem- en kleigronden.94 Dit 
betekentt waarschijnlijk dat een deel van het geconsumeerde graan uit een gebied met een 
dergelijkee grondsoort afkomstig is. 

Eenn aanzienlijk grotere groep onkruiden komt vooral voor in matig voedselrijke 
akkers.. De meeste soorten uit deze groep zijn kenmerkend voor een vegetatietype dat de 
Ordee van Gewone spurrie {Sperguletalia arvensis) genoemd wordt. Het gaat om bolderik 
{Agrostemma{Agrostemma githagó), valse kamille {Anthemis arvensis), korensla (Arnoseris minima), 
korenbloemm {Centaurea cyanus), bleekgele hennepnetel {Galeopsis segetum), glad 
biggenkruidd {Hypochaeris glabra), ruige klaproos {Papaver argemone), knopherik 
{Raphanus{Raphanus raphanistrum), gewone spurrie {Spergula arvensis), eenjarige hardbloem 
{Scleranthus{Scleranthus annuus), geelrode naaldaar {Setariapumila) en akkerviooltje {Viola 
arvensis).arvensis). Ook schapezuring {Rumex acetosella) dat "formeel" een plant is van droge 
graslanden,, wordt veel in deze akkeronkruidgemeenschap aangetroffen. De hierboven 
genoemdee soorten uit de Orde van Gewone spurrie komen optimaal voor in zomer- en 
wintergraanakkerss op basenarme, meestal zure zand- en leemgronden. De 
soortencombinatiee vertoont grote overeenkomsten met een vegetatietype dat officieel 
Korensla-associatiee {Sclerantho annui-Arnoseridetum) genoemd wordt en dat zich vooral 
ontwikkeldee op akkers waar sprake was van jarenlange verbouw van winterrogge. 

Eenn derde belangrijke groep planten is de groep planten van vochtige graslanden. Het 
sterkee vermoeden bestaat dat ook deze planten deel uitmaakten van de 
akkeronkruidvegetatie.. Dat ratelaar, een echte hooilandsoort, als gevolg van bemesting 
vann de akkers met stalmest deel uitmaakte van de akkeronkruidvegetatie was al eerder 
aangetoond.966 Een historische bevestiging hiervan wordt geleverd door Dodoens, die in 
zijnn Cruydeboek uit 1554 schrijft dat witte ratelen wasschen op dehooghe beemden ende 
ookook op de corenvelden?1 

Ookk de soorten uit de overige categorieën hebben zeer waarschijnlijk deel uitgemaakt 
vann de akkeronkruidvegetatie, waarbij moet worden aangetekend dat een aantal soorten 
voorall  optimaal gegroeid zal hebben in een periode dat de akker braak lag. Voorbeelden 
hiervann zijn varkensgras {Polygonum aviculare) en herderstasje {Capsella bursa-
pastoris).pastoris). Varkensgras is in de hierbovengenoemde Korensla-associatie zelfs een 
zogenaamdee constante soort! Op slecht gedraineerde, verslempte (delen van) akkers 
komenn zelfs greppelrus {Juncus bufonius), waterpeper {Persicaria hydropiper), kruipende 
boterbloemm {Ranunculus repens) en grote weegbree {Plantago major) binnen de 
Korensla-associatiee voor.98 Uit archeobotanisch onderzoek is gebleken dat op dergelijke 
standplaatsenn ook een typische oeverplant als waterbies {Eleocharis palustris) 
voorkwam.99 9 

Bijzonderr is het voorkomen van stekelige bies {Scirpus mucronatus). Zaden van deze 
plantt zijn tot op heden in ons land alleen aangetroffen in monsters waarin eveneens rijst 
aanwezigg is.100 Het staat dan ook vrijwel vast dat stekelige bies via de consumptie van 
rijstt in de beerput terecht is gekomen. De plant komt van nature voor op natte, 
stikstofrijkee en slikrijke bodems in warme tot subtropische delen van de wereld. In Hegi 
wordenn de volgende gebieden genoemd: West-, Midden-, Zuid- en Oost-Europa, Afrika, 
Centraal-,, West-, Zuid- en Oost-Azië, het Maleisische gebied, Australië, Polynesië en 
Californië.1011 In Nederland is de soort adventief. Bekend is dat stekelige bies, met name 

944 Schaminée et al. 1998: 212. 
955 Schaminée et al. 1998: 228; Behre 1993. 
966 Van Haaster 1997a: 153. 
977 Dodoens 1554: 449. 
988 Schaminée, Weeda & Westhoff 1998: 229. 
999 Zie discussie in Cappers 1994: 17. 
1000 Archeobotanische database RADAR, Van Haaster & Brinkkemper 1995. 
1011 Schultze-Motel et al. 1980: 27. 
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inn Italië, een hardnekkig onkruid in rijstvelden is. Hegi vermeldt overigens dat de 
vruchtenn ook in verpakkingsmateriaal van zuidvruchten kunnen worden aangetroffen.102 

3.3.2.22 Verkoold graan 

Monsterss verkoold graan zijn waardevolle informatiebronnen. Analyse van het graan en 
dee ertussen aanwezige onkruidzaden kan namelijk informatie opleveren over de herkomst 
vann het graan en de gebruikte agrarische methoden en technieken. Van onkruidzaden die 
samenn met een verkoold cultuurgewas worden aangetroffen, wordt vaak verondersteld dat 
zee samen met het cultuurgewas op de akker hebben gestaan. De onkruiden kunnen dan 
bijvoorbeeldd gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de milieuomstandigheden 
opp de akker. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is wel dat we er zeker van moeten zijn 
datt de samenstelling van het graan representatief is voor een (gedeelte van) van de oogst 
vann één akker (zie discussie in paragraaf 3.2.6,1). 

Vondstnummerr DBBM217 betreft een voorraad verkoolde rogge waarvan 7 liter is 
onderzocht.. Het monster bestond voor 99,9% uit rogge met daartussen enkele verkoolde 
tarwekorrels.. Tussen de rogge bevond zich een aantal verkoolde onkruidzaden. 

Tussenn de verkoolde rogge werden een aantal echte akkeronkruiden aangetroffen, maar 
ookk een aantal soorten dat tegenwoordig voornamelijk in andere milieus gevonden wordt. 
Zwaluwtongg (Fallopia convolvulus), vogelmuur (Stellaria media) en perzikkruid 
(Persicaria(Persicaria maculosa) zijn onkruiden die op relatief voedselrijke grond voorkomen. De 
meestee akkeronkruiden zijn kenmerkend voor een ander vegetatietype, de Orde van 
Gewonee spurrie (Sperguletalia arvensis). Dit zijn bolderik (Agrostemma githago), 
korenslaa (Arnoseris minima), korenbloem (Centaurea cyanus), bleekgele hennepnetel 
{Galeopsis{Galeopsis segetum), schapezuring (Rumex acetosella), eenjarige hardbloem {Scleranthus 
annuus)annuus) en gewone spurrie (Spergula arvensis). Deze soorten komen optimaal voor in 
zomer-- en wintergraanakkers op basenarme, meestal zure zand- en leemgronden. Ook zijn 
enkelee verkoolde zaden aangetroffen van zachte dravik en/of dreps (Bromus 
hordeaceuslsecalinus).hordeaceuslsecalinus). Dreps is een echt wintergraanakkeronkruid, maar de verkoolde 
zadenn konden niet nauwkeurig tot op soort worden gedetermineerd waardoor ze ook 
afkomstigg zouden kunnen zijn van zachte dravik, een plant die op de eerste plaats een 
echtee grasland- en bermplant is. 

Daarnaastt groeide een aantal onkruiden op de akker die tegenwoordig vooral in andere 
milieuss worden aangetroffen zoals varkensgras, melganzenvoet (Chenopodium album), 
beklierdee duizendknoop {Persicaria lapathifolia), gewone waterbies (Eleocharis 
palustris),palustris), (mogelijk) glad walstro (Galium cf mollugo), één of meerdere zuringsoorten 
(Rumex(Rumex acetosalconglomerate/crispuslobtusifolius) en smalle wikke (Vicia sativa). 
Blijkbaarr maakten deze soorten vroeger deel uit van de onkruidvegetatie tussen de rogge. 

3.3.33.3.3 Samenvatting Boerenmouw 

Dankzijj  een flinke hoeveelheid goedgeconserveerd beerputmateriaal uit de 15e-17e eeuw 
hebbenn we veel informatie over de voedingsgewoonten van de voormalige bewoners 
gekregen. . 

Roggee en boekweit waren waarschijnlijk de belangrijkste meelleveranciers. Daarnaast 
werdd regelmatig rijst gegeten. De analyse van de akkeronkruiden in de beer en de 
verkooldee rogge heeft een duidelijk beeld opgeleverd van de omstandigheden op de 
roggeakkers.. Het blijkt dat de rogge afkomstig is van relatief arme zandgrond. Uit de 
soorten-samenstellingg van de akkeronkruiden blijkt verder dat sprake was van continue 
verbouww van winterrogge in het herkomstgebied van de rogge. De vondst van 
ratelaarzadenn duidt op bemesting met stalmest in de periode 15e-I7e eeuw. 

Hett fruitassortiment is met 17 soorten behoorlijk gevarieerd. Met uitzondering van gele 
kornoeljee en granaatappel behoren alle soorten tot het normale (post)middeleeuwse 

Schultze-Motell et al. 1980: 26. 
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fruitspectrum.. Onder de kruiden en specerijen bevinden zich twee niet-alledaagse, over 
hett algemeen dure soorten: peper en paradijskorrel. Ook binnen de categorie groenten zijn 
inn laat 16etot vroeg 17c-eeuwse context twee relatief dure producten aangetroffen: 
komkommerr en pompoen. De vondst van lampionplant is evenmin alledaags. 

3.44 HANDELSKADE 

3.4.13.4.1 Archeologische context 

Dee Handelskade is gelegen tussen de Orthenstraat en de haven in het noordwestelijk deel 
vann de stad. Het middeleeuwse karakter van dit deel van de stad is volledig verdwenen 
toenn na de inname van de stad door Frederik Hendrik in 1629, de Citadel werd gebouwd 
omm de stad onder controle te kunnen houden. Ten behoeve van een vrij schootsveld naar 
dee stad toe is deze hele stadswijk gesloopt, inclusief de St.Pieterskerk (1645). Het plein 
datt hierdoor ontstond, is pas weer aan het eind van de 19e eeuw bebouwd. Tijdens het 
archeologischh onderzoek in 1988 was de 17e-eeuwse sloop herkenbaar als een dik 
puinpakkett waaronder de middeleeuwse resten verborgen lagen. Deze resten vormden de 
bebouwingg aan de westzijde van de toenmalige Orthenstraat. De oudste bewoning 
bestondd uit paalgaten van een houten huis uit de 13eeeuw. In het begin van de 14e eeuw 
werdd er een groot stenen huis gebouwd met een breedte van 9,70 m. Aan de achterzijde 
wass een zware vierkante constructie gemetseld, waarvan het onderste gedeelte als beerput 
heeftt gefunctioneerd (F70), maar dat ook onderdeel heeft uitgemaakt van een traptoren. 
Hett is een huis dat overeenkomt met enkele huizen die in dezelfde periode ten noorden 
vann de Sint Jan zijn gebouwd. De inhoud van de beerput is gedateerd tussen de eerste 
helftt van de 15e eeuw en de eerste helft van de 1T eeuw. Uit vier herkenbare lagen zijn 
monsterss met een totaalvolume van bijna 9 liter genomen voor archeobotanisch 
onderzoek.. De monsters zijn afkomstig uit lagen die in de tweede helft van de 15e eeuw 
(DBHK398)) en de 16e eeuw (DBHK385, 396 en 397) gedateerd zijn. 

3.4.23.4.2 A nalyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De 
resultatenn van de macrorestenanalyses staan in bijlage 2. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. In de tabellen zijn de monsters in 
chronologischee volgorde gerangschikt, waarbij de oudste monsters links staan. 

3.4.2.11 Granen en dergelijke 

Behalvee enkele gemineraliseerde en verkoolde roggekorrels {Secale cereale), enkele 
gierstkorrelss {Panicum miliaceum) en enkele verkoolde haverkorrels {Avena) die behalve 
vann gecultiveerde haver ook van oot of evene afkomstig kunnen zijn, zijn geen echte 
granenn gevonden. Wel zijn vele duizenden fragmenten van boekweitkaf aangetroffen. De 
matrixx van de beermonsters bestond in feite uit boekweitresten. Dit betekent dat dit 
"graan""  in de voeding van de vroegere gebruikers van de beerput een zeer belangrijke rol 
moett hebben gespeeld. 

3.4.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Inn de beermonsters is een flink assortiment fruitsoorten aangetroffen. Pitten van vijgen 
{Ficus{Ficus carica), bramen {Rubus fruticosus) en druiven (of krenten en rozijnen, Vitis 
vinifera)vinifera) waren in elk monster aanwezig. Andere belangrijke fruitsoorten waren appel 
{Malus{Malus domestica), mispel {Mespilus germanica) en moerbei {Morus mgra).Wan peer 
{Pyrus{Pyrus communis), kroosje (Prunus domestica subsp. insititia), kers {Prunus 
avium/cerasus),avium/cerasus), walnoot {Juglans regia) en hazelnoot {Corylus avellana) zijn relatief 
weinigg resten gevonden. 

3.4.2.33 Kruiden en specerijen 

Watt de kruiden en specerijen betreft, is het gebruik van koriander {Coriandrum sativum 
enn Bifora radians type pollen), kervel {Anthriscus cerefolium), paradijskorrel 



Archeobotanicaa uit (post)middeleeuws 's-Hertogenbosch 21 1 

(Aframomum(Aframomum melegueta) en anijs (Pimpinella anisum) aangetoond. Behalve de enkele 
vondstt van paradijskorrel, ontbreken echte exotische specerijen. Zoals bekend werden 
paradijskorrelss in de 16e eeuw niet meer als een duur, exotisch product beschouwd (zie 
paragraaff  3.3.2.1.4). 

3.4.2.44 Groenten en peulvruchten 

Biett {Beta vulgaris) en venkel (Foeniculum vulgare) zijn de enige groentesoorten die 
kondenn worden aangetoond. Van biet zijn verhoudingsgewijs veel vruchtjes aangetroffen. 
Zee zijn een aanwijzing voor de consumptie van snijbiet, al is niet helemaal duidelijk hoe 
dee vruchtjes bij een dergelijk gebruik in een beerput terecht kunnen komen. Snijbiet 
wordtt immers bij voorkeur geoogst voordat de plant in bloei schiet en zaad heeft 
geproduceerd. . 

