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44 De introducti e van cultuurgewassen in de Nederlanden 
tijdenss de Middeleeuwen 

H.. van Haaster 
BIAXX Consult, Roeteistraat 8te, 1018 WC Amsterdam 

4.11 INLEIDIN G 

Dee Middeleeuwen beslaan een boeiende periode van ongeveer 1100 jaar waarin zich 
belangrijkee politieke, economische en demografische ontwikkelingen hebben voltrokken. Veel 
maatschappelijkee verschijnselen waarmee wij heden ten dage zo vertrouwd zijn, vinden hun 
oorsprongg in de Middeleeuwen. 

Hett vaststellen van het begin en het einde van de Middeleeuwen is tamelijk arbitrair. 
Voorr het doel van dit verhaal is het begin van de Middeleeuwen gesteld op het moment dat 
dee Romeinen ons land verlieten. Het terugtrekken van de Romeinen was een geleidelijk 
proces,, dat gedurende de tweede helft van de derde eeuw op gang kwam. Het definitieve 
eindee werd ingeluid toen Stilicho, een veldmaarschalk van keizer Honorius, in het jaar 402 
hett merendeel van de grenstroepen naar Italië liet terugkeren. Niet lang hierna werd de 
Rijngrenss bij Mainz doorbroken en werden grote delen van Gallia door Germaanse stammen 
overstroomd1.. Wij laten de Middeleeuwen daarom bij het begin van de vijfde eeuw 
beginnen. . 

Waarr eindigen de Middeleeuwen? Het jaartal 1500 is een conventionele grens waar 
discussiee over mogelijk is. Na de ontdekking van de 'nieuwe wereld*  doen weliswaar een 
aantall  nieuwe gewassen hun intrede in onze samenleving, maar het duurde vrij lang voordat 
dezee gewassen een rol in de landbouw gingen spelen. Zij werden in het begin voornamelijk 
alss curiosum beschouwd. Een zuiver op landbouwhistorische gronden gebaseerde grens zou 
hett jaartal 1550 kunnen zijn2. Ook uit kookboeken blijkt dat er in de eerste helft van de 16e 

eeuww nog een echte middeleeuwse voedingscultuur bestond3. Desalniettemin kiezen we hier, 
omm praktische redenen, voor het jaartal 1500, het tijdstip waarop de beroemde 
ontdekkingsreizigerss Christoforus Columbus, Amerigo Vespucci en Vasco da Gama hun 
eerstee reizen achter de rug hadden. Om de identiteit van sommige middeleeuwse gewassen te 
achterhalenn zal soms wel gebruik worden gemaakt van 16c eeuwse bronnen. 

Bronnen n 

Vergelekenn met de Prehistorie en de Romeinse tijd staat ons uit de Middeleeuwen een 
veelheidd aan gegevens uit verschillende onderzoeksdisciplines ter beschikking. Tot in de 
Karolingischee tijd zijn het nog voornamelijk paleobotanische gegevens, maar vanaf deze tijd 
komenn er steeds meer schriftelijke en iconografische bronnen beschikbaar. In de late 
Middeleeuwenn is er zelfs sprake van een ware stortvloed van gegevens uit kookboeken, 
tolrekeningen,, aankooprekeningen, inventarisaties en afbeeldingen. Al deze verschillende 
bronnenn hebben zo hun eigen specifieke waarde, maar geen van hen levert op zichzelf een 
compleett beeld van de geschiedenis van cultuurgewassen op. In dit hoofdstuk is er naar 
gestreefdd de gegevens uit de verschillende onderzoeksgebieden te combineren om de nadelen 
vann de afzonderlijke disciplines zoveel mogelijk te compenseren. Op een enkele uitzondering 
naa is er alleen gebruik gemaakt van reeds gepubliceerde gegevens. 

53 3 



Dee identificatie van de gewassen 

Eenn probleem dat als een rode draad door dit overzicht zal lopen, is de identificatie van de in 
dee Middeleeuwen verbouwde gewassen. Paleobotanische vondsten leveren in de meeste 
gevallenn een keurige naar Linneaans voorbeeld vastgestelde wetenschappelijke naam op, maar 
hiermeee hebben we lang niet altijd de daadwerkelijk verbouwde gewasvorm achterhaald. Van 
dee biet (Beta vulgaris) weten we bijvoorbeeld vrij zeker dat er vanaf de 16e eeuw tenminste 
driee vormen werd verbouwd (kroten, rode- en witstelige snijbiet) en dat we vóór die tijd 
waarschijnlijkk aan een gewasvorm moeten denken die met onze huidige witstelige snijbiet te 
vergelijkenn is. We weten dit doordat we in dit geval over nauwkeurige afbeeldingen en 
beschrijvingenn beschikken4. Aan de zaden kunnen we zelfs niet zien of we met de in het 
wildd voorkomende strandbiet of met een gedomesticeerd gewas te maken hebben. De 
vondstomstandighedenn leveren dan de belangrijkste aanwijzingen. We gaan er in zo'n geval 
bijvoorbeeldd van uit dat het voorkomen van wilde strandbieten in een stadstuin in het 
binnenlandd niet zo waarschijnlijk is. Vergelijkbare problemen leveren vondsten van raapzaad 
{Brassica{Brassica rapa) op. Van raapzaad zijn vele gewasvormen mogelijk, zoals rapen, raapzaad en 
stoppelloof,, die alleen door analyse van de vondstomstandigheden en met behulp van 
schriftelijkee bronnen geïdentificeerd kunnen worden. 

Ookk de historische bronnen leveren echter identificatieproblemen op. Een zoektocht 
doorr middeleeuwse teksten als kookboeken, tolrekeningen en andere handelsdocumenten 
levertt een lijst op van vele honderden produktnamen, waaraan vaak slechts na grondig 
onderzoekk een wetenschappelijke soortnaam of een recente gewasnaam te verbinden is. Voor 
éénn gewas blijken vele namen bestaan te hebben, terwijl met een bepaalde produktnaam niet 
altijdd hetzelfde gewas bedoeld werd. Zo zijn dodderzaad, door, pin, comillie en komeine 
slechtss een paar namen die in het verleden werden gebruikt om huttentut (Camelina sativd) 
meee aan te duiden5. Met costus wordt in de Merovingische tijd een aromatische wortel uit 
Indiaa bedoeld (Saussurea costus, terwijl dezelfde naam vanaf de 8e eeuw gebruikt wordt voor 
eenn geheel ander gewas: balsemwormkruid (Tanacetum balsatnita). Met nardus wordt tot de 
latee Middeleeuwen de zogenaamde Indische nardus (Nardostachys jatamansi) bedoeld, terwijl 
err met de nardus uit de laatmiddeleeuwse en jongere bronnen Nigella sativa (fig. 1) of 
AsarumAsarum europaeum (wilde nardus) wordt bedoeld. Deze soorten hebben weer niets gemeen 
mett het huidige borstelgras onder de officiële naam Nardus stricta. 

Evenalss bij paleobotanische vondsten zijn het ook in historische bronnen vaak de 
'vondstomstandigheden'' die uitsluitsel moeten geven over de aard van het gewas. Het gaat 
dann bijvoorbeeld om vermeldingen van zaaitijd, de verwerking of de verhandeling van het 
gewas.. Erwten die vóór de winter gezaaid worden of die tijdens de winter in tonnen 
verhandeldd worden, hebben niets gemeen met onze huidige verse doperwten, en met genst of 
ginst,, waarbij vermeld wordt dat het slechts eenmaal gezaaid hoeft te worden omdat de zaden 
zolangg hun kiemkracht bewaren, wdrdt niet heidebrem (Genista spp.) bedoeld, maar echte 
bremm (Cytisus scoparius). 

Hett zal inmiddels duidelijk zijn dat het geven van een recente naam aan een 
middeleeuwss gewas een riskante onderneming is. Er zou namelijk ten onrechte de suggestie 
gewektt kunnen worden dat de recente gewasvorm identiek is met de middeleeuwse, hetgeen 
meestall  niet het geval zal zijn. 

Tuinbouww of akkerbouw? 

Err zijn genoeg bewijzen waaruit blijkt dat er in de middeleeuwen tuinen waren. Voor de 
middeleeuwerr was een tuin echter veel meer dan een tuin in de tegenwoordige betekenis. Het 
begripp tuin wordt in middeleeuwse teksten meestal in zijn oorspronkelijke betekenis van 
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F/g.. i . Nigella satifa (Dodoens, 1554). 

'omheining''  gebruikt. Binnen deze omheining kon zich in de middeleeuwse gedachtenwereld 
inn princip e van alles bevinden, zelfs volstrekt abstracte zaken5. De omheining zelf is echter 
essentieel.. In het Duits betekent het verwante woord 'Zaun' hek of omheining, en zelfs het 
Engelsee woord 'Town' is via het Middelengelse torn, dat bijvoorbeeld terug te vinden is in 
dee middeleeuwse Engelse naam voor  tuinker s touncressis1, te herleiden tot de oorspronkelijk 
betekeniss van 'omsloten ruimte' : de stad als omtuinde samenleving!8. Met het interpreteren 
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vann middeleeuwse tuinbeschrijvingen is enige voorzichtigheid dus op zijn plaats. 
Voorzichtigheidd is ook geboden bij  het hanteren van het begrip tuinbouw. Wanneer  we 
uitgaann van de tegenwoordige betekenis van tuinbouw als arbeidsintensieve akkerbouw, 
moetenn we tot de conclusie komen dat er  vroeger  stellig meer  gewassen in een of andere 
vormm van tuinbouw werden verbouwd dan tegenwoordig. Dit heeft niet alleen te maken met 
dee toegenomen mechanisatie, maar  ook met de aard van de beschikbare gewasvormen. Zo 
heeftt  de overgang (in de prehistorie) van bedekte granen naar  vrijdorsende of naakte vormen 
belangrijk ee voordelen gehad. Een belangrijk nadeel was echter  dat de naakte vormen alleen 
eenn redelijke opbrengst leverden als ze voorzichtig, aargewijs, (arbeidsintensief!) werden 
geoogst.. Blauwmaanzaad kon zich pas tot akkerbouwprodukt ontwikkelen nadat er  (in de 16e 
eeuw)) een gewasvorm met gesloten zaaddozen was ontstaan. Voor  die tij d was de teelt van 
blauwmaanzaadd een zeer  arbeidsintensieve bezigheid en was het dus een typisch 
tuinbouwprodukt .. Om verwarrin g te voorkomen, is de hieronder  gehanteerde indeling zoveel 
mogelijkk  gebaseerd op het tegenwoordig gehanteerde onderscheid tussen akker- en 
tuinbouwprodukten.. Indien uit de beschikbare gegevens blijk t dat de betreffende gewassen op 
eenn andere wijze dan tegenwoordig verbouwd werden, zal dat in de tekst vermeld worden. 

4.22 DE PERIODE VAN DE VOLKSVERHUIZINGEN : 400-550 

Demografischee en economische instabiliteit 

Mett  het wegvallen van de Romeinse organisatie kwam ons land in een demografische en 
economischee crisis terecht. De steden verloren hun bevolking omdat hun bestaansrecht, dat in 
dee Romeinse tij d gebaseerd was op bestuur  en handel, wegviel. Ook de door  de Romeinen in 
standd gehouden grenzen verloren grotendeels hun betekenis, waardoor  verschillende 
Germaansee bevolkingsgroepen (Friezen, Franken en Saksen) hun invloed hier  en daar  wat 
kondenn uitbreiden. Echter, de demografische en economische instabiliteit had niet alleen 
politiekee oorzaken. Ook een relatieve zeespiegelstijging in deze periode heeft tot gevolg 
gehadd dat sommige gebieden ontvolkt raakten. Vooral het Friese terpengebied, het lage 
westenn en het rivierengebied werden hierdoor  getroffen. 

Akkerbouw w 

Overr  de ontwikkelingen in de akkerbouw in de periode 400-550 staan ons zeer  weinig 
gegevenss ter  beschikking. De weinige beschikbare informati e wordt geleverd door  de 
paleobotanie.. Pollendiagrammen die deze periode beslaan, laten een opmerkelijk bosherstel 
zienn en een afname van indicatoren die een maat zijn voor  menselijke invloed9. 
Waarschijnlij kk  moeten deze verschijnselen geïnteipreteerd worden als het op grote schaal 
verlatenn van landbouwgrond. Uit de in archeologische context gevonden resten van 
cultuurplantenn blijk t dat het assortiment akkerbouwgewassen vergeleken met de Romeinse 
tij dd niet is veranderd. Wel lijk t het er  op dat rogge tijdens de volksverhuizingtijd populairder 
iss geworden. Vooral op de hoger  gelegen zandgronden is het aandeel van rogge in de 
voedingg aanzienlijk toegenomen10. 

Tuinbouw w 

Ookk over  de tuinbouwgewassen die in de tij d der  volksverhuizingen verbouwd werden weten 
wee bijna niets en moeten we het doen met vermoedens. Volgens Sangers (1952) kan er  in 
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eenn periode van demografische en economische instabiliteit geen sprake zijn van tuinbouw. 
Rondtrekkendee stammen zouden alleen gewassen verbouwen die per eenheid produktiekosten 
dee hoogste calorische waarde leveren11. Uit etnografisch onderzoek weten we inmiddels dat 
dezee opvatting als onhoudbaar van de hand moet worden gewezen: migrerende stammen 
blijkenn wel degelijk bepaalde vormen van tuinbouw uit te oefenen. Bovendien is het 
waarschijnlijkk zo dat het leven van de autochtone bevolking zich in de meeste gebieden 
gewoonn voortzet. Bepaalde vormen van tuinbouw zullen hier ongetwijfeld deel van hebben 
uitgemaakt.. Het ontbreekt ons op dit moment echter nog aan voldoende gegevens om dit 
beeldd te bevestigen. 

Uitt pollendiagrammen blijkt dat de in de Romeinse tijd geïntroduceerde walnoot 
(Juglans(Juglans regia) en tamme kastanje (Castanea sativa) in de volksverhuizingtijd nog aanwezig 
waren12.. Dit hoeft echter geen indicatie te zijn voor de actieve teelt van deze bomen. De 
tammee kastanje handhaaft zich in het zuiden van ons land goed in de natuurlijke vegetatie13, 
vermoedelijkk geldt dit ook voor de walnoot 

4.33 DE MEROVINGISCH E TUD: 550-700 

Ordeherstell  en begin van de Friese handel 

Inn de Merovingische tijd is de orde in ons land weer een beetje terug en zijn de grenzen weer 
enigszinss hersteld. Het zuidelijke deel van ons huidige grondgebied maakt deel uit van het 
Frankischee koninkrijk, waar vorsten uit het geslacht der Merovingen de macht in handen 
hebben,, terwijl in het noorden de macht in handen is van Friese koningen. Ongeveer op de 
grenss tussen beide machtsgebieden, aan de splitsing tussen de Lek en de Oude Rijn, ontstaat 
omstreekss het begin van de 7e eeuw een belangrijke handelsplaats met de naam Dorestad. De 
gegevenss over de landbouwgeschiedenis tijdens de Merovingische periode blijven schaars. 
Watt we wel weten, is dat de Friezen in ons land belangrijke commerciële activiteiten 
ontplooidenn en dat Dorestad zich zou gaan ontwikkelen tot een belangrijke schakel in de 
noordwesteuropesee economie. De Friezen onderhielden belangrijke handelscontacten met 
Noord-Frankrijk,, Engeland, Scandinavië en het Rijnland. 

Akkerbouw w 

Dee intensieve handelscontacten van de Friezen hebben geleid tot de introductie van een 
verfplantt die later in bepaalde gebieden in ons land een grote economische betekenis zou 
krijgen:: de meekrap (Rubia tinctorum). Volgens Blink14 hield men zich in Friesland reeds in 
dee 6e eeuw met de teelt van dit gewas bezig. Meekrap werd gebruikt om de vermaarde Friese 
lakenss rood te verven. Oorspronkelijk is de plant afkomstig uit het oostelijke Middellandse-
Zeegebied.. Het is niet duidelijk of de Friezen de meekrap rechtstreeks uit dit gebied 
importeerden.. Waarschijnlijk was de teelt van meekrap in de vroege Middeleeuwen al verder 
naarr het noorden doorgedrongen'en hebben de Friezen het gewas leren kennen op de markt 
vann St. Denis (Parijs), waar zij regelmatige bezoekers waren. Uit deze plaats zijn ook de 
vroegstee aanwijzingen voor het verven met meekrap voorhanden: de Merovingische koningin 
Arnegundee kreeg bij haar ter aarde bestelling in St. Denis (tussen 565 en 570) een felrode 
wollenn mantel om15. 

