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6.. Samenvatting 

Hett onderzoek in de oude stadskern heeft interessante informatie opgeleverd met 
betrekkingg tot de stedelijke structuur, voedingsgewoonten en agrarische ontwikkelingen. 
Inn de stad is een duidelijke ontwikkeling te herkennen van een open structuur naar een 
fasee met een dichte stedelijke bebouwing. Door het archeobotanisch onderzoek is 
aangetoondd dat zich in de eerste fase moestuinen in de stad bevonden. Ook werd in de 
stadd vee gehouden. Uit de analyse van dierlijke mest, die in grote kuilen in de stad werd 
aangetroffen,, kon worden aangetoond dat in de nabijheid van de stad hooiland aanwezig 
wass waarop vee niet vrij rond graasde. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat vee op stal 
gevoedd werd. In het laatste kwart van de 13e eeuw neemt de consumptie van 
tuinbouwproductenn flink toe. Dit valt samen met een periode van sterke stedelijke groei. 
Inn het verleden is de opkomst van tuinbouw en in het algemeen de intensivering van de 
akkerbouww (afschaffen braak, opkomst handelsgewassen) wel in verband gebracht met de 
agrarischee crisis die omstreeks 1400 inzette met een periode van lage graanprijzen. 
Boerenn zouden, om hun inkomsten veilig te stellen, zijn overgegaan op de teelt van 
arbeidsintensieveree gewassen. Deze theorie was voornamelijk gebaseerd op historisch 
gegevenss die echter pas in redelijke hoeveelheid vanaf de 14e eeuw beschikbaar komen. 
Uitt archeobotanische gegevens en uit recentelijk beschikbaar gekomen historische 
gegevenss uit vroegere perioden blijkt dat de intensivering in de landbouw zich weliswaar 
vanaff  de 14e eeuw sterk geografisch uitbreidt, maar dat het proces zich vooral in de 
Zuidelijkee Nederlanden eerder voltrekt. De intensivering in de landbouw heeft duidelijk 
tee maken met de sterke groei van steden en het ontstaan van een markteconomie, een 
process dat in de zuidelijke Nederlanden vroeg op gang komt. 

Hett is niet helemaal duidelijk geworden waar de tuinbouwproducten die in 
's-Hertogenboschh gegeten werden, verbouwd werden. Binnen de stadsmuren was vanaf de 
14ee eeuw door de dichte bebouwing waarschijnlijk niet genoeg plaats meer. In de meeste 
stedenn vindt vanaf die tijd tuinbouw plaats in een gordel die vlak buiten de stadsmuren is 
gelegen.. De waterhuishoudkundige situatie rond 's-Hertogenbosch was zodanig dat buiten 
dee stadsmuren geen tuinbouw kon plaatsvinden. Waarschijnlijk werden veel 
tuinbouwproductenn uit de regio ingevoerd. Van een aantal producten kan met zekerheid 
gezegdd worden dat het om internationale importen gaat: rijst, peper, granaatappel, vijg, 
dadel,, parad ij skorrel, kruidnagel. Uit een verkennende archiefstudie kwam naar voren dat 
ookk limoenen, nootmuskaat, foelie, kaneel, saffraan en suiker geïmporteerd werden. Deze 
productenn werden voornamelijk op de markten van Brugge en Antwerpen gekocht. 

Alss broodgraan neemt rogge veruit de belangrijkste plaats in. Vanaf de 14e eeuw neemt 
hett aandeel van boekweit flink toe. Uit analyse van de met de rogge meegeoogste 
onkruidenn bleek dat de rogge in een jarenlange monocultuur op kalkarme zandgrond 
verbouwdd werd. Ook zijn bewijzen gevonden dat vanaf de tweede helft van de 13e eeuw 
(pot)stal/plaggenbemestingg werd toegepast. Omdat kalkarme zandbodems in de Meierij 
voldoendee voorhanden zijn, en omdat indicatoren voor zandbodems uit een geheel ander 
klimaatgebiedd ontbreken, nemen we aan dat de rogge in de Meierij werd verbouwd. In het 
beginn van de 16e eeuw was 's-Hertogenbosch met een geschat inwonertal van zo'n 22.000 
inwonerss na Antwerpen en Brussel de grootste stad van Brabant. De benodigde jaarlijkse 
hoeveelheidd broodgraan in die tijd kan worden geschat op 6000 ton. Op het eerste gezicht 
lijk tt de conclusie dat dit graan uit de Meierij afkomstig is gewaagd. 
Opbrengstberekeningenn leren dat op zandgrond met een goede bemesting een oogst kan 
wordenn gehaald van 1000-1400 kg per ha. Uit historisch-geografisch onderzoek is 
geblekenn dat het hiervoor benodigde areaal akkerland van 6000 tot 9000 ha tijdens de late 
Middeleeuwenn in de Meierij beschikbaar was. 