Vann peulvruchten zijn in de onderzochte monsters geen macroresten aangetroffen. Wel 
werdd in een monster een pollenkorrel van duiveboon (Vicia faba var. minor) 
aangetroffen.. Een sterke aanwijzing dat de vroegere gebruikers van de beerkelder 
peulvruchtenn gegeten hebben, wordt geleverd door de vondst van resten van de 
bonenkeverr (Bruchus rufimanus) in vondstnummer DBHK396.103 Deze keversoort is 
oorspronkelijkk afkomstig uit West-Azië en is mogelijk door de Romeinen in ons land 
ingevoerd.'' Bonenkevers komen voor op erwten (Pisum sativum), tuinbonen (Vicia 
faba),faba), linze {Lens culinaris), voederwikke (Vicia sativa) en zaailathyrus (Lathyrus 
sativus).sativus).105105 Zaailathyrus is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied en 
West-Aziëë en is daar al in de Klassieke Oudheid in cultuur genomen.106 In theorie is het 
mogelijkk dat met bonenkever geïnfecteerde zaden van deze plant in de 16e/17e eeuw in 
onss land terecht zijn gekomen. Vondsten van de zaden zijn echter niet eerder in ons land 
gedaan,, terwijl de plant ook niet beschreven wordt in 16e- en 17e-eeuwse kruidenboeken. 
Wee gaan er daarom vanuit dat de vondst van bonenkever een aanwijzing is voor de 
consumptiee van erwten, bonen en/of linzen. Gezien de tot op heden verrichte vondsten in 
's-Hertogenbosch,, speelde linze nauwelijks een rol van betekenis in de voeding, in 
tegenstellingg tot erwten en duivebonen (zie paragraaf 3.14.2.4). 

3.4.2.55 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn maanzaad (Papaver somniferum), lijnzaad (Linum usitatissimum) 
enn raapzaad (Brassica rapa) gevonden. Waarschijnlijk hebben de zaden een rol gespeeld 
inn de voedselbereiding of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

3.4.2.66 Sier- en symboolplanten 

Inn twee monsters zijn bladresten gevonden van palmboompje of buxus (Buxus 
sempervirens).sempervirens). De plant had in de sterk door het Christendom gedomineerde 
(post)middeleeuwsee samenleving een belangrijke symboolwaarde, met name rond de 
vieringg van Palmzondag.107 Ook lampionplant, waarvan een zaad is aangetroffen, speelde 
alss symboolplant vroeger een belangrijke rol (zie paragraaf 3.3.2.1.6). 

3.4.2.77 Overige gebruiksplanten 

Mett uitzondering van het bovenste monster, zijn in elk monster enkele zaden van hop 
(Humulus(Humulus lupulus) gevonden. Deze moeten waarschijnlijk in verband worden gebracht 
mett een gebruik als geneesmiddel (die discussie onder 3.3.2.1.7). 

Determinatiee T. Hakbijl (Zoölogisch Museum Amsterdam UvA). 
Dee Groot 1995. 
Kochh 1992. 
Zevenn & Zhukovsky 1975: 73, 101. 
Dodoenss 1554: 754. 
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3.4.2.88 De onkruiden 

Hoewell  uit de analyse van de gebruiksplanten is gebleken dat boekweit in de voeding 
waarschijnlijkk de belangrijkste rol speelde en dat de overige granen van minder grote 
betekeniss lijken te zijn geweest, levert de onkruidanalyse een ander beeld op. Omdat op 
eenn boekweitakker maar heel weinig licht doordringt, groeien tussen de boekweitplanten 
vrijwell  geen onkruiden. Om deze reden werd boekweit vroeger gezaaid op akkers waar 
menn erg veel last had van onkruid. Het verbouwen van boekweit zorgde er dan voor dat 
hett in de zaadbank aanwezige onkruidzaad wel ontkiemde, maar door gebrek aan licht 
kwamenn de onkruiden vervolgens niet tot volle ontwikkeling en zaadvorming. Of zoals 
Thyss het schrijft in zijn landbouwkundige beschrijving: 

"Het"Het boeket-zaeyen is somtijts zeer goed of noodzakelijk om de landen van het 
onkruydonkruyd te zuyveren, als zij te zeer vervuylt zijn: want door haer spoedighe 
overlommeringoverlommering van het veld, daer zij gezaeyt is, belet zij den wasdom van het 
onkruyd,onkruyd, en doet hetzelve vergaen of sterven." 108 

Doorr de verbouw van rogge na een aantal jaren af te wisselen met boekweit kon de 
opbrengstt van de rogge zelfs worden verhoogd. Omdat tijdens het boekweitjaar het 
onkruidd op de akker grotendeels verdween, leverde de rogge in de daaropvolgende jaren 
eenn betere oogst.109 

Ditt betekent dat de grote hoeveelheid onkruiden die in de onderzochte beermonsters 
vann de Handelskade is aangetoond, voor het grootste deel meegeoogst moet zijn met een 
anderr graangewas, waarvan in de monsters vrijwel geen botanische macroresten 
teruggevondenn zijn. Gezien het grote aandeel van soorten uit de Orde van Gewone 
spurrie,, waaronder korensla (Arnoseris minima), gewone spurrie (Spergula arvensis), 
eenjarigee hardbloem {Scleranthus annuus), schapezuring (Rumex acetoselld) en bleekgele 
hennepnetell  (Galeopsis segetum) gaat het zeer waarschijnlijk om rogge (zie discussie in 
paragraaff  3.3.2.1.8). 

3.4.33.4.3 Samenvatting Handelskade 

Uitt het onderzoek op de locatie Handelskade is gebleken dat boekweit en rogge, wat de 
granenn betreft, de belangrijkste voedingsmiddelen waren. 
Uitt het onkruidspectrum blijkt dat de rogge verbouwd is als jarenlange monocultuur 
onderr toepassing van bemesting met stalmest. Het fruitassortiment is met elf soorten vrij 
mager.. De voedingsgewoonten zijn over het algemeen eenvoudig te noemen. Met 
uitzonderingg van een enkele paradijskorrel, zijn geen kostbare voedingsmiddelen 
aangetroffen.. De aanwezigheid van buxus en lampionplant heeft waarschijnlijk te maken 
mett religieuze uitingen van de vroegere bewoners. 

3.55 D E CITADEL 

3.5.13.5.1 Archeologische context 

Inn 1983 werden restauratiewerkzaamheden verricht aan de Citadel waarin het 
Rijksarchieff  Noord-Brabant is gevestigd. Dit gebouw werd gebouwd na de inname van 
's-Hertogenboschh door Frederik Hendrik in 1629 om de onbetrouwbaar geachte stad in de 
gatenn te kunnen houden. De aangrenzende stadswijk werd volledig gesloopt voor een vrij 
schootsveldd op de stad. De Citadel (toen nog geheten Fort Willem Maria) werd gebouwd 
opp de plaats van de 14e-eeuwse Orthenpoort. Tijdens het archeologisch onderzoek kon 
eenn flink stuk van de 14e-eeuwse stadsmuur, een deel van de Orthenpoort en een 
muurtorenn (inclusief schietgat) worden gedocumenteerd. In de 16e eeuw werden er 
tussenn de bogen van de stadsmuur twee beerputten aangelegd. 

Thyss 1809: 393. 
Lesgerr 1986:46. 
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Tijdenss de restauratiewerkzaamheden werden archiefkelders aangelegd binnen de 
ommuringg in het feitelijke stadsgebied. Hierbij kon geen archeologisch onderzoek worden 
verricht,, zodat veel informatie over bebouwing en percelering verloren is gegaan. Slechts 
tweee beerputten konden onderzocht worden. 

Beerputt F27 betreft een put die is aangetroffen tussen de bogen van de stadsmuur, 
grenzendd aan de hoektoren. De put is oorspronkelijk voorzien geweest van een tongewelf. 
Err zijn geen relaties te leggen met een gebouw waar deze put bij gehoord kan hebben. Uit 
dee bovenste helft van de inhoud is een monster voor archeobotanisch onderzoek 
genomen.. Dit monster moet gezien de aardewerkvondsten in de eerste helft van de 16e 

eeuww (vóór 1543) gedateerd worden. 
Dee andere twee onderzochte monsters komen uit een beerput zonder koepel (F29), die 

gefundeerdd stond op een houten ring. Dit maakt het waarschijnlijk dat de put in eerste 
instantiee als waterput is aangelegd. In de put is een duidelijk gelaagde inhoud 
aangetroffen,, zonder dat sprake was van duidelijke beer of keukenafval. Uit de lagen L en 
JJ zijn monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek. Deze monsters moeten 
gedateerdd worden omstreeks het midden van de 14e eeuw (2e en 3e kwart). Laag J is 
tijdenss de monstername omschreven als 'strolaag'. 

Hett totale volume van de onderzochte monsters van de Citadel is bijna 9 liter. 

3.5.23.5.2 A nalyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. 
Dee resultaten van de macrorestenanalyses staan in bijlage 3. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. In de tabellen zijn de monsters in 
chronologischee volgorde gerangschikt, waarbij de oudste monsters links staan. 

Uitt de analyseresultaten blijkt een groot verschil in samenstelling tussen de 
onderzochtee monsters. Vondstnummer DBCD193 (uit de 'strolaag') bevat relatief weinig 
menselijkk consumptieafval, maar wel veel stroachtig materiaal en dierlijke haren. Het 
monsterr wordt eveneens gekenmerkt door het voorkomen van veel soorten uit graslanden 
enn storingsmilieus. Waarschijnlijk gaat het bij dit materiaal (gedeeltelijk?) om dierlijke 
mest.. Beide andere monsters vertegenwoordigen naar alle waarschijnlijkheid wel 
menselijkk consumptieafval. Hieronder zullen eerst de aangetoonde voedingsmiddelen uit 
dee beermonsters besproken worden. Het zogenaamde mestmonster zal in paragraaf 
3.5.2.88 worden beschreven. 

3.5.2.11 Granen en dergelijke 

Inn deze categorie valt vooral vondstnummer DBCD188 (14e-eeuws) op door de grote 
hoeveelheidd resten van boekweit {Fagopyrum esculentum). Het gaat zowel om kafresten 
alss pollen dat in flinke hoeveelheden is aangetroffen. In vondstnummer DBCD156 (16e-
eeuww zijn enkele tientallen fragmenten van gemineraliseerde roggekorrels (Secale 
cereale)cereale) aangetroffen. Andere granen zijn in de onderzochte monsters niet gevonden. Dat 
roggee waarschijnlijk ook in de 14e-eeuw op het menu van de vroegere bewoners stond, 
blijk tt uit de goede vertegenwoordiging van onkruiden uit de Korensla-associatie 
{Sclerantho{Sclerantho annui-Arnoseridetum) in vondstnummer DBCD188. 

3.5.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Vondstnummerr DBCD156 bevatte relatief veel fruit en noten. De aangetroffen soorten 
behorenn tot het normale 16e-eeuwse fruitspectrum. Het gaat om hazelnoot (Corylus 
avellanaXavellanaX kweepeer (Cydonia oblonga), vijg (Ficus carica), walnoot (Juglans regia), 
zoetee kers (Prunus avium/cerasus), kroosjespruim (Prunus domestica subsp. insititia), 
peerr (Pyrus communis), braam (Rubus jruticosus), en druif (Vitis vinifera). Van peer zijn 
dee karakteristieke steencelconcentraties die zich aan de basis van de vruchten, vlak onder 
dee restanten van de bloem bevinden, aangetroffen. Deze zogenaamde 'bloembekertjes' 
(inn Duitse literatuur: Blütenbecher) zijn in veel gevallen een betrouwbaarder bewijs voor 
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dee consumptie van peren dan de aanwezigheid van de pitten, die vaak sterk lijken op 
minderr ontwikkelde appel- of kweepeerpitten. 

Kweepeerr behoort weliswaar in de 16c eeuw tot de normale fruitsoorten, maar de soort 
wordtt in archeobotanisch onderzoek zeer weinig herkend. Dit komt omdat de pitten van 
kweepeerr zoveel lijken op pitten van appel of peer; vooral als de oppervlaktestructuur van 
dee pitten aangetast is. Goedgeconserveerde pitten kunnen echter van appel- of perenpitten 
onderscheidenn worden (zie tabel 1). 

TabelTabel 1: kenmerken van appel- peer- en kweepeerpitten. 

oppervlaktecellenn navel (vorm, positie) 
Appell  langwerpig rond, basaal 
Kweepeerr isodiametrisch, dikwandig rond, basaal 
Peerr isodiametrisch, dunwandig langerekt, lateraal 

Vann druif zijn in het 16e-eeuwse monster vele honderden gemineraliseerde 'vellen' 
gevonden.. Kersen, pruimen, hazelnoten, walnoten en kweepeer zijn niet in het 14e-
eeuwsee monster aangetroffen. Daarentegen zijn in dit monster appel (Malus domestica) 
enn moerbei (Morus nigra) aanwezig. 

Kruidenn en specerijen 

Err zijn in de onderzochte monsters maar weinig kruiden en specerijen aangetroffen. Het 
gaatt om enkele paradijskorrels (Aframomum melegueta), pollen van koriander (Bifora 
radiansradians type) in vondstnummer DBCD156 (I6e eeuw) en een zaad van kervel (Anthriscus 
cerefolium)cerefolium) in vondstnummer DBCD188 (I4e eeuw). De enkele vondst van kervel tijdens 
hett macrorestenonderzoek wordt aangevuld met pollenvondsten van dit kruid. 

Dee vondst van paradijskorrel in 16e-eeuwse context is niet bijzonder. Het wordt in deze 
tijdd door rijken nauwelijks meer gegeten (zie discussie in paragraaf 3.3.2.1.4). 

Groentenn en peulvruchten 

Tuinmeldee (Atriplex hortensis) en venkel (Foeniculum vulgare) zijn in het 14e-eeuwse 
monsterr aangetroffen. Tuinmelde komt niet van nature in ons land voor maar is net zoals 
veell  andere cultuurgewassen oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. 
Vanaff  de 12e-13e eeuw zijn er vondsten van deze groente uit archeologische context 
bekend.1100 In 's-Hertogenbosch is het eerder in 13e-eeuwse context op het Sint 
Janskerkhoff  aangetroffen.1" In het 16e-eeuwse monster zijn behalve venkel, twee 
groentenn aangetroffen die niet zo vaak gevonden worden: tuinkers (Lepidium sativum) en 
posteleinn (Portulaca oleracea). 