Eenn tweede belangrijke introductie in de Nederlandse akkerbouw is hennep {Cannabis 
sativa).sativa). Hennep behoort tot de oudste cultuurgewassen ter wereld. In Oost-Azië is het gewas 
all  in het Neoliticum gedomesticeerd (ca 4000 v.Chr.). In de prehistorie werd hennep 
waarschijnlijkk vooral verbouwd voor de vezels. De oudste vondsten betreffen namelijk 
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fragmentenn van touw en textiel16. Vermoedelijk is de cultuur  van hennep via de in Centraal-
Aziëë wonende Scythen in Zuid-Oost Europa terecht gekomen. Herodotos vermeldt in de 5e 
eeuww voor  Christus dat de Scythen ook de zaden gebruikten. Hij  schrijf t dat de Scythen een 
stoombadd namen door  in een driestoks tentje te gaan zitten en daarbinnen hennepzaden op 
hetee stenen te strooien. De Grieken en Romeinen gebruikten voornamelijk de vezels om touw 
enn zeilen van te maken Alleen Dioscorides vermeldt dat de olie uit de zaden als 
geneesmiddell  tegen oorpijn wordt gebruikt17. Vanuit Zuid-Oost Europa heeft de cultuur  van 
hennepp zich langzaam over  de andere delen van Europa uitgebreid. Ook de vroegste 
Europesee vondsten van hennep hebben betrekking op textielfragmenten. Ze dateren uit de 
Ijzertij dd en zijn afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk. Pas uit de Romeinse tij d zijn vondsten 
vann hennepzaden bekend. Ze werden gevonden in het Romeinse castellum Novaesium, nabij 
hett  huidige Neuss in Duitsland. Ook in Engeland en Frankrij k zijn uit de Romeinse tij d 
vondstenn van hennepzaden bekend. Alleen in Engeland gaan de vondsten van de zaden 
vergezeldd met de aanwezigheid van hennep in pollendiagrammen. Hiermee is lokale cultuur 
bewezen18.. Waarschijnlij k kenden de Romeinen in ons land het gebruik van hennep ook 
wel.. Tot op dit moment zijn er  echter  geen vondsten gedaan die dit kunnen bevestigen. Ook 
inn België*  ontbreken vondsten uit de Romeinse tijd . Het vroegste bewijs voor  de cultuur  van 
hennepp in ons land is afkomstig van palynologisch onderzoek in het dal van de Hoensbeek in 
Limburg .. Op een niveau dat gedateerd is tussen 596 en 664 AD kon de aanwezigheid van 
hennepstuifmeell  aangetoond worden19. De vroegste vondst van hennepzaden is gedaan in 
eenn waterput uit 8e eeuw20. Omstreeks deze tij d wordt hennep ook verbouwd op de 
domeinenn van Karel de Grote. Vanaf de 14e eeuw neemt het aantal archeologische vondsten 
flin kk toe. Ook wordt hennep in bijna alle laatmiddeleeuwse en 16e eeuwse kruidenboeken 
genoemd.. Vrijwe l altij d is er  dan sprake van medicinaal gebruik. Ook de vele vondsten van 
hennepzadenn in beerputten en vergelijkbare context zijn zeer  waarschijnlij k afkomstig van 
medicinaall  gebruik. De uit de zaden geperste olie werd tijdens de vasten ook voor  de 
maaltijdbereidin gg gebruikt21, maar  hennepolie was destijds kant en klaar  op markten 
verkrijgbaar .. Het is daarom niet waarschijnlij k daar  de zaden uit beerputten gebruikt zijn om 
oliee uit te persen. Naast medicinaal gebruik wordt ook het gebruik als vogelvoer  vermeld. In 
dee rekeningen van het klooster  Leeuwenhorst bij  Noord wijk is in 1475/76 sprake van de 
aankoopp van hennepzaad voor  het vogeltje van de abdis.22 

Hett  is opvallend dat het gebruik van hennep als drug na Herodotos (zie boven) pas 
weerr  in de 19e eeuw wordt beschreven, althans in Europa23. Zeer  waarschijnlij k moet dit 
wordenn toegeschreven aan het feit dat de effecten van het gebruik van hennepprodukten in 
hett  verleden steeds sociaal aanvaardbaar  werden bevonden. Beschrijvingen in termen 
waarmeee wij  dit in onze huidige samenleving gewoon zijn te doen, kwamen daarom in het 
verledenn niet voor. Illustratie f is de hierboven genoemde beschrijving door  Herodotos van het 
gebruikk  van hennepzaden door  de Scythen. Vanuit onze huidige ideeënwereld is het duidelijk 
welkk effect de Scythen met de hennepdampen voor  ogen hadden. Volgens Herodotos was het 
echterr  niet meer  dat een manier  van baden. Ook uit de Middeleeuwen zijn teksten bekend 
waarr  wij  vanuit onze huidige met 'drugs*  doorspekte samenleving anders tegen aankijken dan 
dee Middeleeuwers zelf. Een laatmiddeleeuws slaapmiddel luidde bijvoorbeeld als volgt: 'Om 
eenenn te doen slaepen. Neemt een groet toyrnoyse ghewichte wit macopisaet (=maanzaad, 
PapaverPapaver somniferum) ende also vele ghewichte caenpsaet (=hennepzaad, Cannabis sativa) 
endee een alf groets tornoyse ghewichte belsaet (=zaad van bilzekruid , Hyoscyamus niger) 
endee poedert ende gheeft hem drincken.'24 
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Tuinbouw w 

Concretee aanwijzingen voor introducties in de tuinbouw tijdens de Merovingische tijd zijn 
niett voorhanden. Er bestaan wel schriftelijke bronnen waaruit we wat te weten kunnen komen 
overr de voedingsgewoonten in die periode. De waarde van deze bronnen moeten we echter 
niett overschatten, want zij hebben betrekking op een gebied dat veel groter is dan onze 
huidigee landsgrenzen omvatten. Zo reikte het Merovingische rijk in de 6e eeuw al tot diep in 
Midden-Europaa en omvatte het grote delen van het huidige Frankrijk. Omdat andere bronnen 
mett gegevens over de Merovingische voedingsgewoonten nagenoeg ontbreken, zal kort 
wordenn ingegaan op de inhoud van twee historische documenten. Het eerste document dateert 
uitt ca 511. Het is een soort voedingsleer in briefvorm, geschreven door de Griekse arts 
Anthimus,, en bestemd voor de Frankische Koning Theodorik in Metz (Noord-Frankrijk)25. 
Dezee Anthimus, zelf afkomstig uit een geheel andere culinaire traditie, heeft zijn best gedaan 
omm een voedingsadvies samen te stellen waarbij rekening lijk t te zijn gehouden met de 
teeltmogelijkhedenn op wat hogere geografische breedten. Onder de produkten die Anthimus 
noemt,, bevinden zich cultuurgewassen die wij nog niet uit eerdere tijdvakken kennen, maar 
diee in latere perioden een belangrijke rol in de Nederlandse landbouw zouden gaan spelen. 
Voorbeeldenn van dergelijke gewassen zijn andijvie (Cichoriwn endivia), sla (Lactuca sativa), 
pastinaakk  (Pastinaca sativa), asperge (Asparagus officinalis), kalebas (Lagenaria siceraria) 
rettichh (Raphanus sativus), kweepeer  (Cydonia oblonga) en moerbei (Morus nigra). Hoewel 
wee er dus niet zeker van zijn dat de genoemde gewassen ook daadwerkelijk in ons land 
verbouwdd werden, kunnen we in elk geval stellen dat Anthimus met zijn voedingsleer een 
basiss heeft gelegd voor voedingsgewoonten die in latere perioden in ons land algemeen 
zoudenn worden. 

Uitt een ander document blijkt dat er in de Merovingische tijd nog een voorkeur 
bestondd voor de hartige en sterk gekruide gerechten zoals we die bij de Romeinen waren 
tegengekomen.. Dit blijkt onder andere uit een oorkonde voor een klooster in Noord-Frankrijk 
vann de Merovingische koning Childeric II uit het jaar 716. Deze oorkonde was een 
bevestigingg van eerder verkregen voorrechten in het derde kwart van de 7e eeuw. Uit deze 
oorkondee blijkt dat er tolvrijheid bestond voor een aantal eetwaren waaronder het Romeinse 
garum26.. Dit gamm was een vloeibaar zoutmiddel dat bij de Romeinen zeer geliefd was (zie 
bijdragee van Pais). We kunnen ons nu afvragen of er in Merovingische kringen in ons land 
ookk nog steeds garum gebruikt werd. En bovendien: werd er in deze tijd misschien ook nog 
steedss een soort lokale garum bereid zoals dat ook vermoed wordt voor de Romeinse tijd27? 
Hoewell  de harde bewijzen daarvoor ontbreken, kunnen we vaststellen dat de plantaardige 
ingrediëntenn van het garum kruiden zijn die het in ons land goed doen. Ze kunnen dus, zij 
hett misschien voornamelijk in elitaire kringen, lokaal verbouwd zijn geweest. 

Ookk de paleobotanische bewijzen voor tuincultuur in de 
Merovingischee tijd zijn zeer schaars. In Odoorn28 is één appelpit en één pruimepit (Prunus 
domesticadomestica ssp. insititid) gevonden. De datering van de kuilen waarin deze vondsten werden 
gedaan,, is echter dermate ruim (400-900) dat we op grond daarvan geen betrouwbare 
conclusiess over het fruitgebruik in de Merovingische tijd kunnen trekken. Uit 
pollendiagrammenn blijkt de aanwezigheid van tamme kastanje en walnoot29 maar dit hoeft, 
zoalss hiervoor gezegd, geen bewijs te zijn voor de cultuur van deze bomen. De beschikbare 
paleobotanischee gegevens lijken er op te wijzen dat het fruitassortiment in de Merovingische 
tijdd nog voornamelijk bestond uit verzamelde wilde vruchten zoals: bosbraam (Rubus 
fruticosus),fruticosus), bosbes (Vaccinium spp.), framboos (Rubus idaeus), sleepruim (Prunus spinosa), 
vlierbess (Sambucus nigra) en hazelnoot (Corylus avellana)30. 
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4.44 DE KAROLINGISCH E TUD 700-900 

Economischee bloei 

Vanaff  de 8e eeuw maakt ons hele landtieel uit van het Karolingische rijk, dat zich uitstrekt 
vann de Noordzee tot aan de Middellandse Zee. Dorestad, dat in de nadagen van het 
Merovingischee rijk sterk aan macht heeft ingeboet, groeit in de 8e eeuw weer uit tot een 
belangrijkk handelscentrum. Via de noordelijke handelsplaatsen Haithabu (bij Schleswig) en 
Birkaa (bij Stockholm) en de Russische rivieren worden zelfs handelscontacten gelegd met 
Byzantiumm en de Mohammedaanse wereld31. Een neerslag van de indrukwekkende 
internationalee handelscontacten van het Karolingische Dorestad vormen de munten afkomstig 
uitt het hele Karolingische Rijk die in Dorestad zijn opgegraven32. 

Hoewell  in het grootste deel van het Karolingische Rijk de economie gericht is op 
zelfvoorzieningg (Naturalwiitschaft), waarbij de producenten hun eigen produkten consumeren, 
enn er geen of nauwelijks handel bestaat, is er in het kustgebied wel degelijk sprake van een 
geldeconomie.. Ook het domaniale stelsel, waar de heer het land in bezit heeft en de boeren 
(horigen)) verplicht worden diensten te verrichten en een deel van hun opbrengst af te staan, 
iss in onze streken, althans in de noordelijke Nederlanden minder sterk doorgevoerd dan 
elders.. In Vlaanderen en Haspengouw is het nog het sterkst aanwezig33. Economisch gezien 
bevindtt ons land zich dus, vergeleken met de rest van het Karolingische rijk, in een gunstige 
positie. . 

Hett  Capitulare de villi s en de Brevium exempla 

Vergelekenn met de vorige perioden beschikken we uit de Karolingische tijd over wat meer 
gegevenss over de landbouwgeschiedenis, zowel historische als paleobotanische. Een op het 
eerstee gezicht waardevol document is een der verordeningen van Karel de Grote, het 
CapitulareCapitulare de villis vel curtis imperialibus. Dit Capitulare, dat is opgesteld in het begin van 
dee 9e eeuw, maar mogelijk een bevestiging is van reeds eerder bestaande regels, bestond uit 
voorschriftenn van Karel de Grote aan de rentmeesters van de koninklijke domeinen. In het 
laatstee hoofdstuk worden 89 gewassen genoemd die op de koninklijke domeinen verbouwd 
moestenn worden34. Toch is de waarde van het Capitulare de villi s voor de geschiedenis van 
dee Nederlandse landbouw vrij beperkt. Een belangrijk nadeel van het document is dat het 
betrekkingg heeft op het gehele rijk van Karel de Grote, dat ook Mediterrane gebieden 
omvatte.. Van soorten als granaatappel (Punica granatum) en parasolden (Pinus pinea) is het 
directt duidelijk dat zij niet in ons land verbouwd zijn. Van andere, winterharde soorten, is het 
allemaall  wat onzekerder. De waarde van het Capitulare de villi s is dus voor ons doel beperkt 
omdatt het als het ware een. ideaalbeeld laat zien. 

Eenn meer realistisch beeld van wat er op de koninklijke domeinen verbouwd werd, 
gevenn de Brevium exempla ad res ecclestasticas etfiscales describendas35. Dit zijn 
voorbeeldenn van inventarisaties van koninklijke domeinen, opgenomen door controle-
ambtenaren.. De voor de geschiedenis van de Nederlandse landbouw belangrijkste 
inventarisatiee heeft betrekking op het domein Asnapium (812 AD). Dit domein lag vlak bij 
Rijssell  in het latere bisdom Kamerijk. Dit bisdom was omstreeks het jaar 1300 een van de 
landsheerlijkee territoria in de Nederlanden36. 

Eenn overzicht van de gewassen die in de inventarisatie van Asnapium genoemd 
worden,, met de resultaten van het paleobotanisch onderzoek uit dezelfde periode, wordt in 
tabell  1 gegeven. De vertaling der akkerbouwgewassen is van Slicher van Bath (1960, 75). De 
tuinbouwgewassenn zijn vermeld volgens de vertaling van Von Fischer-Benzon (1894, 181-
182). . 
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Tabell  1. Gewassen uit de Brevium exempla betreffende Asnapium en paleobotanische 
aanvullingenn uit de Karolingische tijd. 

aanwezi gg In 
Asnapium : : 

paieobotanise h h 
onderzoek : : 

Xi i 

Xi i 

Granen n 
boekweit t 
rogge e 
haver r 
gerst t 
spelt t 
tarwe e 
dwergg tarwe 

Groente n n 
kool l 
koolrabj j 
ui i 
prei i 
knoflook k 
sjalot t 
kalebas s 

Peulvruchte n n 
erwt t 
paardeboon n 
linzewikke e 
voederwikke e 
linze e 

Krulde n n 
betonie* * 
bonekruid* * 
winterbonekruid d 
zevenboom m 
koriander* * 
lavas* * 
hertsmunt t 
watermunt t 
peterselie e 
salie e 
selderij* * 
balsemwormm kruid 
boerenwormkruid d 
wijnruit* * 
zwartee mosterd 
venkel' ' 
dille* * 

Frui tt  en note n 
appel l 
peer r 
kwee e 
mispel l 
moerbei i 
perzik k 
walnoot t 
hazelnoot t 
kroosjes s 
druiff (krent, rozijn?) 

Sierplante n n 
madonnalelie e 

Medicinal ee planten ? 
bilzekruid d 

Handelsgewasee n n 
wouw w 
vlas/lijnzaad d 
maanzaad d 
dederzaad d 

** garumkruiden 
++ aangetoond maar reeds eerder geïntroduceerd 
XX zekere introductie 
xx mogelijke introductie 
Xii oorspronkelijk inheems maar waarschijnlijk in tuincultuur gebracht. 

FagopyrumFagopyrum escuientum 
SecaleSecale cereale 
AvenaAvena sativa 
HordeumHordeum vulgare 
TriticumTriticum speoa 
TriticumTriticum aastivum 
TriticumTriticum aestivum 
grexx aestivo-compactum 

BrassicaBrassica deracea 
BrassicaBrassica deracea 
Aiiumcepa Aiiumcepa 
Aiiumporrum Aiiumporrum 
AikmAikm  sativum 
AÉiumAÉium  ascoBnicum 
LagenariaLagenaria siceraria 

PisumPisum sativum 
ViciaVicia faba var. minor 
ViciaVicia ervilia 
ViciaVicia sativa ssp. sativa 
LensLens culinaris 

StachysStachys officinalis 
SaturejaSatureja hortensis 
SaturejaSatureja montana 
JuniperusJuniperus sabina 
ConandrumConandrum sativum 
LevisticumLevisticum officinale 
MenthaMentha tongjfolia 
MenthaMentha aquatica 
PetrosetinumPetrosetinum crispum 
SalviaSalvia officinalis 
ApiumApium graveolens 
TanacatumTanacatum balsamita 
TanacetumTanacetum vulgare 
RutaRuta graveolens 
BrassicaBrassica nigra 
FoeniculumFoeniculum vulgare 
AnethumAnethum graveolens 

MalusMalus domesüca 
PyrusPyrus communis 

S /donia/donia oblonga 
espilusespilus germanica 

MorusMorus nigra 
PrunusPrunus persica 
JuglansJuglans regia 
CorylusCorylus aveHana 
PrunusPrunus domestica ssp. insititia 
VitisVitis vinifera 

LiliumLilium candidum 

HyoscyamusHyoscyamus niger 

ResedaReseda luteola 
LinumLinum usitatissimum 
PapaverPapaver somniferumt 
CamelinaCamelina sativa 
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Akkerbouw w 

Boekweit Boekweit 

Dee introductie van boekweit als cultuurplant is in nevelen gehuld. Dit geldt niet alleen voor 
dee introductie van het gewas in de Nederlandse akkerbouw maar eigenlijk ook voor de 
verspreidingg van de plant als cultuurgewas in zijn algemeenheid. Boekweit schijnt 
oorspronkelijkk afkomstig te zijn uit Centraal-Azië, van waaruit de cultuur van de plant zich al 
heell  vroeg naar andere landen verspreidde. De oudste vondsten van boekweit zijn gedaan in 
hett vruchtbare steppengebied ten noorden van de Zwarte Zee (tegenwoordige Ukraine). Deze 
vondstenn dateren uit het begin van de Uzertijd. De in dit gebied levende Scythen zouden 
doorr middel van handelskontakten de boekweit bij de Grieken, Thracièrs (huidige Bulgarije) 
enn de Kelten hebben geïntroduceerd. Dit beweert althans Herodotos in de 5e eeuw voor 
Chr37.. Volgens Dodoens kenden de schrijvers van de klassieke oudheid boekweit echter 
niet38.. Lenz (1894) noemt het gewas ook niet. Uit paleobotanisch onderzoek is gebleken dat 
boekweitt in de Ukraine waarschijnlijk wel tot in de Middeleeuwen verbouwd werd39. Het 
lijk tt er echter op dat de uitbreiding van de boekweitcultuur naar west-Europa tot de 
Middeleeuwenn op zich liet wachten. Over het precieze tijdstip waarop boekweit in de 
Nederlandsee akkerbouw haar intrede deed, laten de gegevens uit de verschillende 
onderzoeksdiscipliness niet helemaal hetzelfde beeld zien. In de loop van de 14e eeuw wordt 
inn geschreven documenten af en toe boekweit genoemd40. De eerste vermeldingen over 
boekweitt als pachtprestatie dateren voor België uit 1395 en voor Brabant uit 141041. 
Blijkbaarr was de verbouw van boekweit omstreeks deze tijd zo algemeen dat het als betaling 
inn natura kon dienen. De gegevens uit beerputonderzoek komen hiermee redelijk overeen. 
Vanaff  de tweede helft van de veertiende eeuw behoort boekweit in 's-Hertogenbosch, 
Amsterdam,, Leiden en Utrecht tot de voedingsmiddelen die op het menu van de 
middeleeuwsee stedeling staan42. In recepten uit deze tijd wordt boekweit echter nog niet 
genoemd;; dat gebeurt pas in de 17e en 18e eeuw als de boekweit massaal wordt verbouwd 
opp schrale zandgronden en afgebrand hoogveen (boekweitbrandcultuur). Volgens 
palynologischee gegevens uit het Nederlands-Vlaamse cultuurgebied is er al sprake van 
boekweitstuiftneell  in het Neoliticum en de Bronstijd (de Kempen, Drenthe), zij het 
sporadisch.. Talrijker zijn de vondsten uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd (de Kempen, 
noordelijkk Nederland)43. Ook in pollenmonsters die uit de vroege Middeleeuwen dateren, is 
aff  en toe boekweit gevonden (de Kempen44), terwijl ook vroege vondsten zijn gedaan van 
eenn enkel boekweitvruchtje45. Deze vroege boekweitvondsten zijn tot voor kort 
geïnterpreteerdd als afkomstig van een als onkruid tussen gewoon graan optredende 
boekweitsoort;; het zou zowel om de gewone boekweit (Fagopyrwn esculentum) als om de 
tataarsee boekweit (Fagopyrwn tataricum) kunnen gaan46. Verscheidene pollendiagrammen 
uitt het oosten van ons land hebben recentelijk echter een nieuw licht op de introductie van 
boekweitt geworpen. Het blijkt dat boekweitstuifmeel (althans in het oosten van ons land) 
vanaff  de twaalfde eeuw vrijwel continu in meerdere procenten aanwezig is47. Dit 
verschijnsell  is niet alleen te verklaren door uitbreiding van boekweit als onkruid tussen 
gewoonn graan aan te nemen, maar moet zeer waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als een 
toenamee van boekweit als cultuurgewas. De vroegmiddeleeuwse vondsten van boekweit 
komenn hiermee ook in een ander daglicht te staan. Zo is het nu aannemelijk dat de verbouw 
vann boekweit in de Kempen al in de Karolingische tijd plaats vond. 