Ookk het onderzoek naar de sociaal-economische differentiatie in de stad, en dan vooral 
hoee deze differentiatie aantoonbaar is op het niveau van de voeding, heeft interessante 
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resultatenn opgeleverd. Het is gebleken dat vondsten van exotische, geïmporteerde 
voedingsmiddelenn heel goed correleren met contexten waarin rijke archeologische 
vondstenn zijn gedaan. Voedingsmiddelen die sterk gelieerd zijn aan contexten met hoge 
statuss zijn rijst, peper, granaatappel, dadel, gele kornoelje, augurk/komkommer, kappers 
enn pompoen. Het zijn voedingsmiddelen die door arme en gewone burgers blijkbaar niet 
gegetenn worden. In 's-Hertogenbosch geldt dit niet voor paradijskorrel en kruidnagel. 
Beidee specerijen worden behalve in rijke buurten ook in armere contexten gevonden, 
althanss in de 16e eeuw. Dit komt wat betreft paradijskorrel fraai overeen met de 
historischee gegevens. Blijkbaar was ook de prijs van kruidnagel in de 16e eeuw relatief 
laagg waardoor het niet alleen door de elite gebruikt werd. 

Uitt het onderzoek is niet gebleken dat bepaalde 'gewone' voedingsmiddelen gemeden 
wordenn door de elite. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat echte 'boerse' 
voedingsmiddelenn als pastinaak, rapen, knoflook, prei en uien op dit moment nog niet door 
archeobotanischh onderzoek aangetoond kunnen worden. Boekweit en gierst zijn wel 
aantoonbaar.. Beide granen staan niet bepaald hoog aangeschreven, maar zijn blijkbaar toch 
gegetenn door de rijke bewoners van de stad. 

Hett palynologisch onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd over de 
bewoningsgeschiedeniss en de agrarische ontwikkelingen in het achterland van 
's-Hertogenbosch.. De conclusie dat het gebied al in de Ijzertijd bewoond was is niet 
verrassend,, gezien de resultaten van archeologisch onderzoek in het gebied. In de 
Romeinsee Tijd is een duidelijke toename van menselijk invloed in de pollendiagrammen 
waarr te nemen. Na de Romeinse Tijd neemt de menselijke invloed duidelijk af. Er is 
sprakee van bosherstel, waarschijnlijk als gevolg van het verlaten van landbouwgrond. In 
dee Merovingische Tijd neemt de menselijke invloed in het gebied weer toe. Een flinke 
toenamee van het aandeel van heide, cultuurgewassen en akkeronkruiden suggereert een 
belangrijkee ontginningsfase in de Karolingische Tijd. In de Late Middeleeuwen stijgt het 
aandeell  van cultuurindicatoren explosief. Er zijn aanwijzingen dat een aantal belangrijke 
agrarischee ontwikkelingen vrijwel gelijktijdig plaatsvindt. Naast de sterke uitbreiding van 
heidee die vermoedelijk geïnterpreteerd moet worden als de opkomst van schapenhouderij 
hett het steken van plaggen in het gebied, zijn er ook aanwijzingen dat continue 
roggeverbouww in samenhang met bemesting met stalmest belangrijk wordt. Hooiland en 
boekweitcultuurr breiden zich in de Late Middeleeuwen eveneens uit. Ook uit historisch 
enn cultureel-archeologisch onderzoek is gebleken dat in Midden-Brabant tijdens de Late 
Middeleeuwenn belangrijke maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Met 
hett beschikbaar komen van de resultaten van het archeobotanisch onderzoek is het inzicht 
inn deze veranderingen duidelijk verbeterd. 