Tuinkers,, in historische documenten ook wel 'hofkers' genoemd, komt oorspronkelijk 
uitt het Nabije Oosten (globale indicatie).112 Uit archeobotanische vondsten blijkt dat het 
gewass met zekerheid in de 15e eeuw, maar mogelijk al in de 14e eeuw, in Nederland 
aanwezigg was.113 

Hett is lang omstreden geweest of postelein een oorspronkelijk inheemse plant is. Men 
neemtt tegenwoordig aan dat de plant in het zuiden van ons land tot de inheemse flora 
gerekendd moet worden.114 Hiermee is overigens niet gezegd dat onze tuinpostelein die tot 
dee ondersoort sativa gerekend wordt, ook daadwerkelijk van de in ons land in het wild 
voorkomendee soort afstamt. Vermoedelijk heeft de afleiding tot cultuurgewas al in een 

1100 Van Zeist et al. 1986: 269. 
1111 Van Haasten 997a. 
1122 Zeven & Zhukovsky 1975:109. 
1133 Kuijper 1986: 1425-1475; Vermeeren 1990:1375-1425. 
114Weedaa et al. 1985:177. 
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eerderr stadium in zuidelijker streken plaatsgevonden. Het cultuurgewas wordt namelijk al 
doorr de Klassieke auteurs genoemd.1 5 De vroegste aanwijzingen voor de cultuur ervan in 
onss land komen echter pas uit het begin van de 14e eeuw."6 

3.5.2.55 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn vondsten gedaan van raapzaad {Brassica rapa), lijnzaad (Linum 
usitatissimuni)usitatissimuni) en maanzaad {Papaver somniferum). Waarschijnlijk hebben de zaden een 
roll  gespeeld in de voedselbereiding of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

3.5.2.66 Sier- en svmboolplanten 

Inn het 14e-eeuwse monster zijn enkele bladfragmenten van palmboompje (Buxus 
sempervirens)sempervirens) en een zaad van lampionplant {Physalis alkekengï) gevonden. Voor een 
beschrijvingg van de betekenis van deze planten wordt verwezen naar respectievelijk 
paragraaff  3.4.2.6 en paragraaf 3.3.2.1.6. 

3.5.2.77 De onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse van de beermonsters komt weer het gebruikelijke beeld naar voren: 
soortenn uit Korens la-associatie (Sclerantho annui-Arnoseridetum), waaronder korensla 
(Arnoseris(Arnoseris minima), gewone spurrie (Spergula arvensis), eenjarige hardbloem 
(Scleranthus(Scleranthus annuus) en schapezuring (Rumex acetosella) zijn weer het best 
vertegenwoordigd.. In het 14e-eeuwse monster zijn enige tientallen zaden van ratelaar 
gevondenn (Rhinanthus). Dit is een belangrijke aanwijzing dat de akkers in het 
herkomstgebiedd van de rogge (waartussen de onkruiden groeiden) tijdens de 14e eeuw 
bemestt werden met stalmest. 

3.5.2.88 Het 'stromonster' 

Hett zogenaamde stromonster wordt gekenmerkt door relatief weinig menselijk 
consumptieafval,, veel soorten uit graslanden en storingsmilieus, veel stroachtig materiaal 
enn de aanwezigheid van dierlijke haren. Wat de menselijke voedingsmiddelen betreft, 
gaatt het om enkele boekweitdoppen (Fagopyrum esculentum), één vijgenpit {Ficus 
carica),carica), enkele zaden dan wel vruchtjes van tuinmelde (Atriplex hortensis), biet (Beta 
vulgaris),vulgaris), vlierbes (Sambucus nigra), braam (Rubus fruticosus) en appel (Malus 
domestied). domestied). 

Dee onkruiden zijn voor een deel weer afkomstig van akkers en tuinen, waarbij de 
goedee vertegenwoordiging weer opvalt van soorten uit het verbond van Gewone Spurrie, 
c.q.. de Korensla-associatie (Sclerantho annui-Arnoseridetum). Deze onkruiden hebben 
zonderr twijfel tussen de rogge gegroeid en zijn ofwel met de rogge zelf meegegeten of 
hebbenn tussen het stro gezeten dat vermoedelijk ook (gedeeltelijk) van rogge afkomstig 
is.. Hoewel de aanwezigheid van veel onkruiden met de 'akkeronkruidtheorie' verklaard 
kunnenn worden, gaat dit niet voor alle onkruidcategorieën op. De goede 
vertegenwoordigingg van planten van weinig betreden, voedselrijke ruigten, zou nog 
verklaardd kunnen worden door aan te nemen dat ze van een braakliggende akker 
afkomstigg zijn. Vee werd in het verleden vaak de braakliggende akkers opgestuurd om de 
stoppelss af te grazen met als belangrijk nevenvoordeel dat de akkers door de uitwerpselen 
vann het vee tevens bemest werden. 

Dee planten van storingsmilieus en voedselrijke oevers zijn vrijwel zeker niet van 
graanakkerss afkomstig. Het gaat om geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus), 
zompruss (Juncus articulatus), pitrus (Juncus effusus) en egelboterbloem (Ranunculus 
flammula).flammula). De verstoring bestaat voor deze planten uit wisselende waterstand of 
regelmatigee begrazing. Ze worden tegenwoordig veel aangetroffen in graslanden die 's 

1155 Lenz 1859: 632-633. 
1166 Baudet 1904:107. 
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winterss onder water staan en 's zomers begraasd (en betreden!) worden.117 Dat het 
graslandd waarschijnlijk intensief betreden werd, blijkt uit de vele zaden van tredplanten 
zoalss gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) en grote weegbree (Plantago major). 

Bijj  de categorie planten van voedselrijke graslanden valt de goede vertegenwoordiging 
opp van rode klaver (Trifolium pratense\ waarvan honderden bloemblaadjes in het 
monsterr zijn aangetroffen. Rode klaver is een oorspronkelijk inheemse plant, die in een 
grotee verscheidenheid aan graslandtypen kan voorkomen. Het zwaartepunt ligt daarbij in 
hooilandenn en hooiweiden op matig bemeste, min of meer kleiige, niet te droge grond.118 

Rodee klaver speelde in het verleden een belangrijke rol in de voeding van vee. De 
voedingswaardee was zo groot dat zelfs speciale klaverweiden werden aangelegd die uit 
eenn monocultuur van rode klaver bestonden. De historische bewijzen voor het bestaan 
vann dergelijke weiden, dateren echter pas uit de 18c eeuw. Ook werd klaver in het 
verledenn "onder" de haver verbouwd.119 

Dee oeverplanten hebben waarschijnlijk op natte plaatsen in het grasland of langs sloten 
gestaan.. Hierbij valt op dat pijptorkruid (Oenanthe fistulosa) een voor vee schadelijke 
plantt is die beslist door dieren wordt gemeden als zij vrij rondgrazen. In gedroogde vorm 
(hooi)) is dee plant mogelijk niet herkend, reden waarom het zaad in de mest terecht kan 
zijnn gekomen. 

Helaass waren de haren te slecht geconserveerd om een betrouwbare determinatie 
mogelijkk te maken. 

3.5.33.5.3 Samenvatting Citadel 

Dee beerputmonsters hebben een aardig beeld opgeleverd over de voedingsgewoonten in 
dee 14e en 16e eeuw. In de 14e eeuw waren rogge en boekweit de belangrijkste granen. De 
roggee werd in een jarenlange monocultuur verbouwd, en de akkers werden met stalmest 
bemest.. Het spectrum aan overige voedingsmiddelen wijkt niet af van het gebruikelijke 
14e-eeuwsee beeld. 

Ookk in de 16e eeuw was rogge het belangrijkste graan, aanwijzingen voor de 
consumptiee van boekweit zijn niet gevonden. Het spectrum aan overige 
voedingsmiddelenn wijkt niet af van het normale 16c-eeuwse patroon. 

Hett zogenaamde stromonster bestaat (tenminste gedeeltelijk) uit dierlijke mest. Het is 
eenn aanwijzing voor het houden van dieren in de 14e-eeuwse binnenstad. 

Dee aanwezigheid van palmboompje (buxus) en lampionplant heeft te maken met 
religieuzee uitingen van de vroegere bewoners tijdens de 14e eeuw. 

3.66 VOLDERSTRAAT 

3.6.13.6.1 Archeologische context 

Dezee locatie is gelegen aan de zuidzijde van de binnenstad, nabij de tweede stadsmuur. In 
19888 is hier archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het dekzand werd aangetroffen op ca. 
2.400 - 2.50 m +NAP en is duidelijk onderhevig geweest aan erosie door water waarna er 
veenvormingg heeft plaatsgevonden. Aan het eind van de 13e eeuw werd dit gebied 
geschiktt gemaakt voor bewoning door middel van ophoging met geel zand. Dit heeft 
ongetwijfeldd samengehangen met de aanleg van de tweede stadsmuur in deze periode, 
waarmeee dit gebied binnen de stad kwam te liggen. 

Dee vroegste bewoning wordt vertegenwoordigd door een leemvloer met een 
bijbehorendd buitenniveau. De aard van deze bewoning kon niet worden vastgesteld door 
hett ontbreken van paalsporenn en/of stookplaatsen. Vermoedelijk is het een schuur 
geweestt als onderdeel van agrarische bedrijfsvoering. Rond 1400 of iets later wordt deze 
schuurr vervangen door een houten huis op stenen fundering met bijbehorende tonput 
(afvalput)) F44. Vervolgens worden er stenen huisjes gebouwd waarvan er drie zijn 

1177 Schaminée et al. 1996: 34, 35. 
118Weedaefa/.. 1987: 144. 
1199 Zie bijvoorbeeld Bieleman 1992: 106, 107; Crijns & Kriellaars 1987: 59. 
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opgegravenn (eerste helft tot midden 15e eeuw). Uit deze periode stamt ook tonput F46. 
Merkwaardigerwijss is deze tonput geconstrueerd op een oudere stenen beerput. Het lijk t 
err op dat F46 ter vervanging heeft gediend voor een eerder stenen gewelf met stortkoker. 
Tenslottee is er nog F47, de enige van de drie tonputjes die oorspronkelijk als waterput zal 
zijnn aangelegd gezien de aanlegdiepte. Het zijn in feite twee tonnen op elkaar. De vulling 
dateertt van de tweede helft van de 15c eeuw tot de eerste helft van de 16e eeuw. Vanaf de 
16ee eeuw worden de kleine perceelsgebonden putten vervangen door grote bakstenen 
beerputtenn voor gemeenschappelijk gebruik. 

Uitt de vulling van put F44 is een monster genomen (DBV0339) dat in het laatste 
kwartt van de 14c eeuw of in de eerste helft van de 15e eeuw is gedateerd. Uit de vulling 
vann tonput F46 zijn twee monsters geanalyseerd (DBV0444 en 508) die russen het 
tweedee kwart van de 14e eeuw en de tweede helft van de 15e eeuw gedateerd moeten 
worden.. Ook uit tonput F47 zijn twee monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek 
(DBVOO 436 en 443). Deze monsters worden tussen de tweede helft van de 15e eeuw en 
dee eerste helft van de 16c eeuw. Het totale volume van de onderzochte monsters uit de 
Volderstraatt is 17,5 liter. 

3.6.23.6.2 A nalyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. 
Dee resultaten van de macrorestenanalyses staan in bijlage 4. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. In de tabellen zijn de monsters in 
chronologischee volgorde gerangschikt, waarbij de oudste (diepste) monsters links staan. 

Vondstnumerr DBV0339 bestond uit humeuze klei waarin zeer veel visresten en 
mosselenn werden aangetroffen. Afgezien van enkele bramenpitten {Rubus jruticosus), 
bevattee het monster geen botanische resten. De resultaten worden hieronder daarom niet 
verderr besproken. 

3.6.2.11 Granen en dergelijke 

Inn alle monsters domineren - wat de meel leveranciers betreft - restenn van boekweit 
{Fagopyrum{Fagopyrum esculentum). Daarnaast is slechts één verkoolde gerstkorrel {Hordeum 
vulgare)vulgare) en één korrel van pluimgierst {Panicum miliaceum) aangetroffen. Waarschijnlijk 
zijnn deze korrels bij toeval in de tonputten terechtgekomen en speelden zij in de voeding 
nauwelijkss een rol van betekenis. Hoewel geen macroresten van rogge zijn gevonden, 
blijk tt uit de onkruidanalyse dat dit graan waarschijnlijk wel gegeten werd. Onkruiden uit 
dee Korensla-associatie {Sclerantho annui-Arnoseridetum) zijn namelijk heel goed 
vertegenwoordigdd (zie discussie in paragraaf 3.3.2.1.8). Pollen van rogge is ook 
aangetoond,, maar de aanwezigheid van dit pollen alleen kan niet als betrouwbaar bewijs 
voorr de consumptie van dit graan worden opgevat. Dit pollen verspreidt zich namelijk 
zeerr goed met de wind en kan in principe ook van elders zijn komen aanwaaien. 

3.6.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Dee monsters bevatten alle het gebruikelijke laatmiddeleeuwse fruitassortiment met peer 
{Pyrus{Pyrus communis), appel {Malus domestica), braam {Rubus jruticosus), framboos {Rubus 
idaeus),idaeus), aalbes (Ribes rubrum), druif/krent/rozijn {Vitis vinifera), vijg {Ficus carica), 
walnoott {Juglans regia), zoete kers {Prunus avium/cerasus), moerbei {Morus nigra), 
mispell  {Mespilus germanica) en verschillende rassen van de kroosjespruim {Prunus 
domesticadomestica subsp. insititia) 

Dankzijj  het pollenonderzoek kon kruisbes {Ribes uva-crispa) worden aangetoond. 

3.6.2.33 Kruiden en specerijen 

Tijdenss het macrorestenonderzoek werden alleen een paar fragmentjes van 
paradijskorrell  {Aframomum melegueta) en zwarte mosterd {Brassica nigra) gevonden. 

Hett pollenonderzoek heeft behalve koriander {Bifora radians type pollen) geen 
aanvullingenn in de categorie kruiden en specerijen opgeleverd. 
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Groentenn en peulvruchten 
Hett macrorestenonderzoek leverde enkele vruchtjes van biet (Beta vulgaris) op. In de 
pollenmonsterss waren kervel (Anthriscus cerefolium) en duiveboon (Viciafaba) 
aanwezig. . 

Olieleveranciers s 

Uitt deze categorie zijn vondsten gedaan van raapzaad (Brassica rapa), lijnzaad (Linum 
usitatissimum)usitatissimum) en maanzaad (Papaver somniferum). Waarschijnlijk hebben de zaden een 
roll  gespeeld in de voedselbereiding of als geneesmiddel gediend (zie paragraaf 3.3.2.1.7). 