Samenvattendd kunnen we zeggen dat de introductie van boekweit als cultuurgewas 
waarschijnlijkk vanaf de Karolingische tijd geleidelijk aan, met regionale verschillen, heeft 
plaatss gevonden. Dat de schriftelijke vermeldingen en de beerputvondsten van jongere datum 
dateren,, valt te verklaren door het feit dat deze bronnen pas vanaf de 14e eeuw algemeen 
worden.. Dat vermeldingen in kookboeken van nog jongere datum zijn, komt doordat 
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kookboekenn voor een lezend publiek bestemd waren. Dit zou kunnen betekenen dat het eten 
vann boekweit in de hogere sociale lagen van de bevolking pas in de 17e eeuw algemeen 
werd. . 

Tuinbouw w 

GroentenGroenten en kruiden 

Inn de inventarisatie van Asnapium herkennen we onder de kruiden opvallend veel 
ganimkruiden.. Een aantal garum-ingrediènten komt echter niet voor op de lijst: marjolein, 
dille,, venkel, polei, betonie, scharlei en agrimonie. Blijkbaar gaf men in Asnapium, om wat 
voorr reden dan ook de voorkeur aan een ander kruidenassortiment. De ganimkruiden die in 
tabell  1 als introductie worden aangemerkt, zijn mogelijk al in de Romeinse tijd 
geïntroduceerd,, maar zolang paleobotanische bewijzen daarvoor ontbreken, worden zij als 
Karolingischee introductie beschouwd. Balsemwormkruid, ook wel vrouwenmunt genoemd en 
vanaff  de 8e eeuw ook bekend onder de naam costus**, is wèl met zekerheid een nieuw 
gewas.. Zoals zoveel nieuwe gewassen is ook balsemwormkruid uit Zuid-Europa afkomstig. 
Boerenn worm kruid is een oorspronkelijk inheemse plant, maar deze plant wordt evenals 
watermunt,, hertsmunt en hazelaar tijdens de Karolingische tijd blijkbaar in tuincultuur 
verbouwd.. Als zodanig kunnen zij als introducties beschouwd worden. Ook peterselie en salie 
zijnn vermoedelijk Karolingische introducties hoewel de vroegste paleobotanische vondsten 
pass uit de late Middeleeuwen dateren (zie aldaar). 

Inn archeologische context zijn nog twee nieuwe kruiden aangetoond die niet in de 
inventarisatiee van Asnapium genoemd worden. Deze gewassen zijn gevonden in de 
belangrijkee Karolingische handelscentra Dorestad en Medemblik. Medemblik lag aan de 
handelsroutee tussen Dorestad en noordelijk gelegen havens. Uit Medemblik komen de 
vroegstee vondsten van zwarte mosterd (Brassica nigra)*9. Zwarte mosterd is vermoedelijk 
afkomstigg uit het oostelijke Middellandse-Zeegebied. De zaden bevatten een hoog gehalte aan 
mosterdolie,, wat de reden is voor de verspreiding van deze plant als cultuurgewas. Hoewel 
zwartee mosterd zich ook als rivierbegeleider verspreid heeft, is de vroegste vondst in een 
belangrijkk handelscentrum als het Karolingische Medemblik zonder twijfel het gevolg van de 
introductiee als cultuurplant. 

Dee andere Karolingische introductie is winterbonekruid (Satureja montana). Van dit 
kruidd is een zaadje gevonden in Dorestad50. Winterbonekruid is in tegenstelling tot gewoon 
bonekruidd een meerjarige plant. Beide soorten zijn afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. 

Hoewell  de in de inventarisatie van Asnapium gebruikte term 'ravacaules' eerder aan 
onzee huidige gewasnaam koolraap doet denken dan aan koolrabi51, is het toch vrij zeker dat 
hett inderdaad om een koolsoort gaat die met onze huidige koolrabi (Brassica oleracea var. 
gongylodes)gongylodes) vergeleken mag worden. Afbeeldingen of betrouwbare beschrijvingen van het 
gewass uit de Karolingische tijd ontbreken weliswaar, maar uit dé 16e eeuw hebben we die 
well  tot onze beschikking. Joachim Camerarius beeldt een duidelijke koolrabiplant af, die hij 
'caulirapum'' noemt52. Dodoens geeft in zijn uitgave van 1554 geen afbeelding, maar wel 
eenn duidelijke beschrijving van een plant die hij 'raapkoolen' noemt. Het is een gewas met 
'witgruenee bladeren ghelijck die andere witte kooien / maer blyuen onghesloten alzoo dat zij 
gheenn tsame in een ghesloten croppen hebben / maer brenghen eenen grooten ronden knoop 
ghelijckk een rape voort / die onder die bladeren rechts boven der aerden groeyet / die van 
binnenn wit es ghelijck een rape / ende ghelijck een rape bereyt ende gegheten wordt.'53 

Hoewell  enige voorzichtigheid bij het 'terugvertalen' van een 16e-eeuwse beschrijving 
naarr een Karolingische gewasnaam natuurlijk wel geboden is, lijk t het aannemelijk te 
veronderstellenn dat zowel de naam ravacaules als de naam caulirapum op koolrabi van 
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toepassingg zijn. Letterlij k betekent de naam: raap van de kool of van de stengel. Wanneer 
'echte**  rapen (Brassica rapa) bedoeld werden, werd alleen het woord rapum of rapa gebruikt, 
zonderr  een met caulo vergelijkbaar  voor- of achtervoegsel. 

Kalebas Kalebas 
Dee vroegste vondst van de kalebas in ons land is gedateerd tussen 660 en 740. Fragmenten 
vann de vruchtwand werden gevonden in een waterput in een Merovingisch/Karolingische 
nederzettingg bij  Houten 54. Uit vergelijkend microscopisch onderzoek van de vruchtwand 
bleekk dat het om het geslacht Lagenaria ging. Omdat vorm en grootte van de vrucht niet 
meerr  vast te stellen waren konden de resten niet tot op soortsniveau worden gedetermineerd. 
Err  wordt echter  aangenomen dat het om de fleskalebas gaat (Lagenaria siceraria), omdat dit 
dee enige soort is die behalve in de tropen ook op gematigde breedten voorkomt Het 
oorsprongsgebiedd van Lagenaria-soorten ligt in de tropen. Uit archeologisch onderzoek is 
geblekenn dat de fleskalebas vanaf ca 4000 BP ook buiten de tropen voorkomt. Zo zijn vanaf 
dezee tij d regelmatig resten in Midden- en Noord-Amerika gevonden. Archeologische 
vondstenn uit Europa zijn veel zeldzamer en dateren ook van veel jongere datum (het vroegere 
Tsjechoslowakije,Tsjechoslowakije, 14e en 17e eeuw). In middeleeuwse schriftelijk e bronnen wordt wel af en 
toee de fleskalebas genoemd. Er  is echter  maar  één bron waaruit met zekerheid kan worden 
afgeleidd dat de fleskalebas ter  plaatse verbouwd werd. Uit een gedicht getiteld Liber de 
culturacultura hortorum, van de in het Benediknjner  klooster  Reichenau levende monnik Walafri d 
Strabo,, blijk t dat het gewas daar  in de kloostertuin werd verbouwd55. In Karolingische 
bronnenn uit ons cultuurgebied, zoals de inventarisatie van het domein Asnapium, wordt de 
fleskalebass niet genoemd. Dit is volgens de betreffende onderzoekers een aanwijzing dat de 
plantt  in onze streken niet verbouwd werd. Op grond van klimatologische factoren zou lokale 
teeltt  uitgesloten moeten worden. In de 16e eeuw is de fleskalebas echter  wel met succes in 
Nederlandd verbouwd. Dodoens noemt zelfs geen bijzondere klimatologische eisen waaraan 
menn bij  de teelt van 'cauwoorden' moet voldoen, hetgeen hij  wel doet bij  bijvoorbeeld 
vijgen,, komkommers en meloenen. Ook volgens de Italiaanse reiziger  Lodovico Guicciardini , 
diee in de 16e eeuw ons land bezocht, werden er  hier  'cauwoorden' verbouwd56. Uit de 16e 
eeuww zijn ook vondsten bekend van de zaden van de fleskalebas57. We kunnen ons nu 
afvragenn of de klimatologische omstandigheden in de 16e eeuw echt wel zoveel gunstiger 
warenn dan in de Karolingische tijd . De periode 1530-1700 staat immers bekend als de 'kleine 
ijstijd ''  en wordt landbouwhistorisch onder  andere gekenmerkt door  een sterke achteruitgang 
vann de druiventeelt in ons land58. Zoals we hiervoor  gezien hebben, waren de 
klimatologischee omstandigheden in de Karolingische tij d (in elk geval in de zuidelijke 
Nederlanden),, blijkbaar  wel geschikt om perziken, moerbeien en druiven te verbouwen. 
Interessantt  is ook dat de kalebas voorkomt in het voedingsadvies van de hierboven genoemde 
Anthimu ss voor  de Frankische koning Theodorik in Metz (Noord-Frankrijk) , een bron die 
doorr  Kooistra &  Hessing niet genoemd wordt. Dit gegeven lijkt , in combinatie met 
klimatologischee overwegingen voldoende om een Karolingische introducti e van de fleskalebas 
zekerr  niet uit te sluiten. Volledigheidshalve wordt nog vermeld dat de fleskalebas in 1322 in 
dee tuin van de aartsbisschop van Canterbury op Lambeth Palace verbouwd werd59. 

Linzenwikke Linzenwikke 

Off  we de linzenwikke (Vicia ervilia) als een cultuurgewas mogen beschouwen is niet 
helemaall  zeker. Deze plant hoort thuis in het Middellandse-Zeegebied en werd daar, evenals 
inn Zuid-Duitsland, verbouwd om te dienen als veevoer. Het ontbreken van de plant in 
Nederlandsee middeleeuwse schriftelijk e bronnen zou betekenen dat de plant hier  tijdens de 
Middeleeuwenn niet in cultuur  is geweest. De vondst van linzenwikke in Dorestad heeft 
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volgenss de betreffende onderzoeker  te maken met de import van graan uit zuidelijker  streken, 
alwaarr  de linzenwikke als akkeronkrui d optrad60. 

Fruit Fruit 

Opvallendd is het ontbreken van de drui f (Vitis vinifera), die wel in het Capitulare de villi s 
voorkomt,, maar  dus blijkbaar  niet aanwezig was op de bezittingen van de Keizer  in 
Asnapium.. Uit andere historische bronnen blijk t dat druiven in de zuidelijke Nederlanden al 
well  in de 9e eeuw verbouwd werden. In de beschutting van de Maasvallei vond in de 
omgevingg van Luik en Hoei druiventeelt plaats61. De historische bewijzen voor  druiventeelt 
inn de noordelijke Nederlanden dateren van veel jongere datum62. De vermeldingen uit Hoei 
enn Luik zijn de vroegste bewijzen voor  druivencultuur  in de Nederlanden. Opgravingen 
hebbenn wel druivepitten opgeleverd uit vroeger  gedateerde contexten63, maar  deze zijn niet 
noodzakelijkerwij ss afkomstig van in ons land verbouwde druiven. Dit geldt ook voor  de 
druivepittenn die in Romeinse context gevonden zijn. De pitten kunnen namelijk ook heel 
goedd afkomstig zijn van geïmporteerde krenten of rozijnen. Pitloze rozijnen bestonden er  in 
dee Middeleeuwen namelijk nog niet, terwij l pitloze krenten pas vanaf de 15e eeuw in West-
Europaa bekend zijn. Aristoteles maakt in zijn 'Problemata' melding van pitloze druiven, die 
hijj  staphulae agigartae" noemt, maar  schriftelijk e bewijzen voor  de export van pitloze 
druivenn (krenten) naar  West-Europa dateren pas uit de 15e eeuw65. Pas in de 17e eeuw zijn 
err  in ons land pitloze rozijnen, maar  zelfs dan behoren zij  nog tot de zeldzaamheden66. 

Ookk peer  (Pyrus communis), kweepeer  (Cydonia oblongd), zwarte moerbei (Morus 
nigra)nigra) en mispel (Mespilus germanicdf1 zijn Karolingische introducties in de fruitteelt . Peer 
komtt  in het wild voor  in Zuid-, Midden- en Oost-Europa en aangrenzend West-Azië. Bij  de 
aff  en toe in Nederlandse bossen gevonden 'wild e peren' gaat het waarschijnlij k om 
verwilderdee exemplaren68. Ook kweepeer, mispel en zwarte moerbei zijn geen inheemse 
soorten,, maar  komen oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied en het Nabije Oosten. 
Dee Romeinen kenden deze vruchten wel, maar  we beschikken tot op dit moment nog niet 
overr  aanwijzingen dat ze in de Nederlanden verbouwd werden. De pitten van de genoemde 
fruitsoortenn blijven over  het algemeen goed bewaard69, maar  zelfs in goed onderzochte 
Romeinsee nederzettingen als Valkenburg (Z.H.)70 en Voerendaal71 zijn ze niet gevonden. 
Hett  lijk t daarom gerechtvaardigd aan te nemen dat de vruchten tijdens de Romeinse tij d niet 
verbouwdd werden. Resten van prei, ui, knoflook en sjalot zijn veel moeilijker  aan te tonen 
omdatt  ze slecht bewaard blijven. Hun afwezigheid in archeologische context levert daarom 
niett  zonder  meer  het bewijs dat deze gewassen in de Romeinse voeding ontbraken. Dit maakt 
hett  ook enigszins onzeker  of we de uiengewassen uit de inventarisatie van Asnapium als 
introducti ee mogen beschouwen. 

Sierplanten Sierplanten 

Inn de inventarisatie van Asnapium komen we ook de eerste in onze streken geïntroduceerde 
sierplantt  tegen: de madonnalelie (Lilium  candidum). Deze plant werd niet in de eerste plaats 
vanwegee haar  sierwaarde aangeplant, maar  had vooral een belangrijke functie als religieus 
symbool.. Op vele schilderijen staat zij  in de buurt van Mari a afgebeeld, om haar  deugden te 
symboliseren72. . 
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4.55 DE TIENDE EEUW 

Territorial ee versnippering en extreme droogte 

Dee 10e eeuw neemt in meer dan één opzicht een bijzondere positie in binnen de economische 
geschiedeniss van ons land. Na een periode van relatieve stabiliteit in de Karolingische tijd 
neemtt in de tweede helft van de 9e eeuw de onrust in het Karolingische Rijk toe. Na een 
seriee rijksdelingen maakt ons land vanaf 925 deel uit van het Duitse Rijk. Ook binnen onze 
landsgrenzenn treedt versnippering op in kleinere territoriale eenheden; er wordt een basis 
gelegdd voor onze latere provincies. Deze versnippering had economisch gezien belangrijke 
gevolgenn doordat de handel door het ontstaan van meer tollen bemoeilijkt werd. De handel 
werdd hiermee ook kleinschaliger. De betekenis van Dorestad als handelsplaats nam in de 
tweedee helft van de 9e eeuw aanzienlijk af. De regelmatige plunderingen door de 
Noormannenn zullen er wel mee te maken hebben gehad, maar de interne strubbelingen in het 
Frankischee Rijk, waarbij de stad van haar belangrijkste achterland, het Duitse Rijnland, werd 
afgesneden,, is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak geweest De Friese handel zet zich nog 
well  voort, en de functie van Dorestad wordt wel overgenomen door andere plaatsen als 
Utrecht,, Deventer en Tiel, maar met het grootschalige karakter van de handel zoals we dat 
kennenn uit de Karolingische tijd is het tijdelijk afgelopen. 

Ookk in klimatologisch opzicht neemt de 10e eeuw een bijzonder plaats in vanwege de 
extremee droogte73. 

Akkerbouw w 

Historischee gegevens over ontwikkelingen in de akkerbouw zijn schaars. Volgens de 
paleobotanischee gegevens waren haver (Avena sativa), gerst (Hordeum vulgare) en rogge 
(Secale(Secale cereale) de belangrijkste granen. Vondsten van tarwe (Triticum aestivum) zijn 
vergelekenn met de Karolingische tijd flink afgenomen. 

Tuinbouw w 

Inn de tuinbouw valt in de 10e eeuw slechts één (mogelijke) introductie te melden: de 
weverskaardee (Dipsacus sativus). Zaden van deze plant, die zoals zoveel nieuwe gewassen uit 
Zuid-Europaa afkomstig is, zijn gevonden op twee plaatsen in Leeuwarden74. De gedroogde 
bloeiwijzenn werden vroeger gebruikt om wol te kaarden. Het lijk t gerechtvaardigd de 
vondstenn in verband te brengen met de vermaarde Friese lakenindustrie, die we al uit de 
Merovingischee tijd kennen..De vondst van de zaden hoeft niet te betekenen dat de 
weverskaardee destijds in ons land verbouwd werd. Het is ook mogelijk dat gedroogde 
kaardebollenn geïmporteerd werden. De eerste schriftelijke gegevens over de teelt van 
weverskaardee in ons land dateren pas uit de 15e eeuw75. 

Wanneerr we afgaan op de schriftelijke bronnen lijk t de wijngrens in de tiende eeuw in 
noordelijkee richting te zijn verschoven. Zoals we gezien hebben, kwamen de eerste 
vermeldingenn uit Luik en Hoei. In de 10e eeuw is er sprake van wijngaarden in Meerssen en 
Gent76. . 
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4.66 DE VOLL E MIDDELEEUWE N 1000-1300 

Groeii  en expansie 

Inn het algemeen kan de economische en demografische ontwikkeling tijdens de volle 
Middeleeuwenn gekarakteriseerd worden met begrippen als vitaliteit, groei, expansie en 
differentiatie.. De bevolking groeit sterk, door grootschalige ontginningen neemt de 
hoeveelheidd bebouwd land toe, terwijl ook het rendement verbetert77. Deze ontwikkeling 
voltrektt zich globaal in twee fasen. Tijdens de eerste fase (1000-1150) is er weliswaar sprake 
vann economische en demografische groei, maar de economie is nog voor een groot deel 
gebaseerdd op zelfvoorziening. Ook het domaniale stelsel is in grote delen van het Duitse Rijk 
nogg van kracht. 

Dee tweede fase (1150-1300) onderscheidt zich duidelijk van de eerste. In heel Europa 
neemtt na 1150 namelijk de betekenis van het domaniale stelsel af. De horigheid wordt 
teruggedrongen,, het geldverkeer begint een belangrijke rol te spelen, en er komen meer 
markten.. Deze behoefte aan markten, in samenhang met de toegenomen bevolkingsdruk, leidt 
tott het ontstaan van veel steden. Tijdens de volle Middeleeuwen vinden ook de kruistochten 
(1096-1291)) en de eerste ontdekkingsreizen (Marco Polo, 1254-1324). 

Akkerbouw w 

Err zijn geen aanwijzingen voor de introductie van nieuwe akkerbouwgewassen tijdens de 
vollee Middeleeuwen. 