Overigee gebruiksplanten 

Dee zaden van hennep (Cannabis sativa) en hop (Humulus lupulus) hebben waarschijnlijk 
alss geneesmiddel gediend. 

Inn vondstnummer DBVO508 werden enige tientallen zaden van wouw (Reseda 
luteola)luteola) gevonden. Wouw is een plant waarvan het blad en de stengel een gele kleurstof 
leveren.. De belangrijkste pigmenten zijn luteoline en apigenine.120 De plant is 
oorspronkelijkk afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. Haar cultuur als leverancier 
vann kleurstoffen heeft echter tot verwildering in andere delen van de wereld geleid. Zo 
groeitt de wouw in ons land op relatief droge, warme, kalkrijke standplaatsen in Zuid-
Limburg,, langs de rivieren, in de duinen en langs spoorwegen.121 

Inn de Middeleeuwen werd wouw in Europa een zeer belangrijke verfplant. In 1200 was 
hett op de markt van Florence te koop en werd het beschouwd als de beste verfplant voor 
dee kleur geel.122 Wouw werd vaak verbouwd rond belangrijke centra van tapijtindustrie 
zoalss Doornik, Brussel en Gent.123 Ook in Brabant was wouw de voornaamste verfplant. 
Zijj  werd gebruikt om het gewone laken te verven. Het (doffe) geel dat de plant leverde 
wass gedurende vele eeuwen de hoofdkleur van de kleding van het arbeidende volk, vooral 
opp het platteland.124 Wouw werd op de markt gebracht in bundels van gedroogde planten. 
Dee beste kwaliteit kleurstof werd geleverd als de planten geoogst werden voordat de 
zadenn gerijpt waren. Desondanks leidt de verwerking van wouw tot een explosieve 
verspreidingg van zaden.125 Het gebruik van wouw kan daarom door archeobotanisch 
onderzoekk gemakkelijk worden aangetoond. 

Hett ligt voor de hand te veronderstellen dat de aanwezigheid van wouw in de 
Volderstraatt te maken heeft met het verwerken van textiel. 

Dee onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse van de beermonsters komt weer het gebruikelijke beeld naar voren: 
soortenn uit Korensla-associatie (Sclerantho annui-Arnoseridetum), waaronder korensla 
(Arnoseris(Arnoseris minima), gewone spurrie (Spergula arvensis), eenjarige hardbloem 
(Scleranthus(Scleranthus annuus) en schapezuring (Rwnex acetosella) zijn weer het best 
vertegenwoordigd.. Ook ratelaars (Rhinanthus) maakten deel uit van de onkruidvegetatie 
opp de roggeakkers, hetgeen een aanwijzing is dat de akkers bemest werden met stalmest. 

SamenvattingSamenvatting Volderstraat 

Hett onderzoek aan de tonputten uit de Volderstraat heeft een goed beeld opgeleverd van 
dee voedingsgewoonten gedurende de 15e en 16e eeuw. Rogge en boekweit vormden het 
belangrijkstee basisvoedsel. Van rogge zijn weliswaar geen macroresten gevonden, maar 
dee vele onkruiden uit de Korensla-associatie leveren een betrouwbaar bewijs voor de 

1zuSchweppe1992. . 
1211 Weedaefa/. 1985:271. 
1222 Leix 1936. 
1233 Ysselsteyn 1936. 
1244 Lindemans 1952: 254. 
125Grierson1990:27. . 
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consumptiee van dit graan. Bovendien is uit de onkruidsamenstelling duidelijk dat de 
roggee is verbouwd als jarenlange monocultuur onder toepassing van bemesting met 
stalmest.. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de aanwezigheid van ratelaarzaden in 
bijnaa elk onderzocht monster. 

Dee overige voedingsmiddelen zijn normale verschijningen in 15e-16e-eeuwse context. 
Dee aanwezigheid van paradijskorrel in een 15e-eeuwse tonput kan mogelijk in verband 
wordenn gebracht met luxe. Andere indicatoren voor dure voedingsgewoonten ontbreken 
echter. . 

Dee aanwezigheid van wouw kan in verband worden gebracht met textielnijverheid in 
dee nabije omgeving. 

3.77 BEURDSESTRAAT 

3.7.13.7.1 Archeologische context 

Dee Beurdsestraat ligt tussen de eerste en tweede stadsmuur, in een omgeving waar zich in 
dee Late Middeleeuwen de textielindustrie van de stad bevond. Op een bouwterrein aan de 
oostzijdee van de Beurdsestraat werd in augustus en september van het jaar 1982 
archeologischh onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek zijn resten van een 14e-eeuws 
huiss aangetroffen. Het is gebleken dat dit huis in een latere fase (eind 14e begin 15e eeuw) 
opnieuww werd opgetrokken. Het huis heeft dan een houtskelet, gefundeerd op bakstenen 
kolommen,, met daartussen bakstenen (voet)muurtjes. Het huis was ca. 13 x 5,5 m en 
bestondd uit 4 traveeën. Tegen de noordelijke zijgevel bevond zich een stookplaats. In de 
vierdee travee vanaf de straat gezien, werd in de loop van de 15e eeuw een beerput (F65) 
aangelegd.. Uit deze beerput zijn twee monsters met een volume van ruim 7 liter 
onderzochtt die beide gedateerd zijn in de periode 1475-1550. 

3.7.23.7.2 Analyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De 
resultatenn van de macrorestenanalyses staan in bijlage 5. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. De conservering van het materiaal was 
matig,, hetgeen vooral zijn weerslag had op de resultaten van het pollenonderzoek. 

3.7.2.11 Granen en dergelijke 

Inn de twee onderzochte monsters zijn maar weinig macroresten van graan aangetroffen. 
Alleenn van rogge (Secale cereale) zijn een paar gemineraliseerde en verkoolde 
fragmentenn gevonden. Ook zemelen waren nauwelijks aanwezig. Tijdens het 
pollenonderzoekk is relatief veel pollen van boekweit (Fagopyrum esculentum) gevonden. 

3.7.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Ookk het fruitassortiment is mager. Alleen vijg (Ficus carica), peer (Pyrus communis), 
braamm (Rubusfruticosus), kers {Prunus avium/cerasus), appel en druif/krent/rozijn {Vitis 
vinifera)vinifera) waren aanwezig. Van druif/krent/rozijn waren behalve enige honderden pitten 
ookk gemineraliseerde "vellen" aanwezig. 

3.7.2.33 Kruiden en specerijen 

Uitt deze categorie gebruiksplanten is alleen een zaad van dille {Anethum graveolens) en 
eenn pollenkorrel van kruidnagel (Syzygium aromaticum) gevonden. 

3.7.2.44 Groenten en peulvruchten 

Groentenn is met een niet helemaal zekere determinatie van venkel (cf. Foeniculum 
vulgare)vulgare) slecht vertegenwoordigd. 
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3.7.2.55 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn alleen een paar fragmenten van raapzaad (Brassica rapa) 
gevonden. . 

3.7.2.66 Overige gebruiksplanten 

Uitt de groep overige gebruiksplanten zijn zaden van hennep {Cannabis sativa) en wouw 
(Reseda(Reseda luteola). Wouw was in de Late Middeleeuwen een zeer belangrijke verfplant (zie 
discussiee in paragraaf 3.6.2.6). De vondst van wouw is interessant gezien het feit dat de 
Beurdsestraatt in een wijk ligt waar zich in de Late Middeleeuwen textielindustrie bevond. 
Overigenss zijn tijdens het archeologisch onderzoek in de Beurdsestraat geen resten 
gevondenn die duiden op de vroegere aanwezigheid van een laken ververij, zoals kuipen, 
tonnenn en stookplaatsen.126 

3.7.2.77 De onkruiden 

Doorr de relatief slechte conserveringsomstandigheden is ook het aantal onkruidsoorten 
niett groot. De meeste soorten vallen ook hier in de categorie akker- en tuinplanten. Ze 
zijnn zonder twijfel met de rogge meegeoogst. 

3.3.7.7.33 Samenvatting Beurdsestraat 

Doorr de matige conservering van het onderzochte materiaal, hebben we relatief weinig 
informatiee over de voedingsgewoonten verkregen. Wel kan worden gezegd dat rogge en 
boekweitt waarschijnlijk de belangrijkste granen waren. Het spectrum overige 
voedingsmiddelenn is heel gewoon voor de eerste helft van de 16e eeuw. De enige 
uitschieterr is een pollenkorrel van kruidnagel, waaruit gezien de totale samenstelling van 
hett materiaal geen conclusies met betrekking tot de sociaal-economische status van de 
bewonerss kunnen worden getrokken. 

3.88 ST. PIETERSKERK 

3.8.13.8.1 Archeologische context 

Dee locatie St. Pieterskerk bevindt zich ten noorden van de Markt, net binnen de oudste 
stadsommuring.. Het gebied is gelegen tussen de Marktstroom en de stadsmuur. 
Aangezienn de Marktstroom van oorsprong de oude Aa zal zijn geweest en op deze plek 
eenn meander heeft gevormd, is het gebied aan de noordzijde van deze waterloop geheel 
geërodeerd.. Hierdoor was een zeer laaggelegen gebied (dekzand op 1.50 +NAP) ontstaan 
datt heel lang onbebouwd is gebleven. 

Naarr aanleiding van de sloop van de 19e-eeuwse St. Pieterskerk is in 1984 
archeologischh onderzoek verricht op de locatie. Tijdens dit onderzoek bleek dat zich hier 
inn de eerste helft van de 15e eeuw een pottenbakkerij heeft bevonden. Er werden restanten 
vann ovens gevonden en enkele misbakselkuilen. Tussen twee poeren van de stadsmuur 
wass een beerput (F33) aangelegd waarvan de inhoud op grond van een ijzeren ruiterspoor 
inn de 15e eeuw is gedateerd. Uit de inhoud van de put zijn twee monsters, met een 
totaalvolumee van 7,5 liter, genomen voor archeobotanisch onderzoek. 

3.8.23.8.2 Analyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. 
Dee resultaten van de macrorestenanalyses staan in bijlage 6. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. Het bovenste monster (DBPK610) heeft 
eenn fundamenteel andere samenstelling dan het onderste monster en wordt hieronder 
apartt besproken. 

Ziee Van Haaster 2001. 
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3.8.2.11 De bovenste laag 

Dee bovenste laag bestond niet uit beer, maar uit vette humeuze klei. Waarschijnlijk is de 
putt tijdens een periode van hoge waterstand volgelopen met water uit de Marktstroom. 
Dee plantenresten die in het monster aangetroffen werden, geven dan ook vooral een beeld 
vann de vegetatie in en langs de toenmalige Marktsroom. Het gaat om grote 
waterweegbreee (Alisma plantago-aquatica), stervruchtige waterweegbree {Damasonium 
alisma),alisma), gewone waterbies (Eleocharis palustris) en watertorkruid (Oenanthe aquatica). 
Ditt zijn soorten die kenmerkend zijn voor oevers langs stilstaand of zwakstromend 
voedselrijkk water. Stervruchtige waterweegbree is eenn in Nederland uitgestorven plant die 
tegenwoordigg voornamelijk in warmere streken (Frankrijk, Italië, Noord-Afrika) voor-
komt.. Uit deze en andere paleobotanische vondsten blijkt dat Stervruchtige 
waterweegbreee vanaf de Bronstijd tot in de late Middeleeuwen nog in Nederland voor-
kwam.127 7 

Omdatt het soortenspectrum er nogal natuurlijk uitziet, valt het op dat zoveel 
pollenkorrelss van boekweit zijn aangetroffen. Mogelijk gaat het om pollen dat met water 
uitt het achterland van de Aa is aangevoerd. 

3.8.2.22 Het onderste monster 

3.8.2.2.13.8.2.2.1 Granen en dergelijke 

Watt de granen betreft speelden boekweit (Fagopyrum esculentum) en rogge (Secale 
cereale)cereale) de belangrijkste rol in de voeding. Van haver {Avena) werd een verkoolde korrel 
gevondenn waarvan niet kon worden vastgesteld om welke soort het gaat. 

3.8.2.2.23.8.2.2.2 Fruit zuidvruchten en noten 

Hett gebruikelijke laatmiddeleeuwse fruitassortiment is aanwezig: appel (Malus 
domestica),domestica), aardbei (Fragaria moschata/vesca), braam (Rubus fruticosus), 
druif/krent/rozijnn (Vitis vinifera), vijg (Ficus carica), walnoot (Juglans regia), kers 
(Prunus(Prunus avium/cerasus), moerbei (Morus nigra), en bosbes/rijsbes (Vaccinium). 

3.8.2.2.33.8.2.2.3 Kruiden en specerijen 

Uitt deze categorie zijn macroresten van zwarte mosterd (Brassica nigra) en peterselie 
(Petroselinum(Petroselinum crispum) gevonden. Dankzij het pollenonderzoek konden daar kervel 
(Anthriscum(Anthriscum cerefolium), koriander (Bifora radians type pollen) en kruidnagel (Syzygium 
aromaticum)aromaticum) aan toegevoegd worden. 

3.8.2.2.43.8.2.2.4 Groenten en peulvruchten 

Uitt deze categorie zijn enkele zaden van venkel (Foeniculum vulgare) en pollen van 
duiveboonn (Viciafaba) gevonden. 

3.8.2.2.53.8.2.2.5 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn vondsten gedaan van raapzaad (Brassica rapa), lijnzaad (Linum 
usitatissimum)usitatissimum) en maanzaad (Papaver somniferum). Waarschijnlijk hebben de zaden een 
roll  gespeeld in de voedselbereiding of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

3.8.2.2.63.8.2.2.6 Overige gebruiksplanten 

Dee enkele zaden van hop (Humulus lupulus) moeten waarschijnlijk in verband worden 
gebrachtt met een gebruik als geneesmiddel. 

O.a.. Pais 1975; Pais et al. 1980; van de Brink 1984,1986; Esser 1992; van Vilsteren 1983. 
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3.8.2.2.73.8.2.2.7 De onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse komt weer het gebruikelijke beeld naar voren: soorten uit 
Korensla-associatiee {Sclerantho annui-Arnoseridetum), waaronder gewone spurrie 
(Spergula(Spergula arvensis), eenjarige hardbloem (Scleranthus annum), korenbloem (Centaurea 
cyanus),cyanus), bleekgele hennepnetel {Galeopsis segetum), glad biggenkruid {Hypochaeris 
glabra),glabra), gewone spurrie {Spergula arvensis) en schapezuring (Rumex acetosella) zijn 
weerr het best vertegenwoordigd. Ook ratelaars (Rhinanthus) maakten als gevolg van 
bemestingg met stalmest deel uit van de onkruidvegetatie op de roggeakkers. 

3.8.33.8.3 Samenvatting Pieterskerk 

Uitt de analyse van het beermonster blijkt dat rogge en boekweit weer de belangrijkste 
meell  leveranciers waren. Uit de onkruidsamenstelling blijkt dat de rogge in jarenlange 
monocultuurr is verbouwd. De aanwezigheid van ratelaarzaden vormen het bewijs dat de 
roggeakkerss bemest werden met stalmest. Het spectrum overige voedingsmiddelen is heel 
gewoonn voor de 16e eeuw. De enige uitschieter is een pollenkorrel van kruidnagel, 
waaruitt gezien de totale samenstelling van het materiaal geen conclusies met betrekking 
tott de sociaal-economische status van de bewoners kunnen worden getrokken. 

3.99 KATERSTRAATJE 

3.9.13.9.1 Archeologische context 

Inn 1987 heeft langs het Katerstraatje een klein onderzoek plaatsgevonden. De locatie van 
ditt onderzoek betreft het achterterrein van bebouwing langs de Vughterstraat nr. 221. Het 
dekzandd lag hier op het zeer lage niveau van 0.60 m +NAP wat veroorzaakt is doordat het 
terreinn onder invloed van de Dommel heeft gestaan. Door deze lage ligging werd het 
gebiedd (de Vughterdriehoek) pas aan het einde van de 14e eeuw bij de stad getrokken. Op 
hett dekzand lag een veenpakket. De eerste bebouwing vindt plaats aan het einde van de 
14ee eeuw. Er zijn aanwijzingen dat er langs de stadsmuur een huis gestaan heeft, maar dat 
iss afgebroken toen hier rond 1543 de wal werd aangelegd. Het terrein kende geen andere 
bebouwingg en bestond voornamelijk uit stadsvuil- en beerpakketten daterend van de 15e 

tott de 18e eeuw. Er werden diverse beer- en waterputten gevonden. De meest opvallende 
vondstt was een grote houten bak (F6) van 1.40 x 1.50 m met veel vondstmateriaal dat in 
dee eerste helft van de 16e eeuw werd gedateerd. Om inzicht te krijgen in de vroegere 
functiee van de houten bak, zijn twee monsters van de vulling genomen voor 
archeobotanischh onderzoek. Het totaalvolume van de monsters bedroeg bijna 5 liter. 

3.9.23.9.2 A nalyseresultaten 

Beidee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. 
Dee resultaten van de macrorestenanalyses staan in bijlage 7. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. In de tabellen zijn de monsters in 
chronologischee volgorde gerangschikt, waarbij het diepste monster (DBKA36) links staat. 
Dee botanische macroresten waren over het algemeen slecht geconserveerd. Veel materiaal 
wass gemineraliseerd. Bij mineralisatie wordt weefsel van organische oorsprong 
vervangenn door anorganisch materiaal. In kalk- en fosfaatrijke milieus kan dan 
bijvoorbeeldd plantaardig weefsel vervangen worden door calciumfosfaat, Ca(P04)6(OH)2. 
Dierlijkee en menselijke uitwerpselen bevatten zowel calcium als fosfaat.128 Ook dierlijk 
bott en visresten bevatten in grote hoeveelheden calcium en fosfaat.129 Bij mineralisatie 
wordtt in het meest ideale geval elke cel van een plantaardig weefsel opgevuld met 
bijvoorbeeldd calciumfosfaat. Op deze manier blijven ook de fijnste structuren bewaard. In 
anderee gevallen wordt de holte die bijvoorbeeld een langzaam wegrottend zaad in een 
sedimentt achterlaat, in de loop van de tijd opgevuld met de mineraliserende substantie. In 

Nordinn 1976. 
Laglerr efa/. 1962. 
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ditt laatste geval blijven vaak aanzienlijk minder details bewaard, vooral omdat de 
zaadwandd zelf niet gemineraliseerd wordt. Dit is er de oorzaak van dat veel 
gemineraliseerdee zaden niet betrouwbaar konden worden gedetermineerd. 
Beidee monsters bevatten veel kleine houtsnippers. De overige botanische vondsten doen 
vermoedenn dat in de bak voornamelijk menselijk consumptieafval is terechtgekomen. 

3.9.2.11 Granen en dergelijke 
Watt de macroresten betreft, werden alleen in vondstnummer DBKA37 enkele verkoolde 
korrelss van rogge {Secale cerealé) gevonden. Het pollenonderzoek leverde pollen van 
boekweitt {Fagopyrum esculentum) op. 

3.9.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Hett fruitassortiment is met vijg (Ficus carica), moerbei {Morns nigra) druif/krent/rozijn 
{Vitis{Vitis vinifera), braam {Rubus fruticosus), kers {Prunus aviumi'cerasus), walnoot {Juglans 
regia),regia), appel {Malus domestical, kroosj espruim {Prunus domes tica subsp. ins it it ia) aan 
dee magere kant. 

3.9.2.33 Kruiden en specerijen 
Hett macrorestenonderzoek leverde geen kruiden of specerijen op. Wel werden enkele 
pollenkorrelss van kervel {Anthriscus cerefolium) en koriander {Bifora radians type). 

3.9.2.44 Groenten en peulvruchten 
Hett macrorestenonderzoek leverde alleen een vruchtje van biet {Beta vulgaris) en een 
zaadd van venkel {Foeniculum vulgar e) op. 

Tijdenss het pollenonderzoek is pollen aangetroffen dat waarschijnlijk afkomstig is van 
spinazie.. Het gaat om pollen uit de ganzenvoetfamilie met een diamater van ca. 35 urn en 
meerr dan 80 poren.130 Pollen of macroresten van spinazie worden maar heel af en toe 
tijdenss archeobotanisch onderzoek aangetroffen. De enige archeobotanische vondst van 
zadenn is afkomstig uit 18e-eeuws Groningen.131 Pollen is tot op heden alleen in een 16e-
eeuwsee beerput uit Kampen aangetroffen. 

Dee eerste bewijzen voor de cultuur van spinazie {Spinacia oleracea) in ons land komen 
uitt de 14c eeuw.133 Er bestaan echter wel oudere vermeldingen. Deze komen voor in 
Arabischee en Chinese geschriften (tussen T en 10e eeuw). Vermoed wordt daarom dat het 
oorsprongsgebiedd van spinazie in Azië ligt. De Arabieren hebben spinazie al in de 8e 

eeuww in Spanje geïntroduceerd. Adam Lonicerus noemt spinazie in zijn Naturalia Historia 
(1551)) Arabibus Hispanach etHispanicum olus.U4 Hoewel spinazie dus al in de Kar-
olingischee tijd in Spanje bekend was, duurde het nog vrij lang voordat het in ons land (en 
inn de landen om ons heen) verbouwd werd. Dit zou te maken kunnen hebben met de 
afkeerr voor bladgroenten, waarvan de consumptie heel lang als ongezond gold.135 

Dee middeleeuwse spinazie leek niet op onze huidige rondbladige vorm, maar had aan de 
voett pijlvormig ingesneden bladeren. 

3.9.2.55 Olieleveranciers 

Alleenn in het onderste monster werden enkele zaden van raapzaad {Brassica rapa) en 
maanzaadd {Papaver somniferum) gevonden. Waarschijnlijk hebben de zaden een rol 
gespeeldd in de voedselbereiding of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

Ongepubliceerdee determinatiesleutel van Christian Mulder, Lab. Palaeobotanie en Palynologie, 
Universteitt Utrecht. 

1311 Van Zeist et al. 2000. 
1322 Van Haaster efa/. 2001. 
1333 Baudet 1904: 107; Sangers 1952: 29. 
1344 Körber-Grohne 1987: 218. 
1355 Baudet 1904: 103. 
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3.9.2.66 De onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse komt weer het traditionele beeld naar voren. Soorten uit het 
verbondd van Gewone Spurrie (Sperguletalia arvensis) zijn het best vertegenwoordigd; 
waarschijnlijkk hebben ze tussen de rogge gestaan en zijn met het andere consumptieafval 
inn de bak terechtgekomen. Binnen de categorie graslandplanten valt weer de 
aanwezigheidd van ratelaar (Rhinanthus) op. 

3.9.33.9.3 Samenvatting Katerstraatje 

Doorr het archeobotanisch onderzoek is niets bekend geworden over de eerste functie van 
dee houten bak. De inhoud bestaat voornamelijk uit menselijk consumptieafval. De bak 
lijk tt dus in elk geval in de laatste fase van het gebruik als verzamelplaats voor 
consumptieafvall  (beer, keukenafval) te zijn gebruikt. 

Dee voedingsgewoonten voorzover die op grond van de vrij slecht geconserveerde 
plantenrestenn kunnen worden gereconstrueerd, zijn beslist karig te noemen. Rogge en 
boekweitt vormden het belangrijkste basisvoedsel. 

Doorr de slechte conservering van het materiaal zijn ook de aanwijzingen voor de 
toegepastee akkerbouwmethode minder sterk dan elders. Waarschijnlijk gaat het echter 
weerr om continue verbouw van winterrogge. De aanwezigheid van ratelaarzaden is een 
aanwijzingg dat de akkers werden bemest met stalmest. 

3.100 PARADEPLEIN 

3.10.13.10.1 Archeologische context 

Inn 1983 werden op de Parade bomen geplant. Dit vormde aanleiding om in de diverse 
boomkuilenn archeologische waarnemingen te doen. Het verstoorde gebied omvatte zowel 
eenn deel van het kerkhof van de Sint Jan als het Groot Begijnhof dat midden 18e eeuw is 
afgebrokenn waarna de Parade is aangelegd. De scheiding tussen kerkhof en Begijnhof 
werdd gevormd door een zware muur op grondbogen die onderdeel vormde van de 
immuniteitsmuurr die omstreeks 1275 rond de Sint Jan is aangelegd. Ten noorden hiervan 
werdenn enkele skeletten in situ gevonden alsmede enkele herbegravingen. 

Tenn zuiden van de immuniteitsmuur kwamen op een opvallend ondiep niveau resten 
tevoorschijnn van het Begijnhof (14e-15e eeuw). Het lijk t erop dat de kleinschalige 
bebouwingg van vermoedelijk reeds bestaande bebouwing pas in een latere fase in het 
Begijnhoff  is opgenomen. De plantkuilen waren echter te klein om een goed inzicht te 
krijgenn van de bebouwing. 

Ookk de noordoosthoek van de kerk van het Begijnhof (Sint Nicolaaskerk) werd nog 
blootgelegd.. Aan de buitenzijde was een beerput aangelegd (F2), waarvan de vondsten 
dateerdenn uit de tweede helft van de 15e eeuw tot de eerste helft van de 16e eeuw. Op 
basiss van de schriftelijke bronnen wordt vermoed dat de beerput gebruikt is door de 
ingemetseldee kluizenares. Uit de vulling van de put werd een monster met een volume 
vann 5,5 liter genomen voor archeobotanisch onderzoek. 

3.10.23.10.2 Analyseresultaten 

Hett monster is zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De resultaten 
vann de macrorestenanalyse staan in bijlage 8. De resultaten van het pollenonderzoek 
wordenn in bijlage 14 vermeld. Het materiaal bleek relatief slecht te zijn geconserveerd. 
Veell  resten waren gemineraliseerd en daardoor slecht herkenbaar. Het monster bevatte 
bovendienn veel zand. 

3.10.2.11 Granen en dergelijke 

Macrorestenn van granen zijn niet aangetroffen. Ook het pollenonderzoek leverde geen 
betrouwbaree aanwijzingen voor de consumptie van graan. Wel bevatten beide 
pollenmonsterss relatief veel boekweitpollen (Fagopyrum esculentum). 
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3.10.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Inn het macrorestenmonster was maar een zeer beperkt assortiment fruit aanwezig: vijg 
(Ficus(Ficus caricd), appel {Malus domestica\ kers {Prunus aviumlcerasus), braam {Rubus 
fruticosus),fruticosus), framboos {Rubus idaeus) en druif/krent/rozijn {Vitis vinifera). Dankzij het 
pollenonderzoekk kon daar nog kruisbes {Ribes uva-crispa) aan toegevoegd worden. 

3.10.2.33 Kruiden en specerijen 

Uitt deze categorie is pollen van kervel {Anthriscus cerefolium) en pollen van het Bifora 
radiansradians type gevonden, dat zeer waarschijnlijk van koriander {Coriandrum sativum) 
afkomstigg is. 

3.10.2.44 Groenten en peulvruchten 

Err zijn nauwelijks soorten uit deze categorie voedselplanten gevonden. Opvallend waren 
well  de vele tientallen zaden van venkel {Foeniculum vulgare). Een pollenmonster leverde 
nogg pollen van duiveboon {Viciafaba) op. 

3.10.2.55 De onkruiden 

Doorr de slechte conserveringsomstandigheden zijn geen onkruidvondsten van betekenis 
gedaan. . 

3.10.33 Samenvatting Paradeplein 

Doorr de slechte conserveringsomstandigheden is het aantal botanische vondsten zeer 
beperktt gebleven. Het beeld kan hierdoor nauwelijks representatief genoemd worden voor 
dee voedingsgewoonten van de voormalige gebruikers van de beerput. 

3.111 SPUISTROOM 

3.11.13.11.1 A rcheologische context 

Inn 1981 is archeologisch onderzoek verricht op een terrein gelegen aan de westzijde van 
dee binnenstad, tussen de oudste stadsmuur en de Dommel. Het niveau van het dekzand 
ligtt ter plekke relatief hoog (ca.3.20m+NAP) waardoor deze locatie reeds in de 
Ijzertijd/Romeinsee Tijd bewoond werd, gezien de vondsten uit die periode. 

Pass aan het eind van de 13c eeuw is er weer sprake van menselijke activiteit in de vorm 
vann restanten van een akkerlaag. Rond 1300 wordt dan vervolgens het gebied ontwikkeld 
doorr middel van ophogingen en de aanleg van ontginningsgreppels. De 13e-eeuwse 
huizenn zijn nog volledig uit hout opgetrokken. Heel goed is in dit gebied de verstening 
vann het middeleeuwse woonhuis te volgen. Regelmatig vinden er branden plaats gezien 
dee vele brandlagen. Uit twee brandlagen (14e eeuw en medio 15e eeuw) zijn monsters 
(DBSP411 en DBSP846) genomen voor archeobotanisch onderzoek. Het totaalvolume van 
dezee monsters was bijna 10 liter. 