Tuinbouw w 

Uitt het jaar 1052 dateert een interessante vermelding over fruitteelt bij Maastricht. Er worden 
perzikenn (Prunus persico) pruimen (Prunus domestica), kersen en abrikozen (Prunus 
armeniaca)armeniaca) verbouwd78. Met perziken en pruimen hebben we al in eerdere perioden kennis 
gemaakt.. Om welke pruimen het gaat, wordt niet duidelijk. Ongetwijfeld bestonden er in de 
elfdee eeuw meerdere vormen, maar concrete aanwijzingen over pruimevormen zijn pas uit de 
latee Middeleeuwen beschikbaar. Voor de kersen geldt hetzelfde. Mogelijk gaat het om de 
zoetee kers of boskriek (Prunus avium). Zoete kers is een oorspronkelijk inheemse soort. De 
vermeldingg uit Maastricht zou dan de eerste aanwijzing zijn voor het in cultuur nemen van 
dezee kers. Het valt echter niet uit te sluiten dat zure kers (Prunus cerasus) bedoeld werd. 
Zuree kers is niet inheems, maar vermoedelijk afkomstig uit het gebied rond de Kaspische 
Zee.. Het vroegste bewijs voor de aanwezigheid van de zure kers in Nederland is geleverd 
doorr de vondst van pitten in een afvalkuil uit 1 le-eeuws Deventer79. 

Dee abrikoos is een voor ons land nieuw gewas, dat afkomstig is uit Midden-Azië. Als 
wee afgaan op de ter beschikking staande bronnen lijk t de abrikoos in Nederland nauwelijks 
eenn rol van betekenis in de fruitteelt te hebben gespeeld. De vermelding uit Maastricht is de 
enigee uit de Middeleeuwen. Er zijn ook geen middeleeuwse paleobotanische vondsten 
bekend. . 

Dee druiventeelt lijk t verder naar het noorden te zijn opgeschoven. In 1139 werden zelfs 
inn Egmond druiven verbouwd80. 

Tijdenss de tweede fase (marktfase) van de volle Middeleeuwen valt de introductie op 
vann twee echte bladgroenten: komkommerkruid (Borago officinalis) en tuinmelde (Atriplex 
hortensis).hortensis). De consumptie van bladgroenten is in de Middeleeuwen nog een typisch 
mediterranee gewoonte waaraan men zich in ons land pas vrij laat waagde. Lange tijd werden 
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bladgroentenn (evenals vers fruit ) als schadelijk voor  de gezondheid beschouwd. De 
middeleeuwsee medicijnmeesters waren van mening dat 'Deghene die ghesont bliven wylt en 
sall  ghemeynlijck niet veel fruyten noch wermoesen eten'.81 

Dee vroegste vondsten van tuinmelde zijn gedaan in Pesse (1100-130082) en 's-
Hertogenboschh (1275-132583). Uit een latrin e in 's-Hertogenbosch waarvan de inhoud 
eveneenss gedateerd kon worden tussen 1275 en 1325, komen de vroegste vondsten van 
komkommerkruid 84. . 

Uitt  de 13e eeuw komen we ook iets meer  te weten over  siergewassen. Volgens Blink 
werdenn krokussen (Crocus sp.), leliën (Ulium sp.) en rozen (Rosa sp.) in ons land 
verbouwd85;;  het blijf t echter  onduidelijk om welke soorten of vormen het gaat. 

HetHet Ribes probleem 

Zowell  aalbes (Ribes rubrum), zwarte bes (Ribes nigrum) als kruisbes (Ribes uva-crispa) 
wordenn beschouwd als oorspronkelijk inheemse soorten86. Het wonderlijk e doet zich nu 
voorr  dat ribes-zaden pas vanaf de 12e eeuw in archeologische context worden gevonden87. 
Err  bestaat geen enkele aanwijzing dat de vruchten vóór  de twaalfde eeuw werden gegeten. 
Ookk de Romeinen kenden de bessen niet. De vroegste schriftelijk e bronnen uit ons 
cultuurgebiedd die melding maken van aalbessen dateren pas uit de 15e eeuw88. 
Waarschijnlij kk  worden hier  zwarte bessen (Ribes nigrum) bedoeld. Vermeldingen van rode 
aalbessenn dateren pas uit de 16e eeuw89. Het feit dat Dodoens de 'Roode Aalbesien' ook 
'Besiekenss van Overzee' noemt, geeft aan dat het destijds nog als een nieuw gewas werd 
beschouwd.. Ook vermeldingen van kruisbessen dateren pas uit de 15e eeuw90. 
Waarschijnlij kk  is ook dit gewas niet inheems. Dodoens, die gewend is ook eventuele 
natuurlijk ee standplaatsen van de door  hem beschreven planten te noemen, vermeldt alleen dat 
dee 'Stekelbesien' in en langs tuinen en hoven geplant worden. Volgens Vandommele is de 
kruisbess uit Itali ë afkomstig91. De Arabieren schijnen de kruisbes wel in Spanje beschreven 
tee hebben92. Gezien de vondsten in beerputten e.d. zijn Ribes-soorten in de Middeleeuwen 
slechtss af en toe gegeten. Echt populair  worden ze pas in de 17e en 18e eeuw. Gezien de 
verspreidingsgeschiedenis,, zoals die uit historisch en paleobotanisch onderzoek naar  voren 
komt,, lijk t het erop dat de status van Ribes-soorten in Nederland, als oorspronkelijk inheems, 
terr  discussie gesteld moet worden. Het lijk t nauwelijks aannemelijk dat de soorten vóór  de 
12ee eeuw wèl in Nederland aanwezig waren, maar  dat de bessen niet gegeten werden. Een 
uitzonderingg moet misschien gemaakt worden voor  de zwarte bes (Ribes nigrum). Dit is de 
enigee Ribes-soon waarvan Dodoens natuurlijk e standplaatsen beschrijft93. De smaak schijnt 
echterr  'onliefelijck ' te zijn, reden waarom zij  ook niet 'gheoeffent (verbouwd), noch oock 
niett  ghebruyekt'  werd. 

4.77 DE LAT E MIDDELEEUWE N (1300-1500) 

Economischee en demografische neergang 

Naa enkele eeuwen van groei brak er  omstreeks het begin van de 14e eeuw een periode aan 
waarinn het in economisch en demografisch opzicht slecht ging in West-Europa. Veel 
gebiedenn waren overbevolkt geraakt, de mogelijkheden tot ontginning waren uitgeput en op 
velee plaatsen was de vruchtbaarheid van het land door  over-exploitatie sterk verminderd. 
Slechtee opbrengsten en een agrarische crisis waren het gevolg. Hongersnood en 
pestepidemieënn brachten grote sterfte teweeg en werkten economisch ontwrichtend. De 
slechtee opbrengsten hadden soms wel tijdelij k tot gevolg dat de graanprijzen stegen, maar 
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overr  het algemeen heerste er  bij  de prijzen van graan een dalende tendens94. Het spreekt 
vanzelff  dat de gevolgen van de lage graanprijzen het sterkst waren in die gebieden waar  de 
akkerbouww overheerste. Dit leidde er  toe dat in sommige delen van Europa de bevolking 
massaall  naar  de steden trok en dat vele dorpen op het platteland ontvolkt raakten95. Behalve 
demografischee oorzaken lijk t er  in sommige gebieden ook een relatie te zijn met 
klimatologischee veranderingen tijdens de 14e eeuw96. In Nederland lijken de gevolgen van 
dee crisis vri j  beperkt te zijn gebleven. Voor  grootscheepse ontvolking van het platteland zijn 
geenn bewijzen. In grote delen van ons land was veeteelt van meer  betekenis dan de 
akkerbouw,, terwij l in de akkerbouwgebieden de economische diversiteit zodanig was dat de 
gevolgenn van de lage graanprijzen eenvoudig gecompenseerd konden worden. Dit had tot 
gevolgg dat Brabant (akkerbouw èn schapenteelt) en Holland (veehouderij) zelfs een periode 
vann relatieve welstand doormaakten. Vlaanderen schijnt in economisch opzicht wel achteruit 
tee zijn gegaan97. Hoewel in grote delen van ons land de gevolgen van de crisis dus 
waarschijnlij kk  beperkt zijn gebleven, werden lage delen van het westen en het noorden wel 
getroffenn door  ernstige overstromingen. Door  bijvoorbeeld de Marcellusvloed (1362), 
Dionysiusvloedd (1373), SL-Elisabethsvloed (1421) ging veel cultuurland verloren98. Vanaf 
14500 treedt er  langzaam herstel van de economie op en neemt de bevolking weer  in aantal 
toe. . 

Akkerbouw w 

Evene Evene 

Overr  de introducti e van de evene (Avena strigosa) als cultuurplant bestaan nog de nodige 
twijfels.. Uit schriftelijk e bronnen blijk t dat het graan in 1399 met zekerheid als zelfstandig 
gewass werd verbouwd99. Uit archeologische context zijn echter  aanzienlijk vroegere 
vondstenn bekend. In Nederland is de soort gevonden in Pesse100 (datering: 900-1100), 
Gasselte1011 (datering: 850-1150) en Wageningen102 (datering: 800-1200). Ook uit 
Ostfrieslandd zijn vroege vondsten bekend103. Deze vondsten dateren ongeveer  uit dezelfde 
periodee als de Nederlandse vondstea Uit Archsum (op Sylt) is echter  ook een vondst bekend 
uitt  de volksverhuizingtijd 104. Opvallend aan de vroege archeologische vondsten is dat evene 
altij dd gemengd voorkomt met gewone haver. Deze gegevens zouden er  op kunnen wijzen dat 
evenee als akkeronkrui d tussen gewone haver  zijn intrede in onze landbouw heeft gedaan. Dit 
vermoedenn wordt bevestigd door  een vergelijkend onderzoek naar  het chromosoompatroon 
vann de verschillende evene-vormen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gecultiveerde evene 
vann Noord- en West-Europa afstamt van wilde vormen die algemeen voorkomen in akkers op 
hett  Spaanse vasteland105. Pas tegen het einde van de veertiende eeuw werd evene met 
zekerheidd als zelfstandig gewas verbouwd. Vanaf deze tij d wordt er  in de schriftelijk e 
bronnenn af en toe melding gemaakt van ruwer  evene, ruwe haver  en evie. De naam ruwe 
haverr  heeft betrekking op het uiterlij k van de kroonkafjes, die, vergeleken met gewone haver, 
nogall  ruw zijn. Hoewel vooral in de noordelijke Nederlanden de naam evie ook voor  gewone 
haverr  gebruikt werd, zijn er  ook bronnen die evie naast haver  noemen106. Evene is een 
gewass dat, vergeleken met andere granen, onder  extremere omstandigheden kan groeien. Het 
graann werd daarom verbouwd op droge zandgrond, waar  gewone haver  geen betrouwbare 
opbrengstenn meer  leverde. Ook werd evene als 'ondergeschoten haver' in een mengcultuur 
mett  gewone haver  verbouwd107. 
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AndereAndere nieuwe graanvormen? 

Overr  eventuele andere nieuwe graanvormen zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar. 
Waarschijnlij kk  bestonden er  in de late Middeleeuwen verschillende vormen van tarwe, rogge, 
haverr  en gerst. In schriftelijk e bronnen uit de 14e en 15e eeuw komen meerdere gewas- c.q. 
produktnamenn van granen voor. De meeste van deze namen kunnen echter  herleid worden tot 
reedss eerder  geïntroduceerde gewassen. Zo wordt met 'gebaarde tarwe' spelt (Triticum spelta) 
bedoeld,, een graan dat in tegenstelling tot 'caluwe tarwe', 'naakte tarwe', 'claer  tarwe' of 
'fijn ee tarwe*  {Triticum aestivum) na het dorsen nog door  kaf omhuld blijft . De bewoonsters 
vann de abdij  in Rijnsburg kochten in 1497 naast gewone tarwe 'brouwtarwe' in108. Of het 
hierr  inderdaad gaat om een speciaal brouwras misschien om een mindere kwaliteit 
broodtarwee die alleen nog geschikt was om mout van te maken, kan niet met zekerheid 
gezegdd worden109. Andere namen als 'oosters terwe', 'cleefs terwe', 'goudsche haver', 
'westlandsee haver'110 duiden meer  een herkomstgebied aan dan dat zij  een indicatie geven 
overr  het bestaan van verschillende rassen. 

Voedergewassen Voedergewassen 

Opvallendd in de schriftelij k bronnen uit de 14e eeuw is de sterke opkomst van 
voedergewassen.. Deze toename, die ook geldt voor  gewassen die in de nijverheid een rol 
speelden,, is een gevolg van intensiveringsprocessen in de landbouw, waarbij  de braakperiode 
benutt  gaat worden voor  de teelt van voeder- en handelsgewassea Hoewel deze intensivering 
zichh in de 14e eeuw sterk geografisch uitbreidde moet met nadruk gezegd worden dat dit 
process zich binnen de invloedsfeer  van de grote steden in het zuiden van de Nederlanden 
waarschijnlij kk  reeds in de 13e eeuw voltrok 111. 

Inn verscheidene schriftelijk e bronnen worden genoemd: wikke, stoppelloof, spurrie en 
brem.. Bij  de middeleeuwse wikke, die als stoppelvrucht werd verbouwd, gaat het 
waarschijnlij kk  om de voederwikke (Vicia sativa ssp. sativa)112, een uit het Nabije Oosten 
afkomstigg cultuurgewas113. Van deze wikke is weliswaar  een historische vermelding uit 
12788 bekend114, maar  de sterke toename in het aantal vermeldingen in de 14e eeuw is 
opvallend.. De gegevens uit archeologisch onderzoek wijzen er  op dat de introducti e van 
wikk ee in ons land mogelijk al in de Karolingische tijd  heeft plaatsgevonden115. Uit deze 
vondstenn blijk t echter  niet met zekerheid of de plant destijds al als zelfstandig cultuurgewas 
verbouwdd werd. Sommige gegevens lijken er  namelijk op te wijzen dat de voederwikke als 
akkeronkrui dd zijn intrede in de Nederlandse landbouw heeft gedaan. In één geval bevonden 
zichh zaden van de voederwikke in een verkoolde voorraad erwten en bonen116. In twee 
anderee gevallen werden zaden van de voederwikke aangetroffen in monsters verkoold 
graan117.. De mogelijkheid dat de tussen het graan aangetroffen zaden een restant 
representerenn van een hoofdgewas dat het voorafgaande jaar  op dezelfde akker  werd 
verbouwd,, mag echter  niet helemaal worden uitgesloten. 

Vann raapzaad (Brassica rapa) bestonden er  mogelijk in de Romeinse tij d al twee 
vormen::  consumptierapen en stoppelknollen118. In de 15e eeuw komt daar  nog een 
gewasvormm bij : het raapkruid , ook wel stoppelkruid, stoppelloof of braakloof genoemd119. 
Ditt  gewas werd zeer  dicht gezaaid waardoor  de planten geen knollen ontwikkelden. Het werd 
alleenn voor  het blad verbouwd, dat in Vlaanderen loof werd genoemd en in Brabant krui d 
heette.. Vooral het melkvee werd op deze kunstmatige 'stoppelweiden' geweid. 

Voorr  dergelijke kunstmatige najaarsweiden werd ook brem {Cytisus scoparius) 
gebruikt.. Brem kon nog op de slechtste grondsoorten verbouwd worden. Volgens Lindemans 
maaktee de brem of ginst zelfs het ontstaan van de landbouw mogelijk in de armste streken 
vann België120. Behalve dat het een belangrijk voedergewas was voor  op de heidevelden 
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loslopendd vee, werd het ook als zelfstandig voedergewas op arme zandgronden verbouwd. 
Ookk werd brem tussen de rogge gezaaid. Het zaad dat op de akker  terecht kwam bewaarde 
zeerr  lang zijn kiemkracht. Hierdoor  kon men met eenmaal zaaien volstaan om voor  een reeks 
vann volgende jaren van opkomst van brem verzekerd te zijn. Wanneer  de rogge niet te laag 
bijj  de grond werd geoogst had men na de oogst een voedzame stoppelweide volgegroeid met 
brem.. Ook in heidegebieden in Noordwest-Duitsland werd brem gezaaid als 
voedergewas121. . 

Ookk spurrie (Spergula arvensis) is een oorspronkelijk inheemse soort. Het is 
waarschijnlij kk  het oudste oorspronkelijk inheemse cultuurgewas in Noord-Europa. Al in de 
Ijzertij dd werd spurrie verbouwd. Het bewijs hiervoor  komt echter  niet uit Nederland maar  uit 
Denemarken,, waar  in de opgegraven restanten van een huis een voorraad van ca 5600 ml 
spurriezaadd werd gevonden122. Hoewel in Nederland dergelijke zeldzame vondsten niet zijn 
gedaan,, is spurrie ook hier  vermoedelijk al eerder  verbouwd. De vroegste harde bewijzen 
voorr  de verbouw van spurrie komen echter  pas uit het begin van de 15e eeuw123. In deze 
tij dd werd spurrie op de arme zandgronden verbouwd om te dienen als veevoer. Spurriezaad 
enn spurriehooi waren belangrijke wintervoeders, terwij l verse spurrie de gehele zomer kon 
wordenn geoogst wanneer  het met regelmatige tussenpozen werd gezaaid. 

Handelsgewassen Handelsgewassen 

Eénn van de nieuwe produkten in de late Middeleeuwen was raapzaad (Brassica rapa). De 
oudstee vermelding van dit produkt dateert uit 1389124. Het gaat hier  vermoedelijk nog niet 
omm een echt nieuw gewas. Het raapzaad werd namelijk geoogst van voederrapen (al in de 
Romeinsee tij d geïntroduceerd) die in de winter  op de akker  waren blijven staan. In het 
volgendee voorjaar  schoten deze rapen dan in bloei, om een rijke  zaadoogst te leveren125. 
Gezienn de hoge prijzen die voor  raapzaad werden betaald, is het echter  aannemelijk dat men 
dee rapen ook doelbewust zaaide om in het daaropvolgende voorjaar  verzekerd te zijn van een 
kostbaree hoeveelheid raapzaad126. In dit geval zouden we van een bijzondere introducti e 
kunnenn spreken: een oude gewasvorm wordt voor  een nieuw produkt verbouwd. De 
belangstellingg voor  raapzaad houdt verband met de sterk toegenomen vraag naar  olie. 