Eenn opvallend grote beerput F67 (4,90m x 3,60m) gelegen op het achterterrein, dateert 
uitt het midden van de 15e eeuw. Gezien de afmetingen, het grote aantal stortkokers en het 
gegevenn dat hier in de buurt een gasthuis heeft gelegen, nemen we aan dat deze put bij dit 
gasthuiss heeft behoort. Uit de beerput zijn twee monsters (DBSP549 en DBSP537) 
genomenn met een totaalvolume van 10 liter. 

3.11.23.11.2 A nalyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De 
resultatenn van de macrorestenanalyses staan in bijlage 9. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. In de tabellen zijn de monsters in 
chronologischee volgorde gerangschikt, waarbij de oudste monsters links staan. 

Dee monsters uit de brandlagen en de beerput hebben een fundamenteel verschillende 
samenstelling;; reden waarom ze hieronder apart zullen worden besproken. 
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3.11.2.11 De brandlagen 
Beidee monsters bleken te bestaan uit verkoolde mengsels van verschillende 
voedselvoorraden.. Vondstnummer DBSP41 betrof een mengsel met een volume van 4,5 
literr dat voor 63% bestond uit duiveboon {Viciafaba var. minor) en voor 32% uit 
broodtarwee {Triticum aestivum). In dit mengsel bevonden zich ook een paar verkoolde 
erwtenn {Pisum sativum), haverkorrels {Avena) en roggekorrels {Secale cerealè). Van de 
haverr is geen kaf aangetroffen, zodat niet kon worden vastgesteld of het om gecultiveerde 
haverr {Avena sativa), evene {Avena strigosa) of oot {Avenafatua) gaat. Evene, ook wel 
ruwee haver genoemd vanwege de ruwe kroonkafjes, is in Nederland op arme zandgrond 
mett zekerheid vanaf de veertiende eeuw als zelfstandig cultuurgewas verbouwd. Gezien 
dee samenstelling van het monster, is het waarschijnlijk dat de evene als onkruid tussen de 
tarwee of de duivebonen heeft gegroeid. Ook de smalle wikke {Vicia sativa) heeft als 
onkruidd tussen de bonen of de tarwe gegroeid. Vondsten van voederwikke tussen 
verkooldd graan worden vaak gedaan, maar ook tussen erwten en bonen groeide vroeger 
voederwikke.1366 Op de duivebonen zijn vraatsporen aangetroffen van de bonenkever 
{Bruchus{Bruchus rufimanus, zie discussie in paragraaf 3.4.2.4). De erwten vertoonden geen 
tekenenn van vraat. 

Ookk vondstnummer DBSP846, met een volume van 5 liter bestond voor het grootste 
deell  uit duivebonen (60%), daarnaast bevonden zich relatief veel erwten {35%) in het 
monster.. Onkruiden die tussen deze gewassen stonden, waren blijkbaar haver {Avena), 
dolikk {Lolium temulentum), zuring {Rumex) en smalle wikke of voederwikke {Vicia sativa 
s.1.). . 

Hett is niet zo aannemelijk dat de zaden van mattenbies of zeebies 
{SchoenoplectuslBolboschoenus){SchoenoplectuslBolboschoenus) afkomstig zijn van planten die op'de akker stonden. 
Beidee soorten komen voor in of langs oevers van voedselrijk water. Waarschijnlijk zijn 
dee zaden afkomstig uit materiaal dat als dakbedekking, wandbekleding of matrasvulling 
gediendd heeft. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de samenstelling van de 
monsterss sterk beïnvloed is door de brand. Branden van gebouwen zijn immers complexe 
gebeurtenissenn waarbij materiaal van diverse herkomst eenvoudig vermengd kan raken. 

3.11.2.22 De gasthuisbeerput 

Uitt de veronderstelde gasthuisbeerput zijn twee monsters met een totaalvolume van 10 
literr onderzocht. Voor beide monsters geldt dat het materiaal niet uit zuivere beer dan wel 
keukenafvall  bestond. In vondstnummer DBSP549 is behalve consumptieafval ook veel 
puin,, scherven, steenkool en zand aangetroffen. In vondstnummer DBSP537 bevond zich 
veell  klei en zand. 

3.11.2.2.13.11.2.2.1 Granen en dergelijke 

Watt de meelleveranciers betreft, lijken rogge {Secale cereale) en boekweit {Fagopyrum 
esculentum)esculentum) de belangrijkste rol in de voeding te hebben gespeeld. Van rogge zijn vooral 
veell  gemineraliseerde fragmenten gevonden. Van boekweit is relatief veel kaf en pollen 
gevonden.. Daarnaast is een enkele vondst gedaan van pluimgierst {Panicum miliaceum) 
enn broodtarwe {Triticum aestivum). 

3.11.2.2.23.11.2.2.2 Fruit, zuidvruchten en noten 

Hett assortiment fruit, zuidvruchten en noten is weer zoals we dat al in zoveel 
laatmiddeleeuwsee beerputten zijn tegengekomen: peer (Pyrus communis), zoete kers 
{Prunus{Prunus avium), braam {Rubus fruticosus), vijg {Ficus carica), appel {Malus domestied), 
vlierbess {Sambucus nigra), druif/krent/rozijn {Vitis vinifera), aardbei {Fragaria 
moschatalvesca),moschatalvesca), framboos {Rubus idaeus), rode aalbes {Ribes rubrum), hazelnoot 

Buurmann 1981. 
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{Corylus{Corylus avellana), walnoot {Juglans regia), zwarte moerbei {Morns nigra), 
kroosjespruimm {Prunus domestica subsp. insititid) en bosbes/rijsbes {Vaccinium). Appels, 
vijgenn en druif/krent/rozijn zijn het meest aangetroffen. 

3.11.2.2.33.11.2.2.3 Kruiden en specerijen 

Uitt deze categorie is pollen van koriander {Bifora radians type) en kervel {Anthriscus 
cerefolium)cerefolium) gevonden. Macroresten zijn alleen van zwarte mosterd {Brassica nigra) 
aangetroffen. . 

3.11.2.2.43.11.2.2.4 Groenten en peulvruchten 

Uitt deze categorie zijn aangetroffen: biet {Beta vulgaris), venkel {Foeniculum vulgare) en 
eenn verkoolde erwt {Pisum sativum). De consumptie van peulvruchten wordt bevestigd 
doorr de aanwezigheid van resten van de bonenkever {Bruchus rufimanus) in 
vondstnummerr DBSP537 (zie discussie in paragraaf 3.4.2.4). 

3.11.2.2.53.11.2.2.5 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn vondsten gedaan van raapzaad {Brassica rapa) en maanzaad 
{Papaver{Papaver somniferum). Waarschijnlijk hebben de zaden een rol gespeeld in de 
voedselbereidingg of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

3.11.2.2.63.11.2.2.6 Sier- en svmboolplanten 

Uitt deze categorie is een zaad van lampionplant {Physalis alkekengi) gevonden. Voor een 
beschrijvingg van de betekenis van deze plant wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2.1.6. 

3.11.2.2.73.11.2.2.7 Overige gebruiksplanten 

Dee zaden van hennep {Cannabis sativa) en hop {Humulus lupulus) hebben waarschijnlijk 
alss geneesmiddel een rol gespeeld. Omdat er historische bewijzen zijn voor het 
medicinalee gebruik van deze planten, valt het op dat van deze soorten toch maar weinig 
restenn zijn gevonden in een beerput die verondersteld wordt bij een gasthuis te hebben 
behoord.. Toch komt dit beeld overeen met de resultaten van archeobotanisch onderzoek 
aann andere gasthuisbeerputten. In de beerput van het Pepergasthuis in Groningen (ca. 
1550-1575)) zijn beide soorten in het geheel niet aangetroffen.137 In de beerputten van het 
Oudee en Nieuwe Gasthuis in Delft (ca. 1400-1675 AD) zijn slechts twee hopzaden en een 
zaadd van hennep gevonden.138 In een beerput en mestvaalt bij het Gasthuis in Sittard (ca. 
1500)) kon maar één zaad van hop worden aangetoond.139 

3.11.2.2.83.11.2.2.8 De onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse van de beermonsters komt weer het gebruikelijke beeld naar voren 
zoalss dat in vrij wijl elke laatmiddeleeuwse beerput in 's-Hertogenbosch kan worden 
aangetroffen.. Soorten uit Korensla-associatie {Sclerantho annui-Arnoseridetum), 
waaronderr gewone spurrie {Spergula arvensis), eenjarige hardbloem {Scleranthus 
annuus),annuus), korenbloem {Centaurea cyanus), bleekgele hennepnetel {Galeopsis segetum), 
gladd biggenkruid {Hypochaeris glabra), gewone spurrie {Spergula arvensis) en 
schapezuringg {Rumex acetosella) zijn weer het best vertegenwoordigd. Ook ratelaars 
{Rhinanthus){Rhinanthus) maakten als gevolg van (pot)stalbemesting deel uit van de onkruidvegetatie 
opp de roggeakkers. De goede vertegenwoordiging van deze onkruiden bevestigt het 
belangrijkee aandeel van rogge in de voeding van de vroegere gebruikers van de beerput. 

1377 Van Zeist 1988. 
1388 Esser 1992. 
1399 Bakels 1980. 
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3.11.33.11.3 Samenvatting Spuistroom 

Hett onderzoek aan de brandlagen op de locatie Spuistroom heeft duidelijk gemaakt dat 
erwtenn en duivebonen belangrijke voedingsmiddelen waren. 

Dee veronderstelde gasthuisbeerput laat zien dat de voedingsgewoonten van de 
voormaligee gebruikers heel gewoon waren. Het onderzoek heeft een volstrekt normaal 
laatmiddeleeuwss voedingsmiddelenspectrum opgeleverd. Voor dure voedingsmiddelen 
alss specerijen was blijkbaar geen plaats. 

Dee aanwezigheid van ratelaarzaden in combinatie met onkruiden uit de korensla-
associatiee duidt op de jarenlange verbouw van winterrogge en bemesting van de akkers 
mett stalmest. 

3.122 TERREIN D E GRUIJTER 

3.12.13.12.1 Archeologische context 

Inn 1983 is naar aanleiding van de sloop van het De Gruytercomplex onderzoek gedaan op 
hett door de sloop ernstig gehavende terrein. Dit terrein ligt ten westen van de Orthenstraat 
binnenn de eerste stadsmuur. De oudste vondsten dateerden uit de tweede helft van de 14e 

eeuww wat, gezien de relatief hoog gelegen locatie, vrij laat is. 
Opp het terrein zijn alleen de diepere sporen bewaard gebleven. Het voornaamste 

vondstcomplexx bestond uit een rechthoekige beerput (Fl) die vermoedelijk is aangelegd 
inn de 15e eeuw, maar waarvan de inhoud dateert van het laatste kwart van de 15e eeuw tot 
hett laatste kwart van de 16e eeuw. Opvallend zijn de relatief dure vondsten die in de 
beerputt zijn gedaan. Te vermelden zijn een gave messing kandelaar, een gouden 
kinderring,, een klotendolk, een rozenkrans met halfedelstenen en barnsteen en een grote 
hoeveelheidd drinkglazen. 

Uitt de beerput zijn twee monsters (DBTG55 en 56) met een gezamenlijk volume van 
4,66 liter genomen voor archeobotanisch onderzoek. Beide monsters zijn gedateerd tussen 
14755 en 1575. 

3.12.23.12.2 Analyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De 
resultatenn van de macrorestenanalyses staan in bijlage 10. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden in bijlage 14 vermeld. 

Vondstnummerr DBTG56 bestond voor een belangrijk deel uit baksteengruis en 
houtskool.. De conservering van het botanisch materiaal in dit monster was zeer slecht; 
slechtss een aantal relatief stevige zaden/pitten is bewaard gebleven. Uit dit vondstnummer 
zijnn geen pollenmonsters genomen. Het botanisch materiaal in vondstnummer DBTG55 
wass aanzienlijk beter geconserveerd, hoewel ook dit monster niet uit zuivere beer 
bestond. . 

3.12.2.11 Granen en dergelijke 
Alleenn in vondstnummer DBTG55 zijn resten van granen gevonden. Uit de 
analyseresultatenn blijkt dat waarschijnlijk alleen rogge (Secale cere ale) en boekweit 
{Fagopyrum{Fagopyrum esculentum) als meelleveranciers een rol speelden. Andere granen zijn 
namelijkk niet aangetroffen. 

3.12.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Vondstnummerr DBTG55 viel vooral op door de vele duizenden pitten van druiven, 
krentenn of rozijnen {Vit is vinifera). Daarnaast waren aanwezig: aardbei (Fragaria 
moschatalvesca),moschatalvesca), framboos (Rubus idaeus), mispel (Mespilus germanica), peer (Pyrus 
communis),communis), hazelnoot (Corylus avellana), zoete kers (Prunus avium), braam (Rubus 
fruticosus),fruticosus), vijg (Ficus carica), walnoot (Juglans regia), appel (Malus domes tica), zwarte 
moerbeii  (Morus nigra), zure kers (Prunus cerasus), kroosjespruim (Prunus domestica 
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subsp.. insiütid) en bosbes/rijsbes {Vaccinium). Van rode aalbes (Ribes rubrum) is pollen 
aangetroffen. . 

3.12.2.33 Kruiden en specerijen 

Inn vondstnummer DBTG55 is een relatief grote verscheidenheid aan kruiden en 
specerijenn gevonden. Het gaat om paradijskorrel {Aframomum melegueta), kervel 
(Anthriscus(Anthriscus cerefolium), kapper {Capparis spinosa), koriander {Coriandrum sativum), 
zwartee peper {Piper nigrum), anijs {Pimpinella anisum) en kruidnagel {Syzygium 
aromaticum). aromaticum). 

Dee vondst van een zaad van de kappertjes-plant {Capparis spinosa) in vondstnummer 
DBTG555 is bijzonder. Zaden van kappers zijn nog niet eerder in Nederland gevonden. 
Well  zijn eerder vondsten gedaan in de Zuidelijke Nederlanden. In Brugge zijn in een 
slootvullingg en twee beerputten, die gedateerd werden tussen 1200 en 1495, enkele zaden 
aangetroffen.140 0 

Dee kappertj es-struik is een plant die van nature voorkomt in het oostelijk-Mediterrane 
gebied.. Al in de klassiek oudheid werden de struiken voor allerlei doeleinden door de 
menss verbouwd. Tegenwoordig is vooral het gebruik van de in azijn of zout water 
ingelegdee bloemknoppen bekend. Ook in de Middeleeuwen zijn kappers op deze wijze 
gebruikt.1411 De bloemknoppen en vruchten (met zaden) werden gepekeld of gezouten uit 
Spanjee geïmporteerd. Ze werden veel in sausen en ragouts gebruikt,142 

Dee aanwezigheid van de zaden in beerputten betekent dat ook de zaden of vruchten een 
toepassingg moeten hebben gehad. Dodoens beschrijft in zijn kruidenboek uit 1554 ook 
eenn hele reeks medicinale toepassingen. Zo helpen de in azijn gekookte zaden goed tegen 
kiespijn.1433 Hij vermeldt tevens dat kappers in ons land niet werden verbouwd. Ze groeien 
volgenss hem: "op rouwe ongheboude steenachtige ende santachtigeplaetsen...in 
Spaengien,Spaengien, Italien, Arabien ende andere heete landen " 

Hett gebruik van kappers in middeleeuws 's-Hertogenbosch wordt bevestigd door 
schriftelijkee bronnen. In de rekeningen van de Tafel van de Heilige Geest (Bossche 
Geefhuis)) wordt onder het kopje Alrehande goet ook de aankoop van cappers ende des 
daerdaer aen cleeft (rekening 1496/97) genoemd.144 Overigens moet met de interpretatie van 
schriftelijkee vermeldingen van kappers met enige voorzichtigheid worden omgegaan 
omdatt ook kappers van andere plantensoorten werden gebruikt. Zo vermeldt de Abt van 
dee voormalige Sint-Salvatorsabdij 't Ename het gebruik van ginste cappers 
(bremknoppen)) en vlinder cappers (vlierknoppen).145 De vondst van de zaden van echte 
kapperr in 's-Hertogenbosch, betekent dat de schriftelijke vermelding van cappers in de 
rekeningenn van het geefhuis betrekking kan hebben op echte kappers {Capparis spinosa). 

3A2.2A3A2.2A Groenten en peulvruchten 

Uitt deze categorie zijn relatief veel zaden van venkel {Foeniculum vulgaré) gevonden. 
Daarnaastt is een fragment van een erwt {Pisum sativum) aangetroffen. 

3.12.2.55 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn weer vondsten gedaan van raapzaad {Brassica rapa) en maanzaad 
{Papaver{Papaver somniferum). Waarschijnlijk hebben de zaden een rol gespeeld in de 
voedselbereidingg of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

Cooremanss 1999. 
1411 Baudet 1904: 111. 
1422 Baudet 1904: 111; Ketcham-Wheaton 1988: 143, 144, 154, 182; Hüffer 1951:860, 898. 
1433 Dodoens 1554: 735. 
1444 Vink 1993, ongepubliceerd. 
145Tackefa/.. 1999:23. 
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3.12.2.66 De onkruiden 

Hett onkruidspectrum is minder breed dan in de meeste ander beerputten. Een mogelijke 
verklaringg hiervoor is dat door de vroegere gebruikers van de beerput meer boekweit 
gegetenn is dan de macrorestenvondsten doen vermoeden. Omdat tussen boekweit vrijwel 
geenn onkruiden voorkomen, bevat boekweitbeer zeer weinig akkeronkruiden (zie 
discussiee onder 3.4.2.8) 

3.133 SAMENVATTIN G TERREIN DE GRUIJTER 

Alss meest opvallende kenmerk van de beerputinhoud kan de correlatie tussen de rijke 
archeologischee vondsten en het relatief grote aandeel van specerijen worden genoemd. 
Hett fruit- en groentenspectrum laat het normale 15-16e-eeuwse beeld zien. De 
belangrijkstee granen waren rogge en boekweit. Het relatief kleine aandeel van 
akkeronkruidenn duidt mogelijk op een groot aandeel van boekweit in de voeding. 

3.144 POSTELSTRAAT 

3.14.13.14.1 Archeologische context 

Inn 1976 werd een groot gebouwencomplex aan de Postelstraat gesloopt om plaats te 
makenn voor woningbouw. Om deze reden werd in 1978 een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd.1466 Op grond van historische gegevens was bekend dat hier omstreeks het 
middenn van de 13e eeuw een refugiehuis stond van de priorij (sinds 1612 abdij) van 
Postell  (gelegen bij Mol in de Belgische Kempen). In 1614 verkocht de abdij dit 
refugiehuiss met de bijbehorende terreinen aan de kloosterorde der Kapucijnen, die hier 
eenn klooster vestigden en een kerk bouwden. Na de inname van de stad in 1629 moesten 
dee Kapucijnen hun klooster verlaten en werden de gebouwen geconfisceerd en in de loop 
derr latere eeuwen over verschillende eigenaren verspreid. 

Inn een tot de uithof behorend gebouwtje dat in de eerste helft van de 14e eeuw werd 
gedateerd,, werden tijdens het archeologisch onderzoek twee brandlagen aangetroffen 
waarinn verkoold graan en stro aanwezig waren. Nader onderzoek wees uit dat het hier 
gingg om een verkoolde voorraad haver. De combinatie van haver met stroresten leidde tot 
dee conclusie dat het gebouwtje als paardenstal gediend had.147 Ook werden tijdens het 
onderzoekk enkele beer- en waterputten aangetroffen. Een beerput (F33) uit het eerste 
kwartt van de 16e eeuw is in 1988 onderzocht door W. van de Brink.148 Het complex was 
toenn door Postel verhuurd aan Bossche patriciërs. De archeologica uit de beerput wijzen 
duidelijkk op een elitaire context. Uit een greppel of sloot uit de eerste fase van het gebruik 
vann het terrein (13e eeuw) is in 1988 een monster onderzocht door Tomlinson.149 Door 
Paapp is destijds eveneens een beerput (F35) onderzocht. De beerput kan gedurende een 
kortee periode door de Kapucijnen gebruikt zijn, maar het grootste gedeelte van de zeer 
rijkee archeologica dateert uit de tweede helft van de 16e eeuw, de periode waarin het 
complexx aan Bossche patriciërs werd verhuurd. De analyseresultaten van het botanisch 
onderzoekk zijn nog niet eerder gepubliceerd en zullen daarom hieronder besproken 
worden.. Door Paap zijn destijds 11 monsters onderzocht met een totaal volume van bijna 
99 liter. De monsters hebben een datering van de tweede helft van de 16e eeuw tot en met 
dee tweede helft van de 1T eeuw. 

1466 Janssen & Zoetbrood 1983. 
1477 Buurman 1983. 
1488 Van de Brink 1988. 
1499 Tomlinson 1988b. 
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3.14.23.14.2 A nalyseresultaten 

Dee resultaten van de macrorestenanalyses staan in tabel bijlage 11. In de tabel zijn de 
monsterss in chronologische volgorde gerangschikt, waarbij de oudste monsters links 
staan.. Door Paap is destijds geen pollenonderzoek uitgevoerd. 

Achtt monsters bestaan uit consumptieafVal, één monster (DBPS395) bleek uit veen 
(turf)) te bestaan, terwijl vondstnummer DBPS410 voornamelijk uit zand en mortel 
bestond.. Vondstnummer DBPS396 bestond uit een slijmerige massa ongedefinieerd 
materiaall  waarin geen vondsten werden gedaan. 

3.14.2.11 Granen en dergelijke 
Inn de 16e-eeuwse monsters zijn wat de granen betreft voornamelijk kafresten van rijst 
{Oryza{Oryza sativa) en boekweit {Fagopyrum esculentum) aangetroffen. Van gerst {Hordeum 
vulgarë)vulgarë) werd slechts één (verkoolde) korrel aangetroffen. Hoewel geen macroresten van 
roggee {Secale cereale) zijn gevonden, blijkt uit de onkruidanalyse dat dit graan 
waarschijnlijkk wel gegeten is. Onkruiden uit de Korensla-associatie {Sclerantho annui-
Arnoseridetum)Arnoseridetum) zijn namelijk heel goed vertegenwoordigd. In de 17e-eeuwse monsters 
zijnn meer macroresten van rogge gevonden. Ook zijn in deze monsters resten van gerst 
{Hordeum{Hordeum vulgar e), haver {Avena sativa) en pluimgierst {Panicum miliaceum) gevonden. 
Gierstt was al in de prehistorie een belangrijk cultuurgewas in ons land. Uit 
archeobotanischh onderzoek is gebleken dat gierst in de Middeleeuwen niet zoveel meer 
wordtt gegeten. Vanaf ca. 1500 AD wordt gierst weer vaker gevonden.150 Volgens de 
Zuid-Nederlandsee botanicus Dodoens (1554) was gierst in de 16e eeuw in Nederland 
echterr nauwelijks bekend. Het klimaat in Nederland was volgens hem te nat om gierst te 
verbouwen.1511 Er bestaan wel aanwijzingen dat van het meel brood gebakken werd. 
Mogelijkk is de gierst geïmporteerd. 

Wee kunnen echter niet uitsluiten dat de enkele gierstkorrels afkomstig zijn van planten 
diee als gevolg van zaaizaadverontreiniging op de roggeakkers voorkwamen. 

3.14.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Zowell  in de 16e- als in de 17e-eeuwse monsters is een groot aantal fruitsoorten 
aangetroffen.. Het gaat om gele kornoelje {Cornus mas), hazelnoot {Corylus avellana), 
vijgg {Ficus carica), bosaardbei {Fragaria moschatalvesca), walnoot {Juglans regia), 
appell  {Malus domesticd), mispel {Mespilus germanica), zwarte moerbei {Morus nigra), 
zoetee of zure kers {Prunus avium/cerasus), verschillende rassen van de kroosjespruim 
{Prunus{Prunus domestica subsp. insititia), granaatappel {Punica granatum), peer {Pyrus 
communis),communis), aalbes {Ribes ruhrum\ gewone braam {Rubus fruticosus), bosbes 
{Vaccinium),{Vaccinium), druif/krent/rozijn {Vitis vinifera), dauwbraam {Rubus caesius), framboos 
{Rubus{Rubus idaeus), zwarte bes {Ribes nigrum), jeneverbes {Juniperus communis) en kruisbes 
{Ribes{Ribes uva-crispa). Jeneverbes, granaatappel en kersen zijn alleen in 17e-eeuwse context 
aangetroffen.. Jeneverbessen vonden een brede toepassing als geneesmiddel. Als 
smaakmakerr werden ze gebruikt in marinades en paté's. Volgens Blankaart maakte men 
inn de 17e eeuw uit de bessen een goede brandewijn.152 

3.14.2.33 Kruiden en specerijen 

Zwartee mosterd {Brassica nigra) is, behalve in het onderzochte "turfje", in elk monster 
aanwezig.. Ook koriander {Coriandrum sativum) is goed vertegenwoordigd. Kapper 
{Capparis{Capparis spinosa), dille {Anethum graveolens), paradijskorrel {Aframomum melegueta) 
enn absintalsem {Artemisia absinthum) zijn eenmaal aangetroffen. 

Absintalsemm is een bijzondere vondst. Hoewel dit kruid vaak in schriftelijke bronnen 
uitt de Late Middeleeuwen en de 16e-l T eeuw wordt genoemd, is slechts eenmaal eerder 

Bron:: archeobotanische database RADAR, Van Haaster & Brinkkemper 1994. 
Dodoenss 1554: 507. 
Blankaartt 1698: 336. 
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eenn archeobotanische vondst van dit belangrijke kruid gedaan, en wel in het St. 
Agneskloosterr in Oldenzaal.153 De plant is al sinds de Klassieke Oudheid in gebruik om 
haarr geneeskrachtige eigenschappen. Ook werd ze gebruikt om wijn van te maken. De 
sterkee geur van de absintalsem maakte haar ook zeer geschikt als afweerplant tegen 
ongediertee in graanopslagplaatsen, akkers en kledingkasten.154 

3.14.2.44 Groenten en peulvruchten 

Uitt deze categorie zijn voornamelijk vondsten van venkel (Foeniculum vulgaré) en 
komkommer/augurkk {Cucumis sativus) gedaan. Daarnaast is een enkel zaad van linze 
(Lens(Lens culinaris) gevonden. 

Volgenss Dodoens zijn linzen "hier te lande niet seer bekent'. Ze worden volgens hem 
alleenn in "cruytliejhebbers hoven" gevonden. In kookboeken worden geen recepten met 
linzenn gevonden. In de dagelijkse voeding lijken ze daarom geen belangrijke rol te spelen. 
Archeobotanischee vondsten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd lijken dit te bevestigen. 
Err zijn maar heel weinig vondsten van linze uit deze tijd bekend. Wel worden er veel 
geneeskundigee toepassingen van linzen beschreven. Zo wordt linzenmeel vermengd met 
honingg gebruikt om de genezing van zweren te bevorderen.I55 

3.14.2.55 Olieleveranciers 
Uitt deze categorie zijn vondsten gedaan van raapzaad (Brass ica rapa), lijnzaad (Linum 
usitatissimum)usitatissimum) en maanzaad (Papaver somniferum). Waarschijnlijk hebben de zaden een 
roll  gespeeld in de voedselbereiding of als geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

3.14.2.66 Overige gebruiksplanten 

Inn een aantal monsters zijn zaden van hennep (Cannabis sativa) en hop (Humulus 
lupulus)lupulus) gevonden. Waarschijnlijk zijn de zaden van deze planten als geneesmiddel 
gebruiktt (zie discussie onder 3.3.2.1.7). 

3.14.2.77 De onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse van de beermonsters komt weer het gebruikelijke beeld naar voren: 
soortenn uit Korensla-associatie (Sclerantho annui-Arnoseridetum), waaronder korensla 
(Arnoseris(Arnoseris minima), gewone spurrie (Spergula arvensis), eenjarige hardbloem 
(Scleranthus(Scleranthus annuus) en schapezuring (Rumex acetoselld) zijn weer het best 
vertegenwoordigd.. Zaden van ratelaar zijn niet gevonden.156 

3.14.33.14.3 Samenvatting Postelstraat 

Dee belangrijkste meel leveranciers waren rogge en boekweit. Daarnaast is door de 
voormaligee gebruikers van de beerput regelmatig rijst gegeten. Het fruitspectrum is met 
244 soorten beslist ruim. Daarbij zitten luxe soorten als gele kornoelje en granaatappel. 
Ookk de aanwezigheid van komkommer en kapper duidt op luxe. 

Hett aantal soorten kruiden en specerijen is lager dan gebruikelijk omdat destijds door 
dee onderzoeker geen pollenonderzoek aan de monsters is uitgevoerd. 

Dee onkruidsamenstelling duidt op jarenlange verbouw van winterrogge. 