Omm aan de grote behoefte aan olie te voldoen, is een van onze oudste cultuurgewassen, 
waarvann de teelt in onbruik was geraakt, opnieuw in cultuur  genomen. Zoals we gezien 
hebben,, was huttentut (Camelina sativa) in de prehistorie en de Romeinse tij d een belangrijk 
cultuurgewas.. Vanaf de volksverhuizingtijd neemt het aantal vondsten echter  drastisch af. 
Ookk zijn uit de Middeleeuwen geen beplantingsschema's bekend waarin de huttentut 
voorkomt.. In sommige 16e-eeuwse kruidenboeken wordt de plant wel beschreven, echter  niet 
alss cultuurgewas, maar  als een tussen vlas optredend onkruid127. Dit beeld komt overeen 
mett  de resultaten van paleobotanisch onderzoek. Bijna alle post-Romeinse vondsten van 
huttentutt  zijn duidelijk geassocieerd met vondsten van lijnzaad128. Slechts in twee gevallen 
werdd huttentut gevonden zonder  dat in hetzelfde grondspoor  ook' lijnzaad kon worden 
aangetoond.. In het ene geval betreft het de vondst van één zaadje in een afvalkuil uit de 
Merovingischee tijd 129. Gezien de' samenstelling van het betreffende monster, dat uit granen 
enn graanakkeronkruiden bestond, hebben we ook hier  vermoedelijk te maken met huttentut 
alss akkeronkruid . Ook uit een beerput uit Maastricht is een vondst van huttentut bekend 
zonderr  dat zich in hetzelfde monster  ook lijnzaad bevond. Hier  gaat het echter  om een vondst 
waarvann de determinatie als onzeker  wordt bestempeld130. De vroegste schriftelijk e 
vermeldingg waaruit de teelt van huttentut bhjkt , dateert uit 1416 en is afkomstig uit 
Zwijnaard ee in Vlaanderen131. Hoewel het oliehoudende zaad het belangrijkste produkt was, 
werdd ook het stro gebruikt Er  werden bezems van gemaakt en het werd aan het vee gevoerd. 
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Eenn interessant akkerbouwprodukt wordt vermeld in de rekeningen van de Abdij  van 
Rijnsburg.. Er  wordt de aankoop vermeld van 'naerduszaet'  en er  wordt een uitgave vermeld 
voorr  het slaan van 'naerdisoly'132. Vermeldingen van nardus in middeleeuwse documenten 
zijnn een bron van grote nomenclatorische verwarring. Met de vroegmiddeleeuwse (en oudere) 
vermeldingenn van nardus wordt namelijk een ander  produkt bedoeld dan de laatmiddeleeuwse 
enn jongere vermeldingen. De oude vermeldingen hebben betrekking op een produkt dat 
afkomstigg is van de zogenaamde Indische nardus (Nardostachys jatamansï). De wortels en 
onderstee stengeldelen van deze plant leveren een kostbare olie, waarin al omstreeks het begin 
vann onze jaartellin g gehandeld werd. Het is deze plant die de nardusmirr e leverde die ook in 
dee bijbel regelmatig genoemd wordt133. Met de nardus uit laatmiddeleeuwse en jongere 
bronnenn wordt een andere plant bedoeld134. Gezien het feit dat het zaad verhandeld wordt 
enn er  geen sprake lijk t te zijn van wortels, stengeldelen of bladeren, is het niet aannemelijk 
datt  het hier  gaat om de Indische nardus of de zogenaamde wilde nardus135. Uitkomst biedt 
ookk hier  weer  Dodoens, die van de tamme nigelle zegt dat men deze in ons land nardus 
noemtt  en het zaad ervan narduszaad. Dodoens geeft deze nigelle de wetenschappelijke naam 
MelanthiumMelanthium sativum. De beschrijving die hij  van de plant geeft, komt zonder  twijfe l overeen 
mett  onze hedendaagse Nigella sativaP6. Vanwege de diepzwarte kleur  van de zaden werd 
dee plant ook wel aangeduid met zwarte komijn en git. BI  ank aart vermeldt dat de zaden 
'bestaan''  uit een vlugge, fyne olie, die wordt gebruikt tegen 'slymige long-qualen en om de 
qualsterss uit te rachelen'137. Zwarte komijn is afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied. 

NieuweNieuwe erwtevormen? 

Erwtenn behoorden reeds in de prehistorie tot de belangrijkste voedingsmiddelen. Tot in de 
14ee eeuw komen we niets te weten over  eventuele erwtevormen. Mogelijk waren er  wel 
eerderr  meerdere vormen bekend, maar  omdat de zaden van de verschillende vormen in (sub)-
fossielee vorm niet van elkaar  te onderscheiden zijn, kan de eventuele vroegere aanwezigheid 
niett  worden aangetoond. Met de overvloed aan schriftelijk e bronnen die uit de late 
Middeleeuwenn ter  beschikking staan wordt het wel mogelijk meerdere vormen te 
onderscheiden.. In 14e- en 15e- eeuwse documenten worden vij f vormen erwten genoemd te 
weten::  groene, witte en grauwe erwten, wintererwten en sluimerwten. Omdat betrouwbare 
gewasbeschrijvingenn ontbreken is het hachelijk om een officiële naam aan deze produkten toe 
tee kennen. Bij  de groene erwten weten we zeker  dat het om gedroogde doperwten gaat, ze 
wordenn namelijk in maart aangekocht138. Ook de grauwe erwten139 waren vermoedelijk in 
gedroogdee vorm in de handel. De groene erwten zouden dan Pisum sativum ssp. sativum 
kunnenn zijn. Met de grauwe erwten kan ook de ondersoort arvense bedoeld zijn, een laage 
erwtegewas,, dat zowel voor  veevoer  als voor  menselijke consumptie (grauwe erwten, 
capucijners)) werd verbouwd. De onfersoort'arvense is landbouwhistorisch gezien ouder  dan 
dee ondersoort sativum. 

Welkee soort met de witte erwten140 bedoeld wordt is niet zeker. Volgens Dodoens 
bestondd er  in de 16e eeuw ook een witzadige vorm van Pisum sativum1* 1. Het is echter  niet 
zekerr  of deze vorm in de 14e eeuw ook al bestond. Een reële mogelijkheid is daarom dat met 
witt ee erwten kekererwten (Cicer arietinum) worden bedoeld. In dat geval zijn de erwten 
vrijwe ll  zeker  geïmporteerd. In de 16e eeuw werden kekererwten slechts op beperkte schaal in 
dee hoven van 'cruytliefhebbers' verbouwd142. Het was dus zeer  waarschijnlij k geen 
handelsgewass dat per  mud werd verhandeld, zoals uit een vermelding blijkt . Hoewel we niet 
helemaall  mogen uitsluiten dat de kekererwt ook reeds in de 14e eeuw in de hoven van 
'cruytlieihebbers**  stond, heeft de betreffende vermelding van witte erwten, die een 
grootschaligee teelt doet vermoeden, zeer  waarschijnlij k geen betrekking op in ons land 
verbouwdee kekererwten. 
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Dee zogenaamde wintererwten worden in de 15e eeuw in Vlaanderen verbouwd. In een 
graanpachtt  is sprake van '3 mudden wintererwten'. Op andere plaatsen wordt vernield dat er 
erwtenn in het 'winterzaad' gezaaid werden143. Goede gewasbeschrijvingen ontbreken ook 
hierr  weer. Volgens Heukels (1907) zijn de wintererwten afkomstig van de boslathyrus 
(Lathyrus(Lathyrus sylvestris). Deze plant schijnt vroeger  wel als voedergewas verbouwd te zijn 
geweest144.. Helemaal naar  tevredenheid is deze identificatie echter  niet. Het is namelijk niet 
zoo aannemelijk dat de erwten zélf als veevoer  gebruikt werden. Erwtegewassen (ook wikke) 
werdenn groen óf rijp  gevoerd, maar  in het laatste geval ongedorst145. De term erwten hoeft 
hiermeee niet in tegenspraak te zijn, want het gewas in zijn geheel lijk t immers wel op erwten. 
Dee gebruikte maat is echter  voor  een dergelijk produkt niet gebruikelijk . De term mud is bij 
uitstekk een maat die in de late Middeleeuwen gebruikt werd voor  een hoeveelheid gedorst 
graan,, erwten of bonen. Het is zeker  geen algemeen gebruikte maat voor  hooi, stro e.d. 
Hiermeee wordt het waarschijnlij k dat met de bovengenoemde wintererwten een hoeveelheid 
gedorstee erwten bedoeld wordt, bestemd voor  menselijke consumptie. Of de 'erwten' van de 
boslathyruss voor  dit doel wel zo aantrekkelijk zijn, mag betwijfeld worden. Bovendien is de 
boslathyruss een meerjarige plant met een indrukwekkend wortelstelsel, die volgens Dodoens 
'all ee jaren wederom spruyt'  en 'niet lichtelijck sterft'146, geen aantrekkelijk e eigenschap 
voorr  een gewas dat in een vorm van wisselbouw wordt verbouwd147. Een meer  voor  de 
handd liggende betekenis van onze wintererwten wordt geboden door  Hegi148. Hegi noemt 
'Wintererbsen''  een cultuurvor m van de velderwt (Pisum sativum ssp. arvense) welke, in 
tegenstellingg tot de meeste andere rassen van de velderwt, ook voor  menselijke consumptie 
werdd verbouwd. Het gewas schijnt ook wel bekend te hebben gestaan onder  de naam Pisum 
sativumsativum hibernicum1* 9. 

Dee vermeldingen van sluimerwten, ook wel erwthouwen genoemd, komen ook uit 
België150.. Uit Kempische dorpskeuren uit de 15e eeuw blijk t dat in alle hoven op het 
plattelandd 'erwthouwen' (naast 'boonhouwen') werden verbouwd. Dit gewas werd in de 
completee peul verhandeld, want er  is sprake van de aankoop van erwthouwen of sluimerwten 
doorr  abdijen in de omgeving van Brussel. Het kan hier  dus niet om gedroogde erwten gaan. 
Waarschijnlij kk  is het een nieuwe gewasvorm van Pisum sativum ssp. sativum, vergelijkbaar 
mett  onze huidige verse doperwten van de variëteit medullar e. Erwten werden meestal 
veldgewijss (akkerbouw) verbouwd. De sluimerwten werden vooral in hoven (tuinbouw) 
gevonden. . 

Tuinbouw w 

Hop Hop 

Hopp (Humulus lupulus) komt in bijna geheel Europa en Siberië van nature voor151. De 
vroegstee bewijzen voor  het brouwen van bier  met hop dateren uit de Karolingische tijd . In 
hett  klooster  van Corvey aan de Weser, 60 km ten zuiden van Hannover, wordt bier  met in 
hett  wild verzamelde hop gebrouwen152. Voor  het doel van dit verhaal zijn we echter  alleen 
geïnteresseerdd in het gebruik van de hop als cultuurplant . Volgens sommigen is het vroegste 
bewijss voor  het in cultuur  nemen van hop te vinden in een akte uit 768 waarin Pippijn II I  (de 
vaderr  van Karel de Grote) het klooster  van St. Denis (Parijs) zogenaamde humlonarias cum 
integritateintegritate schenkt. Deze humlonarias zijn wel geïnterpreteerd als hoptuinen153. Wanneer 
dezee vertolking juist is, dan zou dit inderdaad het vroegste bewijs zijn voor  het in cultuur 
nemenn van hop. Het vreemde is echter  dat hop in het Capitulare de Villi s (  800) niet 
voorkomt.. Dit is een belangrijk argument dat tegen de cultuur  van hop in deze tij d spreekt. 
Karell  de Grote zou hop ongetwijfeld in het Capitulare hebben opgenomen, als zijn vader 
hoptuinenn had gehad. Met de hierboven genoemde humlonarias wordt vermoedelijk een 
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natuurlijk ee groeiplaats van hop aangeduid, waaruit wel de belangstelling voor  de plant, maar 
niett  de cultuur  ervan mag worden afgeleid. Vanaf de tweede helft van de negende eeuw zijn 
err  wel bewijzen voor  de aanwezigheid van hoptuinen, zij  het dat deze niet uit Nederland 
komenn maar  uit Zuid-Duitsland en Noord-Frankrij k (Reims)154. Vanaf deze tij d neemt het 
aantall  vermeldingen van hopcultuur  flink  toe. De vroegste bewijzen voor  de cultuur  van hop 
inn ons land dateren echter  pas uit de 14e eeuw. In Gouda bestonden in de 14e eeuw 
hoptuinen,, in de omgeving van Breda was sprake van 'hoplant*  en in het land van Heusden 
('endee alwaer  in anderen landen') was sprake van uitgebreide hopteelt155. In de 
middeleeuwsee vermeldingen van hopteelt in ons land is sprake van zowel hoptuinen als 
hopakkers.. De hop werd verbouwd in langwerpige kuilen van ca 40 cm diep, met vier 
hopplantenn en een vullin g van aarde en mest156. Overigens is hop niet alleen verbouwd 
voorr  de hopbellen. Ook de zogenaamde hopkeesten, de op asperges lijkende wortelscheuten 
werdenn gewaardeerd. De bewijzen hiervoor  dateren echter  pas uit de 16e eeuw157. De 
schijnbaarr  vri j  late introducti e van de hopcultuur  in Nederland is waarschijnlij k te wijten aan 
dee schaarste aan historische gegevens uit vroegere eeuwen. 

Kool Kool 

Inn de 14e eeuw lijk t het aantal koolrassen flink te zijn toegenomen. Genoemd worden 
kabuiskool158,, rode kool159, witte kool160, beetcoelen161 en smercoelen162. De kabuis, 
rodee en witte kool, behoren alle tot de groep der  sluit- of kopkolen (Brassica oleracea var. 
capitata).capitata). Volgens Dodoens werden de zogenaamde 'witt e sluytkoole', waarvan de buitenste 
bladenn lichtgroen zijn, maar  de binnenste 'sneewit', in ons land 'cabuyskoole' genoemd. De 
bladerenn groeien strak om elkaar  heen zo dat zij  'tsamen eenen grooten ronden cloot ghelijck 
worden'163.. Aan deze eigenschap heeft dit kooltype zijn naam te danken. De naam kabuis 
iss afgeleid van het latijnse woord caput hetgeen kop betekent. In middeleeuwse 
tuinbeschrijvingenn worden deze kolen met de naam kappus, kabiz, capuz(ah), kabaz of 
caputiumm aangeduid164. Uit het feit dat in het Livr e des Mestiers, samengesteld door  een 
schoolmeesterr  uit Brugge, naast cabuscole ook witte colen165 worden genoemd, zou kunnen 
wordenn afgeleid dat er  in de 14e eeuw minstens twee witte koolrassen bestonden. Over  hoe 
ditt  mogelijk tweede witte kooltype er  uitzag, kunnen we slechts speculeren. Mogelijk gaat het 
omm een savooie kool (Brassica oleracea var. sabauda), die Dodoens ook tot de witte kolen 
rekent.. Ook deze kool behoort botanisch gezien tot de kopkolen, maar  de bladrozetten sluiten 
zichh niet zo strak als bij  de witte kabuiskool. Hetzelfde is het geval bij  de middeleeuwse rode 
kolen.. De huidige kogelvormen met weinig omblad bestonden destijds nog niet. Dodoens 
noemtt  de rode sluitkool heel toepasselijk 'rooskens'. Het gaat hierbij  vermoedelijk om rode 
'rode-kolen',, een ras waarvan het blad, in tegenstelling tot het blad van purperen 'rode-
kolen',, niet met een waslaag bedekt is166. 

Dee vraag is nu of de bovengenoemde kopkolen 14e- en 15e- eeuwse introducties in de 
Nederlandsee tuinbouw zijn. Zeer  waarschijnlij k is dat niet het geval en waren zij  al eerder  in 
onss land bekend. Het ontbreekt ons alleen aan geschikte bronnen om dat te bewijzen. Voor 
dee kabuiskool en de rode kool geldt dat deze vermoedelijk al in de 12e eeuw in Duitsland 
bekendd waren. Hildegard von Bingen noemt deze gewassen resp. 'kappus*  en 'rubeae 
caules'167.. Ook Albertus Magnus (13e eeuw) vermeldt een kopkool die hij  'caputium' 
noemt168. . 

Watt  met 'beetcoelen' wordt bedoeld is niet helemaal zeker. Mogelijk gaat het om biet-
off  raapvormige kolen, vergelijkbaar  met onze huidige koolrabi. Dit gewas is vermoedelijk al 
inn de Karolingische tij d in ons land geïntroduceerd (zie aldaar). 

Ookk de 'smercoelen*  die in de Nederlandse uitgave van het Livr e des Mestiers 
genoemdd worden, behoren tot een gewas dat niet betrouwbaar  geïdentificeerd kan worden. In 
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dee Franse vertaling wordt het gewas 'bietes' genoemd . Het voorvoegsel 'smer' duidt 
mogelijkk  op de oogsttijd van deze 'coel'. Een oude benaming voor  de maand november  is 
namelijkk  smeermaand170. 

Hett  is opvallend dat geen van de middeleeuwse schriftelijk e bronnen melding maakt 
vann een gewas dat aan onze huidige boerenkool doet denken. Ook dit gewas lijk t pas te 
verschijnenn als de 16e eeuwse kruidenboeken er  afbeeldingen van laten zien. Het is mogelijk 
datt  boerenkool door  het ontbreken van een typische koolvorm, in de middeleeuwen onder  een 
anderee naam bekend stond. 

SnijbietSnijbiet en beetwortel 

Dee wilde vorm van de biet is de strandbiet (Beta vulgaris ssp. maritima). Deze plant komt 
vann nature voor  in het Middellandse-Zeegebied en langs de Westeuropese kusten171. 
Vermoedelijkk  zijn het blad en de wortel van deze plant in Nederland al vroeg als 
voedingsbronn ontdekt. In de klassieke oudheid bestonden er  al verscheidene cultuurvormen 
vann de biet, waaronder  gewassen waarvan de wortel gegeten werd172. Zoals we gezien 
hebbenn (bijdrage Pais), werd de biet ook in ons land al in de Romeinse tij d verbouwd. Over 
dee precieze gewasvorm van de in het verleden verbouwde bieten is geen absolute zekerheid 
tee krijgen. Volgens sommige onderzoekers moeten we bij  de bieten die in middeleeuwse 
bronnenn 'betas', 'beeten' e.d. genoemd worden, denken aan snijbiet173. Dodoens beschrijft 
hierr  in 1554 twee vormen van: de 'witt e beete' en de 'ghemeene roode beete'174. De rode 
vormm lijk t in alles op de witte, alleen de bladnerven en de stelen zijn rood in plaats van wit. 
Omdatt  de witte vorm het meeste lijk t op de wilde vorm, lijk t het veilig aan te nemen dat de 
'witt ee beete' landbouwhistorisch gezien ouder  is dan de 'ghemeene roode'. Uit de 
middeleeuwsee bronnen uit ons land blijk t niet dat er  meer  soorten bieten waren, zodat het 
aannemelijkk  lijk t dat de rode snijbiet omstreeks 1500 of in het begin van de 16e eeuw is 
geïntroduceerd. . 

Opp het menu van de bewoonsters van de abdij  te Rijnsburg (late 15e eeuw) stonden 
echterr  beetwortelen175. Onze huidige rode bieten, suikerbieten of voederbieten kunnen 
hiermeee niet bedoeld zijn. Het enige door  Dodoens in 1554 genoemde bietegewas met een 
knoll  van betekenis is de 'roomsche roode beete'176. Dit is het gewas waarvan onze huidige 
rodee kroten afgeleid zijn. Algemeen verbreid was dit gewas in de 16e eeuw nog niet. 
Dodoenss noemt het een 'vreemd geslacht'  dat alleen 'by den cmytliefhebbers' gevonden 
wordt.. Hierui t zou kunnen worden afgeleid dat de 15e-eeuwse beetwortelen, die door  de 
bewoonsterss van de abdij  van Rijnsburg gegeten werden, geen rode bieten kunnen zijn 
geweest.. Het gaat waarschijnlij k om een 'wit '  bietegewas met een goed ontwikkelde 
penwortel.. Dergelijke witte beetwortels worden al door  Theophrastos (371-287 v. Chr.) 
beschrevenn als een lange, dikke, rechte wortel zoals de rettich (raphanis), die vlezig is, zoet 
smaaktt  en door  sommigen rauw wordt gegeten177. 