3.155 ZUID-NEDERLANDSE DRUKKERIJ 

3.15.13.15.1 Archeologische context 

Inn de zomermaanden van 1988 is een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de 
Zuidwall  - hoek St.Jorisstraat. Deze locatie betreft een hoger gelegen zandrug ten zuiden 

Brinkkemperr & de Man 1999. 
Dee Cleene & Lejeune 1999: 123 ff. 
Dodoenss 1554: 529. 
Hett is niet uitgesloten dat de zaden door de betreffende onderzoeker destijds niet zijn herkend. 
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vann de oudste ommuring. In de 13e eeuw lag dit dus nog buiten de stad en er is in die 
periodee nog zand afgegraven voor ophogingen in de stad. Nadat dit gebied begin 14c 

eeuww binnen de tweede stadsmuur was komen te liggen, werd het na ophoging bebouwd. 
Opp deze specifieke locatie werd een groot stenen huis gebouwd van 13x17 meter. 
Gezienn zijn omvang een adellijk huis, dat in de tweede helft van de 14e eeuw in het bezit 
kwamm van de familie Masschereel, waaraan het sindsdien zijn naam dankt. Door 
herstructureringg verdween de bebouwing in dit deel van de stad in het midden van de 20ste 

eeuw. . 
Tijdenss het onderzoek werd een 16e-eeuwse beerput (F31) gevonden die onderdeel 

heeftt uitgemaakt van het huis van Masschereel. Uit deze beerput is een monster met een 
volumee van 4 liter genomen voor archeobotanisch onderzoek. Op het terrein is ook een 
ingegravenn ton (F52) aangetroffen die na als waterput dienst te hebben gedaan als 
afvalputt heeft gefungeerd. De inhoud van deze put is gedateerd in de 14e eeuw (14abc). 
Uitt de vulling is een pot geborgen waarvan de inhoud (ca. 0,3 liter) is geanalyseerd. 
Dee vondst van opvallend veel spinsteentjes en spinhoutjes maakt duidelijk dat er veel wol 
werdd gesponnen. 

3.15.23.15.2 A nalyseresultaten 

All ee monsters zijn zowel op botanische macroresten als op pollen onderzocht. De 
resultatenn van de macrorestenanalyses staan in bijlage 12. De resultaten van het 
pollenonderzoekk worden vermeld in bijlage 14. 

3.15.2.11 Granen en dergelijke 

Inn de 16e-eeuwse beerput zijn wat de macroresten betreft, alleen resten van boekweit 
aangetroffen.. In de pollenmonsters zijn enkele pollenkorrels van rogge gevonden. Het 
palynologischee bewijs voor de consumptie van rogge is dus vrij mager. Een steviger 
bewijss voor de consumptie van rogge wordt geleverd door de goede vertegenwoordiging 
vann onkruiden uit de Korensla-associatie {Sclerantho annul-Arnoseridetum). 

Inn de pot die uit de 14e-eeuwse tonput is geborgen, zijn geen macroresten van granen 
gevonden.. Ook hier zijn het de vele onkruiden uit de Korensla-asociatie die de 
consumptieconsumptie van rogge verraden. 

3.15.2.22 Fruit, zuidvruchten en noten 

Inn het beerputmonster is een grote verscheidenheid aan fruit, zuidvruchten en noten 
gevonden.. Het gaat om hazelnoot {Corylus avellana), vijg (Ficus carica), aardbei 
(Fragaria(Fragaria moschatalvesca), walnoot (Juglans regio), jeneverbes (Juniperus communis), 
appell  (Malus domestica), mispel (Mespilus germanica), zwarte moerbei (Morus nigra), 
zoetee kers (Prunus avium), peer (Pyrus communis), aalbes (Ribes rubrum), braam (Rubus 
fruticosus),fruticosus), vlierbes (Sambucus nigra), bosbes (Vaccinium) en druif/krent/rozijn (Vitis 
vinifera) vinifera) 

Inn de 14e-eeuwse pot zijn afgezien van een hazelnootfragment en enkele pitten van 
vijg,, braam en vlier geen fruitresten aangetroffen. 

3.15.2.33 Kruiden en specerijen 

Uitt deze categorie zijn in de beerput alleen koriander (Coriandrum sativum), kervel 
(Anthriscus(Anthriscus cerefolium), kruidnagel (Syzygium aromaticum), komkommerkruid (Borago 
officinalis)officinalis) en (mogelijk) dille (cf. Anethum graveolens) aangetoond. 

Inn de pot is alleen pollen van komkommerkruid aangetroffen. Vondsten van 
komkommerkruidd worden niet veel gedaan. In 's-Hertogenbosch is het eerder op het Sint-
Janskerkhoff  gevonden.157 

Vann Haaster 1997a. 
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3.15.2.44 Groenten en peulvruchten 

Venkell  (Foeniculum vulgaré) en selderij (Apium graveolens) zijn de enige groentesoorten 
diee zijn gevonden. Beide zijn alleen in de beerput aangetroffen. 

3.15.2.55 Olieleveranciers 

Uitt deze categorie zijn vondsten gedaan van raapzaad (Brassica rapa) en maanzaad 
(Papaver(Papaver somniferum). Resten van deze olieplanten zijn vooral in het beerputmonster 
aangetroffen.. Waarschijnlijk hebben de zaden een rol gespeeld in de voedselbereiding of 
alss geneesmiddel (zie paragraaf 3.3.2.1.5). 

3.15.2.66 Sier- en symboolplanten 

Inn de beerput zijn enkele zaden van akelei (Aquilegia vulgaris) gevonden. Akelei speelde 
all  in de Middeleeuwen een belangrijke rol als sier- en symboolplant. Op veel 
afbeeldingenn in getijden- en gebedenboeken zijn akeleien te zien. De plant behoort 
weliswaarr tot de inheemse flora van ons land, maar gezien de vele kleurvariëteiten waarin 
akeleii  is afgebeeld is het waarschijnlijk dat akeleien bewust als symboolplant werden 
gekweekt.158 8 

3.15.2.77 Overige gebruiksplanten 

Dee zaden van hennep (Cannabis sativa) en hop (Humitlus lupulus) hebben waarschijnlijk 
eenn rol als geneesmiddel gespeeld (zie discussie onder 3.3.2.1.7). 

3.15.2.88 De onkruiden 

Uitt de onkruidanalyse van de beermonsters komt weer het gebruikelijke beeld naar voren: 
soortenn uit Korensla-associatie (Sclerantho annui-Arnoseridetum), waaronder korensla 
(Arnoseris(Arnoseris minima), gewone spurrie (Spergula arvensis), eenjarige hardbloem 
(Scleranthus(Scleranthus annuus) en schapezuring (Rumex acetosella) zijn het best vertegenwoordigd. 
Ookk ratelaars (Rhinanthus) maakten deel uit van de onkruidvegetatie op de roggeakkers. 

Opvallendd is het hoge aantal onkruidzaden in het monster uit de pot, des te meer 
wanneerr het relatief geringe volume van dit monster (300 ml) in ogenschouw wordt 
genomen. . 

3.15.33.15.3 Samenvatting Zuid-Nederlandse Drukkerij 

Hett basisvoedsel van de voormalige gebruikers van de onderzochte beerput bestond uit 
boekweitt en rogge. Van dit laatste graan zijn weliswaar geen macroresten gevonden, 
maarr de goede vertegenwoordiging van de onkruiden uit de Korensla-associatie maakt de 
consumptiee van rogge zeer aannemelijk. Uit de onkruidsamenstelling blijkt ook hier dat 
dee rogge is verbouwd als jarenlange monocultuur onder toepassing van 
(pot)stalbemesting. . 

Hett spectrum overige voedingsmiddelen ziet er voor een 16e-eeuwse context normaal 
uit.. Behalve relatief veel pollenkorrels van kruidnagel zijn er geen aanwijzingen voor het 
gebruikk van luxe voedingsmiddelen. 

Dee aanwezigheid van akelei heeft waarschijnlijk te maken met religieuze uitingen van 
dee vroegere bewoners. 

3.166 ACHTER DE TOLBRUG 

3.16.13.16.1 Archeologische context 

Inn 1982 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het achterterrein van de bebouwing aan 
dee Hoge Steenweg, tegen de vroegere Marktstroom aan (het tegenwoordige Achter de 

Ziee bijvoorbeeld afbeeldingen in Defoer et al., 1989; Wüstefeld 1993; Diehl 1954. 
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Tolbrug.. Nadat het terrein, vanwege toenemende wateroverlast, aan het eind van de 13e 

eeuww was opgehoogd met zand, is er een houten gebouw neergezet dat rond 1300 is 
afgebrand.. Blijkbaar lagen er in het gebouw graanvoorraden opgeslagen, want tijdens het 
archeologischh onderzoek werden vele tientallen liters verkoold graan aangetroffen. Uit 
driee contexten is in totaal bijna vijf liter graan onderzocht. Het materiaal is gedateerd rond 
1300(13d-14a). . 

3.16.23.16.2 A nalyseresultaten 

Dee resultaten van de macrorestenanalyses staan in bijlage 13. Omdat al het materiaal 
verkooldd was, zijn geen pollenanalyses uitgevoerd. 

3.16.2.11 Vondstnummer DBAT95 

Ditt monster bleek te bestaan uit een vrijwel zuivere (99,9%) voorraad verkoolde rogge 
{Secale{Secale cerealé). Tussen de rogge zijn slechts enkele korrels van haver {Avena sativa) en 
broodtarwee {Triticum aestivum) aangetroffen. Ze zijn vrijwel zeker afkomstig van planten 
diee als gevolg van zaaizaadverontreiniging op de roggeakker terecht zijn gekomen. 
Zaaizaadverontreinigingg moet als belangrijkste oorzaak voor de aanwezigheid van andere 
cultuurgewassenn in graanoogsten worden gezien.159 

Vann de onkruidzaden die tussen de verkoolde rogge zijn aangetroffen, nemen we aan 
datt ze deel uitmaakten van de onkruidvegetatie op de akker. Het aantal soorten onkruiden 
iss door het verkolingsproces relatief gering, maar er zijn sterke aanwijzingen dat op de 
roggeakkerr een vegetatie aanwezig was uit de Korensla-associatie {Sclerantho annui-
Arnoseridetum).Arnoseridetum). Dit blijkt vooral uit de aanwezigheid van korensla {Arnoseris minima), 
gewonee spurrie (Spergula arvensis), eenjarige hardbloem {Scleranthns annuus) en 
schapezuringg {Rumex acetosella). Uit het tot op heden uitgevoerde onderzoek is gebleken 
datt deze onkruidgemeenschap door de jarenlange achtereenvolgende verbouw van 
winterroggee in Oost-Brabant wijd verbreid moet zijn geweest. 

3.16.2.22 Vondstnummer DBAT52 

Ditt monster bleek te bestaan uit een vrijwel zuivere (99,9%) voorraad verkoolde haver 
{Avena{Avena sativa). Tussen de (900 gram) haverkorrels, zijn elf korrels van gerst {Hordeum 
vulgare)vulgare) aangetroffen waarvan we weer aannemen dat ze als gevolg van 
zaaizaadverontreinigingg tussen de haver terecht zijn gekomen. De onkruidvegetatie heeft 
eenn fundamenteel ander karakter dat de vegetatie op de roggeakkers. De soorten die zo 
kenmerkendd zijn voor de Korensla-associatie, ontbreken tussen de haver. De aanwezige 
soortenn zijn over het algemeen typerend voor voedselrijkere omstandigheden zoals 
melganzenvoett {Chenopodium album) en perzikkruid {Persicaria maculosa). Opvallend 
iss het relatief grote aantal zaden van smalle wikke {Vicia sativa s.1.). Tot de zogenaamde 
smallee wikke sensu lato behoort behalve de smalle wikke ook het cultuurgewas 
voederwikke.. Uit laatmiddeleeuwse schriftelijke bronnen blijkt dat wikke {vitseri) werd 
verbouwdd als stoppelvrucht.160 Het is verleidelijk de aanwezigheid van de vele wikke-
zadenn tussen de haver op deze manier te verklaren. 

Haverr speelde in de Late Middeleeuwen een belangrijke rol in de bierbrouwerij. 
Voordatt gerst als moutgraan werd ontdekt, vormde haver het belangrijke bestanddeel van 
hett brouwsel.161 Daarnaast werd haver veel als dierenvoedsel gebruikt.162 

3.16.2.33 Vondstnummer DBAT109 

Ditt monster blijkt wat samenstelling betreft een mengsel te zijn van rogge en haver in 
ongeveerr gelijke hoeveelheden. Dit blijkt niet alleen uit de verhouding tussen de beide 

Ziee discussie in Jones & Halstead 1995. 
Vann Haaster 1997: 70. 
Doormann 1955: 96-98. 
Ziee onder andere Van Winter 1981: 339; Thoen 1988: 717. 
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graansoortenn in het monster, maar ook uit de onkruidsamenstelling. In het 
onkruidspectrumm zijn duidelijk de onkruiden van de Korensla-associatie van de 
roggeakkerr te herkennen, terwijl daarnaast duidelijk een aantal onkruiden aanwezig is dat 
kenmerkendd is voor voedselrijkere omstandigheden op de haverakkers. Opvallend is weer 
hett hoge aantal zaden van smalle wikke (Vicia sativa s.1.), dat de historische aanwijzingen 
voorr het verbouwen van wikke als stoppelvrucht lijk t te bevestigen. Ook het hoge aantal 
zadenn van hopklaver (Medicago lupulina) is opvallend. Hopklaver groeit tegenwoordig 
voorall  in hooilanden, maar kan op zwaardere grondsoorten ook als akkeronkruid 
optreden.163 3 

3.16.S3.16.S Samenvatting A chter de Tol brug 

Inn het gebouw Achter de Tolbrug lagen minstens twee graanvoorraden opgeslagen: haver 
enn rogge. Het is niet duidelijk of het om handelsvoorraden gaat of om voorraden voor 
eigenn gebruik. De rogge was waarschijnlijk voor menselijke consumptie bestemd. Uit de 
onkruidsamenstellingg blijkt dat dit graan in een jarenlange monocultuur onder toepassing 
vann (pot)stalbemesting is verbouwd. 
Dee haver betreft een voorraad dierenvoedsel of was bestemd voor bierbrouwerij. Uit de 
onkruidsamenstellingg blijkt dat het waarschijnlijk op relatief voedselrijke zware grond is 
verbouwd.. Vondstnummer DBAT109 is een mengsel van haver en rogge dat zeer 
waarschijnlijkk als gevolg van de brand is ontstaan. 

Weedaa et al. 1987: 135; Schaminée et al. 1998: 213. 