RodeRode wortel, witte wortel, pastinaak en suikerwortel 

Dee namen voor  wortels, pastinaken en suikerwortels zijn vanaf hun vroegste vermeldingen in 
dee klassieke oudheid tot in de 17e eeuw vaak met elkaar  verwisseld. Hierdoor  is het moeilijk 
uitt  de vroege bronnen met zekerheid op te maken welke soort precies bedoeld wordt. De 
hierbovenn genoemde kloosterlingen uit Rijnsburg hadden naast beetwortelen ook witte en 
rodee wortelen op het menu. De rode wortelen behoren tot de oudste gecultiveerde wortelen. 
Hett  gewas stamt af van een in Afghanistan in het wild voorkomende vorm van Daucus 
carotacarota met paars gekleurde wortels (ssp. atrorubus)179. De klassieke schrijvers kenden wel 
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Fig.Fig. 2. Peen (Dodoens, 1554). 

gecultiveerdee wortels maar een paars ras noemen zij niet. Ook Dioskorides zegt in zijn 
beschrijvingg van de wortel, in zijn Codex uit ca 60 AD, niets over de kleur van de wortel. 
Well  wordt er in de eerste (in Konstantinopel vervaardigde) kleurenkopie van de Codex van 
Dioskoridess uit 500-511 een oranje-gele wortel afgebeeld. Dit bewijst vermoedelijk alleen dat 
err in het begin van de 6e eeuw in Klein-Azië oranje-gele wortels bestonden. De vroegste 
schriftelijkee vermeldingen van rode wortelen komen uit het Nabije Oosten en Centraal-Azië. 
Dee in Sevilla wonende Arabische schrijver Ibn al-'Awwam schrijft omstreeks 1180 dat er in 
dee 10e eeuw in Iran rode en gele wortelen werden verbouwd. In de 11e eeuw wordt het 
gewass in Syrië verbouwd, terwijl vanaf de 12e en 13e eeuw rode en gele wortelen 
respectievelijkk in Spanje en Italië bekend zijn179. De conclusie kan zijn dat de rode en de 
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gelee wortel door  de Arabieren in Zuid-Europa geïntroduceerd zijn. Hiervandaan zijn de 
gewassenn tot in onze streken doorgedrongen. Pas tegen het einde van de 17e eeuw zijn onze 
huidigee oranje wortels ontstaan. 

Welkk gewas met de witte wortel bedoeld wordt is niet helemaal zeker. Om een witt e 
cultuurvariëtei tt  van Daucus carota gaat het vermoedelijk nog niet. Witt e Daucus-vormen zijn 
pass vri j  laat uit gele en rode wortelen ontstaan. Zelfs in de 16e eeuw schijnen er  nog geen 
gecultiveerdee witte wortelen te hebben bestaan180. Waarschijnlij k worden met de witte 
wortelenn uit de Rijnsburgse rekeningen pastinaken (Pastinaca sativa) bedoeld. In vroege 
historischee bronnen worden pastinaken en wortelen nogal eens met elkaar  verward. Ook in 
sommigee delen van ons land werd pastinaak aangeduid met witte wortel (fig. 2) of witt e 
peen181.. De Rijnsburgse vermelding is de vroegste vermelding van pastinaak uit ons land. 
Uitt  het jaar  1500 dateert nog een vermelding van 'pasternakenzaet'  uit België182. 

Ookk hier  geldt weer  dat pastinaken vermoedelijk wel eerder  in onze streken verbouwd 
werdenn maar  dat daarover  vanwege de schaarste aan vroege bronnen en de nomenclatorische 
verwarrin gg geen absolute zekerheid is te krijgen. 

Eenn tegenwoordig in ons land niet meer  verbouwd gewas is suikerwortel (Sium 
sisarum).sisarum). Suikerwortel (fig. 3) is een gewas dat oorspronkelijk afkomstig is uit Zuidoost-
Europaa en Azië. In deze gebieden heeft ook de afleiding tot cultuurgewas plaatsgevonden, het 
iss niet bekend wanneer  dat is gebeurd183. 

Dee plant behoort tot dezelfde familie als peen en pastinaak (schermbloemigen). In 
tegenstellingg tot deze soorten, die beide een dikke penwortel bezitten, is er  bij  suikerwortel 
sprakee van een bundel van 5-8 ongeveer  vingerlange wortels die onregelmatige verdikkingen 
hebben.. De vroegste beschrijving waaruit met absolute zekerheid de cultuur  van suikerwortel 
inn ons land blijkt , komt uit het kruidenboek van Dodoens uit 1554. Volgens Lindemans 
wordenn met de vermelding van 'peterseliepoten', in een pachtbrief van de abdij  van 
Averbodee in België uit 1435, echter  ook suikerwortels bedoeld184. Een nog vroegere 
vermeldingg in de aankooprekeningen van de bisschop van Utrecht uit het jaar  1378/1379 van 
'petersely-wortels''  komt hiermee ook in een ander  daglicht te staan185. Vermoedelijk 
wordenn ook hier  suikerwortels bedoeld. Onze huidige peterseliewortels (Petroselinum crispum 
ssp.. tuberosum) zijn afkomstig van een gewas dat pas vri j  recent is geïntroduceerd. Dodoens 
noemtt  het in 1554 in elk geval nog niet. Vroegere vermeldingen van suikerwortels uit de ons 
omringendee landen zijn zeldzaam of onzeker. De al eerder  genoemde tuinman van de 
aartsbisschopp van Canterbury zaaide in 1321 en 1322 in de tuinen van Lambeth Palace ook 
suikerwortels186. . 

AugurkAugurk en komkommer 

Alss over  één groentesoort nomenclatorische verwarrin g bestaat dan zijn het wel de 
komkommerachtigenn (meloenen, pompoenen, kalebassen, augurken). De namen die in 
middeleeuwsee en vroegere bronnen werden gebruikt om de verschillende gewassen uit deze 
groepp te beschrijven, zijn zo vaak met elkaar  verwisseld dat het zonder  nauwkeurige 
beschrijvingenn of afbeeldingen Vaak onmogelijk is te bepalen welk gewas met een bepaalde 
naamm bedoeld wordt Welke gewassen bijvoorbeeld met 'cucumerus' (Capitulare de villis, ca 
800)) of 'cucumer' (Albertus Magnus, 13e eeuw) worden bedoeld, is dan ook helemaal niet 
zeker.. Pas met het verschijnen van de eerste kruidenboeken in de 16e eeuw weten we met 
zekerheidd wat met 'comcommeren' bedoeld wordt. Dodoens beschrijft in zijn uitgave van 
15544 onder  deze naam een plant met vruchten die een wratachtig oppervlak hebben en 
duidelij kk  meer  op onze tegenwoordige augurken lijken dan op komkommers. Komkommers 
diee op onze huidige komkommers lijken beschrijft hij  niet. Ook op schilderijen uit de 16e 
eeuw,, zoals de keuken- en marktstukken van Joachim Beuckelaer, komen dergelijke 
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Fig.. 3. Suikerwortel (Dodoens, 1554). 

komkommerss niet voor. De vroegste afbeelding van lange gladde komkommers is te vinden 
inn het kruidenboek van Joachim Camerarius uit 1586187. Het is dan ook waarschijnlijk dat 
dee komkommers die Bartholomeus Anglicus188 in het 17e deel van zijn encyclopedie 
noemt,, vergeleken moeten worden met onze huidige augurken. In welke tijd we de 
vermeldingg van Bartholomeus Anglicus moeten plaatsen, is niet helemaal zeker. Deze ook 
well  Bartholomeus de Glanvüle genoemde Engelsman leefde van 1200 tot 1260 en voltooide 
zijnn beroemde encyclopedie omstreeks 1240. De Nederlandse vertaling met de titel: Van den 
ProprieteytenProprieteyten der dinghen is echter pas in 1485 gedrukt189. Onbekend is in hoeverre deze 
drukk is aangepast aan de Nederlandse 15e-eeuwse situatie. 

Bladgroenten Bladgroenten 

Slaa (Lactuca sativa) is een heel oud cultuurgewas dat al ver voor het begin van onze 
jaartellingg in Egypte verbouwd werd. Ook de Grieken en Romeinen kenden meerdere soorten 
sla190.. De gecultiveerde sla is zeer nauw verwant met de tegenwoordig in een groot deel 
vann Europa in het wild voorkomende kompassla (Lactuca serriola). Het is echter niet zeker 
off  onze gecultiveerde sla daar ook rechtstreeks van afstamt In Midden-Europa is sla vanaf de 
Karolingischee tijd bekend. In het Capitulare de villi s komt het onder naam 'Lactucas' voor. 
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Ookk op de plattegrond van de kloostertuin in SL Gallen uit 820 is sprake van 'Lactuca'191. 
Dee eerste zekere bewijzen voor de cultuur van sla in ons land dateren echter pas uit het begin 
vann de 14e eeuw; het wordt genoemd in het Livre des Mestiers192. In 1378/79 koopt de 
bisschopp van Utrecht 'latuwe'193. Dezelfde bisschop koopt voor een tuin in Stoutenburg o.a. 
'latuwensaets'194.. Uit de 15e eeuw dateert de vroegste paleobotanische vondst195. De 
middeleeuwsee en vroegere slavoimen leken niet op onze huidige kropsla. Het meest leken de 
vroegee slavoimen nog op bindsla, een slatype met langwerpige, naar boven toe tamelijk losse 
kroppea a 

Ookk postelein (Portulaca oleracea) wordt al door de klassieke auteurs genoemd196. 
Dee vroegste aanwijzingen voor de cultuur ervan in ons land komen, evenals die voor sla, pas 
uitt het begin van de 14e eeuw197. Uit de 15e eeuw is een tweetal paleobotanische vondsten 
bekend198.. Uit Engeland en Duitsland komen echter vermeldingen uit de 12e eeuw199. Het 
iss lang omstreden geweest of postelein een oorspronkelijk inheemse plant is. Men neemt 
tegenwoordigg aan dat de plant in het zuiden van ons land tot de inheemse flora gerekend 
moett worden200. Hiermee is overigens niet gezegd dat onze tuinpostelein die tot de 
ondersoortt 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 eerder 
stadiumm in zuidelijker streken plaatsgevonden. 

Dee eerste bewijzen voor de cultuur van spinazie (Spinacia oleracea) (fig. 4) in ons 
landd komen uit de 14e eeuw201. Er bestaan echter wel oudere vermeldingen. Deze komen 
voorr in Arabische en Chinese geschriften (tussen 7e en 10e eeuw). Vermoed wordt daarom 
datt het oorsprongsgebied van spinazie in Azië ligt. De Arabieren hebben spinazie al in de 8e 

pott lapis ente acttk foij/oiftc octt tcyoc (ten; titp wtrfjtfmtS.TDk ffed 
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Fig.Fig. 4. Spinazie (Dodoens, 1554). 
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eeuww in Spanje geïntroduceerd. Adam Lonicerus noemt spinazie in zijn Naturalia Historia 
(1551)) Arabibus Hispanach et Hispanicum olus701. Hoewel spinazie dus al in de 
Karolingischee tij d in Spanje bekend was, duurde het nog vri j  lang voordat het in ons land (en 
inn de landen om ons heen) verbouwd werd. Dit zou te maken kunnen hebben met de afkeer 
voorr  bladgroenten, waarvan de consumptie heel lang als ongezond gold203. 

Dee middeleeuwse spinazie leek niet op onze huidige rondbladige vorm, maar  had aan 
dee voet pijlvormi g ingesneden bladeren. Dat de plant populair  was, kan blijken uit het feit 
datt  ook het zaad in de handel was204. Er  zijn tot op heden geen middeleeuwse 
paleobotanischee vondsten van spinazie uit ons land bekend. 

Inn het jaar  1500 werd door  de Abdij  Vorst in België een hoeveelheid groentezaden 
aangekocht,, waaronder  'suykerijzaet'205. Suikerij  e.d. is een naam waarmee vroeger, vooral 
inn Vlaanderen, cichorei (Cichorium intybus) bedoeld werd206. De oorsprong van cichorei 
moett  gezocht worden in het Middellandse-Zeegebied en West-Azië, alwaar  de plant al in de 
klassiekee oudheid in cultuur  was207. Uit Midden-Europa is de plant via de stroomdalen van 
dee grote rivieren ons land binnengekomen. Buiten het gebied van de grote rivieren komt de 
wildee cichorei nergens in natuurlijk e vegetaties voor, het is een typische stroomdalplant. Tot 
dee typische stroomdalplanten behoren warmteminnende soorten, die in Nederland de 
noordgrenss van hun verspreidingsgebied bereiken. 

Cichoreii  komt in de meeste middeleeuwse bronnen voor. De namen waaronder  het 
gewass beschreven wordt, hebben vaak betrekking op het feit dat de bloemen rond het 
middaguurr  dichtgaan zoals 'sponsa solis', 'solsequiuem', 'sunnewirbel', 'eliotropia*  en 'mir a 
solis'208.. De vroegste aanwijzingen waaruit de cultuur  van cichorei in Noord-Europa blijkt , 
komenn uit Engeland. Hier  werd het gewas omstreeks 1200 verbouwd209. Een zadenvondst 
uitt  Deventer, gedateerd in de l i e of 12e eeuw, komt wat datering betreft met de engelse 
vermeldingg overeen210. Gezien de ligging van Deventer  in het gebied der  grote rivieren 
moetenn we echter  rekening houden met het feit dat de betreffende zaden niet afkomstig zijn 
vann gecultiveerde cichorei maar  van een in het stroomdal van de IJssel voorkomende wilde 
vorm.. De vermelding van 'suikerijzaet'  uit 1500 blijf t vooralsnog de betrouwbaarste 
aanwijzingg voor  cultuur  van cichorei in de Nederlanden. Wat de gewasvorm van de 
middeleeuwsee cichorei betreft, moeten we denken aan een gewas dat met ons huidige 
groenloff  te vergelijken is. Het is een groente die bestand is tegen matige vorst. De cultuur 
vann cichorei voor  de wortels dateert pas uit de 18e eeuw, terwij l witlof in de 19e-eeuws in de 
omgevingg van Brusselse ontwikkeld is. 

Veldslaa is een van de weinige groenten die niet is afgeleid van oorspronkelijk in het 
Middellandse-Zeegebiedd of in het Nabije Oosten in het wild voorkomende soorten. Onze 
gecultiveerdee veldsla is afgeleid van de oorspronkelijk inheemse gewone veldsla 
(Valerianella(Valerianella locusta). Volgens Weeda kwam gewone veldsla vroeger  ook veel op akkers 
voor211.. De vondst van veldslazaden in een beerput uit Sittard (datering ca 1500)212 zou 
dann geen betrouwbare aanwijzing voor  de toenmalige cultuur  ervan zijn. In de Middeleeuwen 
kwamenn namelijk, door  gebrek aan goede zaadschoningsmethoden, veel zaden van 
akkeronkruidenn samen met het geoogste graan, via brood en pap, .in de beerput terecht. 
Vondstenn van veldsla in middeleeuwse beerputten zijn echter  zeldzaam. Dit argument pleit 
tegenn het algemeen voorkomen van de plant als akkeronkruid , waarmee de betrouwbaarheid 
vann de aanwijzingen voor  de laatmiddeleeuwse cultuur  van veldsla toenemen. 

Inn het Livr e des Mestiers worden 'hofkersse' en 'waterkersse' genoemd213. Hier 
kunnenn verschillende soorten van de geslachten Lepidium, Nasturtium of Rorippa mee 
bedoeldd zijn geweest. Het ontbreekt ons aan voldoende gegevens om met zekerheid de aard 
vann de genoemde gewassen te bepalen. De 'waterkersse' kunnen in het wild verzamelde 
plantenn zijn geweest {Nasturtium officinale). Bij  de 'hofkersse' gaat het blijkbaar  om een in 
tuincultuu rr  verbouwd gewas. Waarschijnlij k gaat het om tuinkers (Lepidium sativum)21*. Dit 
gewass komt oorspronkelijk uit het Nabije Oosten (globale indicatie)215. Uit paleobotanische 
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vondstenn blijkt dat het gewas met zekerheid in de 15e eeuw, maar mogelijk al in de 14e 
eeuw,, in Nederland aanwezig was. Zowel in een beerput uit Kampen als in een beerput 
behorendee tot het voormalige Agnietenklooster in Leiden konden zaden van tuinkers 
aangetoondd worden216. 

Keukenkruiden Keukenkruiden 

Peterseliee (Petroselinum crispum) werd al genoemd in het Brevium exempla van Asnapium, 
enn is dus mogelijk een Karolingische introductie. Vondsten uit archeologische context dateren 
echterr pas uit de late Middeleeuwen217. Ook salie (Salvia officinalis) werd al genoemd in 
dee inventarisatie van Asnapium, maar de vroegste bewijzen uit archeologische context komen 
evenalss voor peterselie pas uit de late Middeleeuwen218. Uit de late Middeleeuwen zijn ook 
schriftelijkee bewijzen voor de teelt van peterselie219 en salie220 beschikbaar. 

Schriftelijkee vermeldingen waaruit de cultuur van citroenmelisse (Melissa officinalis) in 
onss land blijkt, dateren pas uit de 16e eeuw. Dat het mogelijk al in de 14e eeuw bekend was, 
blijktt uit een zadenvondst uit Kampen221. 

Ookk rozemarijn (Rosmarinus officinalis) (fig. 5) is tijdens de late Middeleeuwen in de 
Nederlandenn geïntroduceerd. In een Gents kookboek waarin tijdens de 16e eeuw allerlei 
laatmiddeleeuwsee recepten zijn opgetekend wordt het enige malen genoemd222. Dat het 
kruidd hier ook daadwerkelijk verbouwd werd blijkt uit een vermelding van Henry Daniel, een 
Dominicaann uit Engeland die in de 14e eeuw leefde. Hij vertaalde o.a. medische documenten 
inn het Engels. Zo vertaalde hij op verzoek van koningin Philippa een verhandeling over de 
eigenschappenn van rozemarijn. De koningin kreeg het document in 1338 van haar moeder in 
Antwerpenn samen met levende rozemarijnplanten223. Hoewel het destijds misschien nog een 

X>at)X>at) Rofmatijtj. £apj»$ij. 
CCfatfcen. . 

Fig.Fig. 5. Rozemarijn (Dodoens, 1554). 
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zeldzaamheidd in ons land was, kreeg de cultuur  van rozemarijn in de eerste helft van de 16e 
eeuww wel een grotere betekenis. Vanuit Nederland vinden dan exporten van 
'rosemareynboomen''  naar  vele noordeuropese havens plaats. De planten werden 's-winters 
binnenn gezet224. 

Vann anijs (Pimpinella anisum) is in de Romeinse tij d pollen (stuifmeel) gevonden. Dit 
zouu kunnen betekenen dat het gewas destijds in ons land werd verbouwd. Na de Romeinse 
tij dd worden tot in de 15e eeuw geen resten van anijs meer  gevonden225. Ook schriftelijk e 
vermeldingenn ontbreken tot in de late Middeleeuwen. De vroegste vermelding komt uit de 
14ee eeuw. In de aankooprekeningen van de abdij  van Rijnsburg wordt anijs echter  genoemd 
tussenn gember, saffraan, amandelen en rijst 226. Dit duidt vermoedelijk op import van anijs. 
Dee eerste betrouwbare aanwijzingen voor  lokale teelt komen pas uit de 16e eeuw227. 

Voorr  comijn (Cuminum cyminum) geldt ongeveer  hetzelfde. Het wordt in 15e eeuwse 
handelsdocumentenn soms genoemd228, maar  de vermelding tussen andere importen maakt 
lokalee cultuur  niet zo waarschijnlijk . 

Ookk basilicum (Ocimum basilicum) is in de 15e eeuw in ons land geïntroduceerd. Het 
krui dd wordt genoemd in Den Herbarius in Dy etsene, een kruidenboek dat omstreeks 1500 in 
Antwerpenn werd gedrukt. Dit kruidenboek is gebaseerd op een aantal kruidenboeken uit het 
laatstee kwart van de 15e eeuw die in Leuven, Culemborg en Mainz gedrukt werden229 

Opp basilicum na zijn alle hierboven genoemde keukenkruiden afkomstig uit het 
Middellandse-Zeegebiedd of West-Azië. Basilicum is oorspronkelijk uit Oost-Azië 
afkomstig230 0 

Saffraan Saffraan 

Interessantt  is de vermelding van 'soffraen van oerden' in het hierboven genoemde kookboek 
uitt  Gent231. Deze zogenaamde 'soffraen van oerden' zou in lokale tuinen verbouwde 
saffraann zijn. De echte saffraan wordt geleverd door  de stempels van de saffraankrokus 
(Crocus(Crocus sativus). Deze krokus komt oorspronkelijk uit Klein-Azië. Saffraan schijnt al in de 
10ee eeuw door  de Arabieren in Spanje geïntroduceerd te zijn, terwij l er  al in de elfde eeuw 
sprakee was van saffraancultuur  in Duitsland en Frankrijk 232. In Engeland werd saffraan in 
13599 voor  het eerst met zekerheid verbouwd233. Het is echter  allerminst zeker  of met de 
laatmiddeleeuwsee saffraan die in onze streken werd verbouwd ook daadwerkelijk de 
saffraankrokuss bedoeld wordt. Volgens Harvey werd de saffraankrokus in Engeland wel 
verbouwd,, maar  daarnaast werden ook nog twee andere Crocus-soonen verbouwd: Crocus 
nudi-florusnudi-florus Sm., die evenals de saffraankrokus in de herfst bloeit, en de in het voorjaar 
bloeiendee Crocus purpureus Weston (= C. vernus). Interessant is dat de hierboven genoemde 
Henryy Daniel niet alleen de echte saffraan beschrijft als Crocus orientalis, maar  tevens 
saffloerr  (Carthamus tinctorius) beschrijft als 'Crocus ortolanus, safron of the gardyn or 
safronn of the west'234. Deze plant zou later  veel gebruikt worden om echte saffraan mee te 
vervalsen!!  Ook in Den Herbarius in Dyetsche worden verscheidene soorten saffraan 
beschreven.. In het eerste deel wordt bij  'Wil t soffraen of cartamus' een afbeelding gegeven 
diee duidelij k meer  lijk t op een soort distel dan op een krokus. In het tweede deel worden nog 
eenss twee soorten saffraan beschreven. Van een soort wordt vermeld dat het 'in den hoven 
wastt  sonder  eenige bouwinghe'; hiermee wordt blijkbaar  een plant bedoeld die niet bewust 
verbouwdd ('bouwinghe') wordt. Van de tweede saffraansoort wordt gezegd dat deze 'wast in 
orienten.. Dats in oestlant'  deze soort 'wast niet sonder  bouwinghe'; dit zou kunnen betekenen 
datt  de gecultiveerde saffraan uit oostelijke streken ingevoerd wordt. Ook volgens Dodoens 
(1554)) groeit de echte saffraan niet in ons land, zelfs niet in de hoven van 'cruytliefhebbers'. 
Dee beste saffraan komt volgens hem uit de omgeving van Wenen235. De nomenclatorische 
verwarrin gg is compleet als we lezen wat Stephaan Blankaart, weliswaar  in 1698, over 
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saffraann schrijft : 'opregte Saffraan wordt in Duitsland, Italië, Frankrij k en Engeland met hele 
veldenn vol gezien. Hier  te lande find men die egter  alleen in de Hoven in de Lente'236. Ook 
hieruitt  blijk t dat Crocus sativus niet in ons land verbouwd werd. De 'opregte saffraan*  van 
Stephaann Blankaart bloeit namelijk in de lente, terwij l Crocus sativus juist in de herfst bloeit! 
Welkk gewas precies met de laatmiddeleeuwse 'soffraen van oerden' die in de Nederlanden op 
dee markt was, bedoeld werd, zal wel nooit helemaal opgehelderd kunnen worden. 
Vermoedelijkk  hebben ook in ons land meerdere gewassen de naam saffraan gedragen. 

Geneeskruiden Geneeskruiden 

Fenegriekk  {Trigonella foenum-graecum) is een oud geneeskruid, waarvan het zaad werd 
gebruiktt  voor  de bestrijding van droes bij  paarden. Het gewas komt oorspronkelijk uit Zuid-
Europaa en werd in de 15e eeuw in Nederland verbouwd237. 

Ookk de Griekse alant {Inula helenium) werd vermoedelijk tijdens de late 
Middeleeuwenn in Nederland verbouwd, hoewel duidelijk e aanwijzingen voor  lokale cultuur 
ontbreken.. In het hierboven genoemde Gentse kookboek waarin ook recepten voor 
geneesmiddelenn genoemd worden, is alant een belangrijk bestanddeel van middeltjes ter 
bestrijdingg van hoest en verkoudheid238. Hoewel alant het in ons land goed doet en volgens 
Dodoenss in de 16e eeuw in het wild voorkomt239, komen er  uit de 14e eeuw ook 
aanwijzingenn die op import van Alant uit Duitsland wijzen240. 

Inn het Gentse kookboek komen een paar  vermeldingen van hyssop {Hyssopus 
officinalis)officinalis)  voor. De plant schijnt vooral vanwege haar  geneeskrachtige werking te zijn. 
Hyssopp komt echter  ook voor  in een recept voor  hutspot met steur  en venkel. De rekeningen 
vann de Abdij  Vorst (België) vermelden in het jaar  1500 de aankoop van 'yspenzaet', 
waarmeee waarschijnlij k ook hyssop bedoeld wordt241. 

Inn het zelfde kookboek wordt in het hoofdstuk 'medecijne' 
zowell  'alssen' als 'Roomsche alsen' genoemd. Het eerste produkt is vermoedelijk absintalsem 
{Artemisia{Artemisia absinthium). 

Absintalsemm is tegenwoordig een zeldzame plant, maar  schijnt vroeger  wel in allerlei 
delenn van ons land te hebben gegroeid u2. Gezien het feit dat absintalsem tegenwoordig 
nergenss in puur  natuurlijk e vegetaties voorkomt, wordt betwijfeld of de plant tot de 
oorspronkelijkk  inheemse flora gerekend mag worden. Het vroeger  algemenere voorkomen 
moett  waarschijnlij k door  verwildering verklaard worden. Vroeger  werd de plant namelijk 
veell  in tuinen verbouwd. Nu de cultuur  ervan in onze streken goeddeels verdwenen is vindt 
ookk geen verwildering meer  plaats243. Met de Roomsche alsen wordt Artemisia pontica 
bedoeld.. Deze 'Pontische alsem' behoort ook niet tot onze inheemse flora, maar  schijnt in het 
beginn van de 16e eeuw wel in tuinen te zijn aangeplant244. Vermoedelijk was dit in de 15e 
eeuww ook het geval. De herkomst van beide alsem-soorten moet gezocht worden in het 
Middellandd se-Zeegebied. 

Middeleeuwsee vermeldingen van lavendel {Lavandula officinalis) uit ons cultuurgebied 
zijnn schaars. Ook is er  soms sprake van naamsverwarring met rozemarijn 245. De afbeelding 
diee in Den herbarius in Dyetsche van lavendel wordt gegeven, is niet in alle opzichten even 
duidelijk ,, maar  gezien de aarvormige bloeiwijze, lijk t het aannemelijk dat hier  ook 
daadwerkelijkk  lavendel bedoeld wordt. Lavendel komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en 
Noord-Afrika . . 

Inn hetzelfde kruidenboek wordt de geneeskrachtige werking van mansoor  (Asarum 
europaeum)europaeum) beschreven. Mansoor  heeft een natuurlij k verspreidingsgebied dat van Midden-
Europaa tot in West-Azië loopt. 
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Vetfplanten Vetfplanten 

Dee gele kamill e (Anthemis tinctoria) is een oude gebruiksplant waarvan de bloemen een gele 
verfstoff  leveren. Het is niet helemaal zeker  of deze plant oorspronkelijk inheems is 246. 
Paleobotanischee vondsten van de plant bestaan er  pas vanaf de 14e eeuw247. Dit gegeven 
zouu ervoor  kunnen pleiten dat de plant omstreeks deze tij d in ons land geïntroduceerd werd. 
Wanneerr  de plant reeds langer  deel zou hebben uitgemaakt van de inheemse flora, zou dit 
waarschijnlij kk  hebben geleid tot vroegere vondsten. 

Tott  slot van deze paragraaf moet nog vermeld worden dat in laatmiddeleeuwse 
documentenn veel oorspronkelijk inheemse kruiden worden genoemd die een toepassing 
vondenn als keukenkruid of geneesplant. Waarschijnlij k is het zo dat vele van deze kruiden in 
tuincultuu rr  werden gehouden en als zodanig dus als introducti e in de Nederlands tuinbouw te 
beschouwenn zijn. Er  wordt hier  echter  volstaan met een korte opsomming van enkele van 
dezee kruiden. Regelmatig genoemd worden: malrove (Marrubium vulgare), betonie (Stachys 
officinalis),officinalis), agrimonie (Agrimonia eupatoria), thij m (Thymus spp.), ossetong ('bugloss') 
{Anchusa{Anchusa officinalis), nagelkruid (Geum urbanum), echt duizendguldenkruid ('cantorie') 
(Centauriwn(Centauriwn erytraea) en veldzuring ('suerkeT, 'suering') (Rumex acetosa). 

Sierplanten Sierplanten 

Dee sierbloementeelt stond in de late Middeleeuwen letterlij k in hoge bloei. Daarvan getuigen 
dee afbeeldingen die ons uit deze tij d ter  beschikking staan. Opvallend is dat de meeste op 
schilderijen,, wandkleden e.d. afgebeelde planten eigenlijk vri j  algemeen voorkomende 
onkruidenn zijn. Hierbi j  moeten we niet alleen denken aan madeliefjes, klaprozen, viooltjes, 
vergeet-mij-nietjess en margrieten, maar  ook aan planten waaraan wij  tegenwoordig 
aanzienlijkk  minder  sierwaarde toekennen zoals brandnetels en distels. Natuurlij k is het zo dat 
sommigee soorten vroeger  misschien zeldzamer waren en daardoor  ook mooier  gevonden 
werden.. Waarschijnlij k is het echter  ook zo, dat in de zo sterk door  het christendom 
gedomineerdee laatmiddeleeuwse samenleving veel meer  planten dan tegenwoordig een 
symbolischee betekenis hadden. Het is hier  niet de plaats uitgebreid in te gaan op de 
symboliek,, die een belangrijke plaats inneemt op middeleeuwse afbeeldingen. Wel moet 
gezegdd worden dat niet alleen de middeleeuwse schrijvers, maar  ook de schilders een sterk 
ontwikkeldd autoriteitsgeloof hadden. Dat wil zeggen dat zij  de neiging hadden de waarheid af 
tee beelden zoals die er  idealiter  uit zou moeten zien. Datgene wat lag vastgelegd in oude 
geschriften,, de bijbel en bij  de grote filosofen was hierbij  een belangrijk uitgangspunt. Het 
verschijnsell  dat sterk aan de actualiteit gebonden, dus 'normale1, gebeurtenissen de neiging 
haddenn om niet vermeld te worden, vormt nog een extra handicap bij  de interpretati e van 
middeleeuwsee afbeeldingen en bescnrijvingen248. Het gevolg hiervan is dat veel 
afbeeldingenn eerder  een ideaalbeeld tonen dan dat zij  een betrouwbaar  beeld van de 
dagelijksee middeleeuwse werkelijkheid geven. 

Off  de aardbeiboom (Arbutus unedo), die op sommige wandkleden uit het Nederlands-
Vlaamsee cultuurgebied voorkomt, hier  inderdaad in bepaalde tuinen gegroeid heeft, staat dan 
ookk zeker  niet vast249. Hetzelfde kan vermoedelijk van een paar  andere soorten die Diehl 
(1954)) noemt, gezegd worden. Dat de dadelpalm (Phoenix dactylifera) in ons land een rol 
speeldee als sierplant is echter  wel goed mogelijk. Dadels waren in de late Middeleeuwen 
tijdenss de vele vastenperioden in ons land een geliefd produkt. De zaden kiemen vri j 
gemakkelijkk  en menig Middeleeuwer zal zich verwonderd hebben over  de fraaie kleine 
palmboompjess die hieruit ontsproten. De dadelpalm is natuurlij k niet vorstbestendig, maar  het 
valtt  op dat alleen kiemplanten afgebeeld worden. Een kans om te overleven hadden de 
plantenn in ons klimaat niet. 
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Watt  voor  de oorspronkelijk inheemse keukenkruiden en geneesplanten in kookboeken 
e.d.. geldt, is ook van toepassing op de inheemse planten op schilderijen: van de meeste valt 
zonderr  bijzondere vermeldingen of vondstomstandigheden niet na te gaan of ze daadwerkelijk 
inn tuinen verbouwd werden, of dat zij  in de vrij e natuur  verzameld werden. Om deze reden 
ontbrekenn deze planten in het overzicht dat in tabel 2 wordt gegeven. Madeliefje (Bellis 
perennis),perennis), akelei (Aquilegia vulgaris) en herfsttijloos (Colchicum autumnale) vormen een 
uitzondering.. In een 14e-eeuwse bron wordt expliciet vermeld dat madeliefjes ('kersouden') 
inn een tuin verbouwd worden250. Gezien de verscheidene kleurvariëteiten van akeleien die 
bijvoorbeeldd in verluchte laatmiddeleeuwse getijden- en gebedenboeken zijn afgebeeld, is het 
aannemelijkk  dat ook deze oorspronkelijk inheemse soort in de late Middeleeuwen verbouwd 
werd251.. Ook de oorspronkelijk inheemse herfsttijloos werd verbouwd. Er  bestonden 3 
kleurvariëteitenn van252. 

Tabell  2: Laatmiddeleeuwse sierplanten 

Uitt Dtoh l (1954) 
Aardbeii boom 
Akelei i 
Blauwee monnikskap 
Dadelpalmm (jong) 
DamastWoem/Judaspenning/ / 
Violier r 
Geell vingerhoedskruid 
Goudsbloem m 
Heemstroos s 
Lampionplant t 
Madonnalelie e 
Mariadistel l 
Moederkruid d 
Paardekastanje e 
Pioenroos s 
Roos s 
Schariei i 
Sneeuwklokje e 
Stokroos s 
Tulp p 
Wildee narcis 
Wittee narcis 
Zomeradonis s 

UKK Sanger » (1952) 
14e14e eeuw. 
rosenn (wit ende roet) 
egglentier r 
acoleyen n 
violetten n 
leliën n 
tidelozen n 

15e15e eeuw. 
lavendren n 
roesbioemen n 
angieren n 

UKK Bartholome w Anglicus , 13e eeuw? 
goutbloemen n 
fyolen fyolen 
ötefoeze e 
leliënn (witte) 
jacinthus s 
crocus s 
rosen n 

Arbutuss unedo 
Aquilegiaa vulgaris 
Aconitumm napellus 
Phoenixx dactylifera 

Hesperis/Lunaria/Cheiranthus s 
Digitaliss lutea 
Calendulaa officinalis 
Hibiscuss sp. 
Physaliss aikekengi 
Liliumm candidum 
Silybumm marianum 
Tanacetumm parthenium 
Aesculuss hippocastanum 
Paeoniaa officinalis 
Rosaa sp. 
Salviaa sclarea 
Galanthuss nivalis 
Althaeaa rosea 
Tulipaa sp. 
Narcissuss pseudonarcissus 
Narcissuss poeticus 
Adoniss cf. aestivalis 

Rosaa spp. 
Rosaa rubiginosa/canina 
Aquilegiaa vulgaris 
Violaa spp. 
Liliumm spp. 
Colchicumm autumnale 

Lavandulaa sp.? 
Rosaa sp. 
Dianthuss sp.? 

Calendulaa sp.? 
Violaa spp. 
Colchicumm sp. 
Liliumm candidum 
Iriss pseudacorus 
Crocuss spp. 
Rosaa spp. 

Uitt Defoer et al . (1989) en Wüsterfel d (1993), 15e eeuw 
Duitsee lis Iris germanica 
Madonnaleliee Lilium candidum 
Anjerr Dianthus sp.? 
Blauwee monnikskap Aconitum napellus 
Groott springzaad Impatiens noli-tangere 
Madeliefjee Bellis perennis 

UHH Den herbariua  In Dyetaehe,  eind 15e eeuw 
titelosee (drie kleuren) Colchicum autumnale 
epyoniee Paeonia officinalis 

Z.-Eur.,, Ierland 
oorspr.. inheems 
W.-enn M.-Eur. 
Z.-Europa,, Afrika 

M.-- en Z.-Eur.f W.-Az. 
M.-- en Z.-Europa 
Zuid-Europa a 
Midd.. Zeegeb/China 
W.-,, M.-. Z.-Eur, W.-Az. 
Z.O.-Europa a 
Z.-Europa a 
Z.O.-Eur.,, Kl.-Az. 
Balkan,, Kl.-Az. 
Zuid-Europa a 
oorspr.. inheems 
Z.-Europa a 
Zuid-Europa' ' 
Klein-Azie e 
Z.O.-Eur.,, Z.W.-Azie 
oorspr.. inheems? 
Zuid-Europa a 
M.-enn  Z.-Eur.,W.-Az. 

oorspr.. inheems 
oorspr.. inheems 
oorspr.. inheems 
? ? 
oorspr.. inheems 

Z.-Europa,, N.-Afrika 

inh.,, M.- en Z.-Eur. 

Z.-Europa a 
oorspr.. inheems 
oorspr.. inheems 
Z.O.-Europa a 
oorspr.. inheems 
M.-- en Z.-Europa 
oorspr.. inheems? 

onbekendee herkomst 
Z.O.-Europa a 
inh.,, M.- en Z.-Eur. 
W.-enn M.-Eur. 
oorspr.. inheems 
oorspr.. inheems 

oorspr.. inheems 
Z.-Europa a 
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Doorr middel van paleobotanisch onderzoek konden slechts drie met zekerheid in ons 
landd tijdens de Middeleeuwen verbouwde sierplanten aangetoond worden. Dit komt omdat de 
meestee soorten geen zaden dragen in het bloeistadium, terwijl het stuifmeel meestal slecht 
bewaardd blijf t of niet soortspecifiek is. Het is opvallend dat de door paleobotanisch 
onderzoekk aangetoonde sierplanten vaak wel zaden dragen in het bloeistadium. De 
aangetoondee soorten zijn damastbloem (Hesperis matronalis)253, lampionplant {Physalis 
alkekengi)alkekengi) *** , en akelei255. Uit een beerput in Leiden, waarvan het aardewerk in de 15e 
eeuww gedateerd werd, is een zaadje van de stokroos {Althaea rosea) gevonden. Waarschijnlijk 
moett de betreffende vondst echter in de 16e eeuw geplaatst worden, aangezien zich in 
hetzelfdee monster ook zaden van spaanse peper {Capsicum annuum) bevonden256. Dit uit 
Midden-Amerikaa afkomstige gewas kan ons land natuurlijk pas in de loop van de 16e eeuw 
bereiktt hebben. 

Fruitteelt t 

AppelsAppels en peren 

Ookk de fruitteelt was tijdens de late Middeleeuwen van grote betekenis. Vooral het aantal 
appel-- en pererassen is in deze periode flink gestegen. Verscheidene rassen zullen 
ongetwijfeldd reeds eerder geïntroduceerd zijn, maar door het gebrek aan geschikte bronnen 
zijnn we niet in staat dat te bewijzen. In de 14e eeuw bestonden er in elk geval twee 
pererassen:: 'smoutperen' en 'regelperen'. Of de 'peerdeduyc' een echt ras was is niet zeker. 
Misschienn worden er slechts peren van de Hertog mee bedoeld ('Poire de Due'). Er 
bestondenn in de 14e eeuw ook zeker drie appelrassen: 'canduweelen', 'keyserinnen' en 
'dytschellingen'.. In de 15e eeuw stijgt het aanbod van appel- en pererassen enorm. Een 
aantall  daarvan zal zijn geïmporteerd. Uit tolrekeningen blijkt bijvoorbeeld dat er een 
belangrijkee import van appels bestond257. We moeten er dan ook rekening mee houden dat 

Tabell  3: Pererassen in de late Middeleeuwen. Samengesteld naar gegevens uit Baudet (1904), 
Lindemanss (1952), Sangers (1952), Burema (1953) en Vandommele (1985). 

Periode : : 

aJaertspeer r 
anguwissen n 
beachêmepeer r 
boenenpeer r 
braetperen n 
craypeeren n 
engelschee braadperen 
garsny y 
helwyerspeer r 
huwiers s 
jacobspeer r 
juetpeer r 
keyserynenn (keyserpeeren) 
nevelschee surreelen + 
oogstperenn +b +b 
oostperenn + 
peerdeduycc + 
perenn van hairlem - +b +b 
regelperen n 
rijetpeer rijetpeer 
smoutperen n 
suckerpeeren n 
venuspeer r 
wackerseel l 
wii lekenspeer 
wollepeer r 
wynterr peren 
ysbouten n 
zaruwefpeer r 

Niett alle middelnederlahdse varianten van een naam zijn opgenomen. 
Eenn b geeft aan dat het om een vermelding van een boom gaat. 

14ee eeuw 

+b b 

+b b 

+b b 

15ee MUW 

+b b 
+b b 
+b b 
+b b 
+ + 
+ + 
+b b 
+b b 
+b b 
+ + 
+b b 
+b b 
+b b 

+b b 
+b b 

+b b 

+b b 
+b b 
+ + 
+b b 
+b b 
+b b 
+b b 
+b b 
+b b 
+b b 
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sommigee van de in de tabellen genoemde rassen uit het buitenland afkomstig zijn. Dit zal 
geldengelden voor  de *kleeffsche dytzeling', en de 'engelsche braadperen'. Wanneer  er  in de 
schriftelijk ee documenten sprake is van bomen is dit in de tabellen aangegeven. Van deze 
rassenn weten we zeker  dat ze in ons land verbouwd werden. De canduwelen, keyserinnen, 
smoutperenn en regelperen uit de 14e eeuw waren blijkbaar  succesvolle rassen, want zij 
bestondenn in de 15e eeuw nog. 

Tabell  4: Appelrassen in de late Middeleeuwen. Samengesteld naar  gegevens uit Baudet 
(1904),, Lindemans (1952), Sangers (1952), Burema (1953) en Vandommele (1988). 

14) ) 
+ + 
+ + 
+ + 

IMUW W ISSMUW W 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+b b 
+b b 

canduweele n n 
dytschellinge nn (dytzeling ) 
keyserinne n n 
guddelin c c 

aa>pett  van gery t die derske r 
andereet e e 

Manckaerde nn + 
braitappele nn + 
brantappele nn + 
breydeling hh + 
butringe nn +b 
cautenajuge nn + 
coninghmne nn + 
corbuf ee +b 
croirettinghe nn + 
cruijtappe ll  + 
cruyelinc kk + 
cruysing ee +b 
dysselingh ee + 
eynappe ïï + 
geelneric hh +b 
groeningh ee +b 

Brolzettinghe nn + 

eylese mm +b 
keutneve nn +b 
kteeffsch ee dytzelin g + 
loevensch ee wytingh e +b 
touwerys zz appel +b 
neerlanse nn + 
nordelinge nn + 
oegelingne nn + 
overlanse nn + 
potappel ss + 
pypinge nn +b 
rabauwe nn + 
ribbeling hh + 
roetseling ee +b 
schyver tt  + 
sibbelin gg + 
sint ee Jacobsappele n +b 
smerteling ee +b 
somerguldelin gg +b 
St.. Jansappele n +b 
stinninghe nn + 
vettin gg + 
vijfappe ll  + 
vlaamsch ee trippe l inc + 
winterguldelin gg 4b 
witt ee zomerguldelin g +b 
wyngheling ee +b 
wynsunne nn  + 
zeutneve nn +b 

Niett  alle middelnedeiiands e variante n van een naam zijn opgenomen . 
Eenn b geeft aan dat het om bomen gaat. 

Pruimen,Pruimen, kersen en bessen 

Err  bestonden in de late Middeleeuwen ook zeker  verscheidene pruimerassen. In de 
schriftelijk ee bronnen worden echter  alleen pruimen zonder  nadere aanduiding en pruimen van 
Damastt  genoemd. Pruimen van Damast waren bestanddeel van menig feestmaal258, maar  of 
zee hier  ook daadwerkelijk verbouwd werden tijdens de Middeleeuwen mag betwijfeld 
worden.. In ieder  geval waren ze een zeldzaamheid. Toen Maximiliaan van Oostenrijk in 1485 
tott  Rooms Koning werd gekroond, werd hem door  de stad Gent, naast granaatappels, 
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kastanjes,, dadels, oranje-appèls, vijgen en rozijnen, ook 24 pond pruimen van Damast 
geschonken.. Uit een ander  vermelding uit 1446 blijk t dat het Venetiaanse kooplui waren die 
inn Gent damastpruimen verkochten259. Vandommele vermeldt dat deze pruimen tijdens de 
vijfd ee kruistocht, in het begin van de 13e eeuw, in onze gewesten zijn ingevoerd260. Ook 
uitt  deze vermelding kan echter  niet met zekerheid een lokale cultuur  van damastpruimen 
wordenn afgeleid. 

Mett  behulp van paleobotanisch onderzoek is het ook mogelijk gebleken het bestaan 
vann pruimerassen in het verleden aan te tonen. Voor  dit doel worden grote aantallen 
pruimepittenn opgemeten. Vervolgens kunnen op grond van indices die zijn berekend uit 
lengte,, breedte en dikte, verschillende vormengroepen worden onderscheiden. Uit dit 
onderzoekk is gebleken dat er  in de late Middeleeuwen minstens vier  pruimevormen in ons 
landd bestonden. Naast de gewone pruim of kwets (Prunus domestica ssp. domestica) 
bestondenn er  minstens drie vormen van het kroosjes-type (Prunus domestica ssp. insititid). 
Tweee van deze vormen zijn door  de onderzoekers syriaca en itaUca genoemd, vanwege hun 
sterkee gelijkenis met de pitten van de recente gelijknamige variëteiten. Het lijk t aantrekkelijk 
omm te veronderstellen dat de subfossiele vormen inderdaad de voorlopers zijn van onze 
huidigee variëteiten 'Syriaca' (= 'Reine Claude') en 'Italica ' (= 'Gele Mirabel' 261). Een 
derdee duidelij k onderscheiden vormengroep heeft kenmerken die tussen de hierboven 
genoemdee vormen inliggen, en is daarom intermedia genoemd262. Overigens is uit dergelijk 
onderzoekk in Duitsland gebleken dat er  al in de 12e eeuw, in de havenstad Schleswig 
(Noord-Duitsland),, vier  vormen van het kroosjes-type bestonden263. 

Uitt  de 14e eeuw komt voor  het eerst een vermelding van meikers 264. Tegenwoordig 
wordtt  met meikers een kruising tussen zoete (Prunus avium) en zure kers (Prunus cerasus) 
bedoeld.. Het is echter  de vraag of deze kruising in de Late Middeleeuwen ook al bestond. 
Volgenss Heukels (1907) werd de naam meikers in het verleden zowel voor  zoete als zure 
kerss gebruikt. 

Eenn ander  soort kers stond in de Middeleeuwen o.a. bekend als kerssen van over  see, 
winterkerssen,, roemsche kerse of boberellen265. Hiermee worden de bessen van de 
lampionplantt  (Physalis alkekengi) bedoeld. De lampionplant is reeds genoemd in het 
overzichtt  van de sierplanten, maar  de hierboven genoemde middeleeuwse vermeldingen 
suggererenn dat de plant behalve om zijn sier- of symboolwaarde ook gewaardeerd werd om 
zijnn bessen (kersen). De bessen zijn overigens de enige niet-giftige delen van deze plant. In 
dee prehistorie, toen het klimaat hier  een wat continentaler  karakter  had, schijnt de plant wel 
deell  te hebben uitgemaakt van de natuurlijk e vegetatie in ons land266. Tegenwoordig ligt de 
noordgrenss van het verspreidingsgebied in Zuidwest-Duitsland, alwaar  de plant in ooibossen 
voorkomt267.. Uit Zwitserland komen aanwijzingen dat de bessen reeds in de prehistorie 
verzameldd werden268. Op grond van de prehistorische vondst uit ons land kon dit niet 
afgeleidd worden. De vroegste post-prehistorische vondsten uit ons cultuurgebied komen uit 
hett  laatmiddeleeuwse Kampen269 en Antwerpen270. 

Mett  middeleeuwse vermeldingen van 'eertbesien' e.d. worden waarschijnlij k 
bosaardbeienn (Fragaria vesca) of grote bosaardbeien (Fragaria moschata) bedoeld. Hoewel 
dezee aardbeien tot de natuurlijk e vegetatie in ons land behoren, zijn er  uit archeologische 
contextt  pas vanaf de 10e eeuw aanwijzingen dat de vruchten verzameld werden271. Uit 
13977 komt het vroegste bewijs dat aardbeien in tuinen verbouwd werden. Omstreeks deze tij d 
werdenn aardbeien in de omgeving van Brussel verbouwd272. Met onze huidige aardbeien 
hebbenn de middeleeuwse aardbeien weinig gemeen. De huidige aardbeien (Fragaria 
ananassa)ananassa) stammen af van een kruising tussen een zuidamerikaanse en een noordamerikaanse 
aardbeii  (Fragaria chiloensis x Fragaria virginiana), die respectievelijk in de 17e en 18e 
eeuww in Europa zijn geïntroduceerd. 

Uitt  de late Middeleeuwen komen ook wat meer  aanwijzingen over  de in ons land 
verbouwdee Ribes-soonen. Zoals hiervoor  reeds vermeld, worden Ribes-zaüen vanaf de 12e 
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eeuww in archeologische context gevonden. De zaden van de verschillende soorten (zwarte 
bes,, aalbes, kniisbes) verschillen echter zo weinig van elkaar dat op grond hiervan geen 
betrouwbaree uitspraken kunnen worden gedaan over de soorten die destijds aanwezig waren, 
ookk al omdat er geen schriftelijke bronnen uit die tijd beschikbaar zijn. Uit 14e/15e-eeuwse 
archeologischee context komen echter vondsten van de vruchtwand van twee soorten: kruisbes 
(Ribes(Ribes uva-crispa) en aalbes (Ribes rubrwn)™. De vroegste schriftelijke vermeldingen van 
kruisbessenn (criess-bessen, crisbessen, stekebeyeren) komen uit de 15e eeuw274. 
Schriftelijkee vermeldingen van rode aalbessen dateren pas uit de 16e eeuw. Het feit dat 
Dodoenss de plant 'besiekens van overzee' noemt, geeft aan dat het destijds een vrij nieuw 
produktt moet zijn geweest275. 

Walnoot,Walnoot, hazelnoot en tamme kastanje 

Zoalss hiervoor reeds vermeld werd, zijn walnoot en tamme kastanje door de Romeinen in ons 
landd geïntroduceerd. Na de Romeinse tijd zijn beide soorten min of meer continu in 
pollendiagrammenn aanwezig. De cultuur van walnoot wordt bevestigd door vondsten uit 
archeologischee context, die de gehele Middeleeuwen beslaan. De cultuur van tamme kastanje 
tijdenss de vroege en volle Middeleeuwen is niet zo zeker. Zadenvondsten zijn namelijk pas 
bekendd uit het begin van de 16e eeuw276. Het stuifmeel dat af en toe gevonden wordt, zou 
afkomstigg kunnen zijn van verwilderde bomen. Vooral in het zuiden van ons land handhaaft 
dee tamme kastanje zich uitstekend in de natuurlijke bosvegetatie277. Hoewel het beeld dat 
dee paleobotanie oplevert dus niet helemaal betrouwbaar is, weten we uit schriftelijke bronnen 
datt tamme kastanjes in elk geval vanaf de late Middeleeuwen populair waren. Er was ook 
handell  in jonge bomen278. Dit geldt eveneens voor walnootboompjes. Ook hazelnoten 
wordenn zo vaak vermeld dat een cultuur mag worden verondersteld. Vooral uit Vlaanderen 
kwamenn veel hazelnoten279. In de 14e eeuw werden vanuit Deventer en Kampen zelfs 
walnotenn en hazelnoten naar Engeland geëxporteerd280. 

ZaaizaadZaaizaad en pootgoed 

Eenn logisch gevolg van de opleving van de tuinbouw tijdens de late Middeleeuwen was een 
toegenomenn vraag naar allerlei zaaizaad en pootgoed. Uit de historische bronnen komt dit 
duidelijkk naar voren. Er was handel in 'ayuun-zaets', 'peterselisaets', 'beetensaets', 
'latuwensaets',, 'spinaetsensaets'281, 'poreydensaet' (prei)282, 'bernagiezaet' 
(komkommerkruid),, 'cambuyscoelzade', 'suykerijzaet' (cichorei), 'yspenzaet' (hyssop), 
'pastemakenzaet',, 'kervelzaet'283. Het spreekt vanzelf dat er ook jonge fruitboompjes in de 
handell  waren. Naast de hierboven al vermelde kastanje- en walnootboompjes worden vooral 
veell  appel- en peer'enten' genoemd. De bewoonsters van de abdij van Rijnsburg kopen 
meerderee malen kersebomen284. Ook manden met wijnstokken werden verhandeld285. Dat 
dee betekenis van deze tak van de tuinbouw niet gering was, blijkt uit het feit dat de 
produktenn (in de 15e eeuw) zelfs geëxporteerd worden. Zo is er een vermelding van een 
Duitsee handelaar die via Bergen op Zoom 2000 pond uienzaad naar Engeland verkoopt286. 

Bosbouw::  van bosmanagement naar  bosbouw 

Bossenn en andere woeste gronden vervulden in de late Middeleeuwen een essentiële rol in de 
landbouw.. In grote delen van ons land bestond er een gevoelig evenwicht tussen de grootte 
vann het beschikbare areaal woeste grond waarop het vee werd geweid en de grootte van het 
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akkerland.. De grootte en de vruchtbaarheid van de akkers waren namelijk sterk afhankelijk 
vann de hoeveelheid mest die met behulp van de woeste gronden geproduceerd kon 
worden287.. Men kon dus niet zonder  gevolgen woeste grond ontginnen om het akkerareaal 
uitt  te breiden. Hier  komt nog bij  dat de behoefte aan hout door  de sterke groei van de 
bevolkingg in de 12e en 13e eeuw flink gestegen was. Hierbi j  moeten we niet alleen denken 
aann brand- en bouwhout, maar  vooral ook aan vlechtwerkhout. Voor  oeverbeschoeiing, 
erfafscheiding,, manden, korven en vlechtwerkwanden van huizen waren enorme 
hoeveelhedenn vlechthout nodig. Het spreekt dan ook haast vanzelf dat het bosgebruik in deze 
tij dd aan strenge regels onderworpen was. De tij d van het ongelimiteerd exploiteren van bos 
wass voorbij . Vanaf de 13e eeuw komen er  al aanwijzingen die op gecontroleerd bosgebruik 
wijzen.. Het ontstaan van marke- en malegenootschappen, waarin personen waren verenigd 
diee rechten konden doen gelden op bepaalde ongecultiveerde gronden is daarvan een 
voorbeeld288.. Het bosgebruik zouden we vanaf deze tij d met bosmanagement kunnen 
aanduiden.. Uit de 15e eeuw komen gegevens die op bosbouw in de huidige betekenis van het 
woordd wijzen: bewuste aanplant met als doel houtproduktie. Hoewel in deze 
laatmiddeleeuwsee bosbouw nog geen sprake is van de introducti e van nieuwe boomsoorten, 
zijnn er  wel talloze vermeldingen beschikbaar  waaruit blijk t dat oorspronkelijk inheemse 
bomenn aangeplant worden voor  houtproduktie. De meeste vermeldingen betreffen de handel 
enn aanplant van eikeboompjes, maar  eigenlijk alle inheemse boomsoorten komen in de 
laatmiddeleeuwsee bronnen wel ter  sprake. Naast eik (Quercus sp.) (eyken heesten289, 
eyckenpoten290)) worden vooral wilgeboompjes (Salix sp.) relatief veel genoemd. Er  is dan 
sprakee van 'willighen poeteren' of 'wilgenpoten'291). De vele vermeldingen van 
wilgeboompjess zijn natuurlij k niet verwonderlijk wanneer  we denken aan de grote behoefte 
aann vlechthout. Dat het vaak om niet geringe hoeveelheden gaat, kan bijvoorbeeld blijken uit 
hett  feit dat de pachter  van een hoeve in 1412 zich verplicht ieder  jaar  600 'wilgenpoet' te 
planten292.. Andere pachters krijgen de opdracht om bijvoorbeeld ieder  jaar  '60 eyken 
heesten',, '500 berkenpote*  (Betuia sp.) of '100 willighen poeteren' te planten293. Het 
wilgenrij ss werd uiteindelij k geoogst van knotwilgen of 'werven'. Bij  dit 'wervenrijs '  moeten 
wee waarschijnlij k denken aan een soort griendcultuur294. Andere boomteeltprodukten die 
regelmatigg genoemd worden, zijn berk (bercenpoten295), els (Alnus sp.) (set-elsen296), iep 
(Ulmus(Ulmus sp.) (ypen297), linde (Tilia  sp.) Gynde298) en es (Fraxinus excelsior) (esken, 
essche299).. Als typisch boomkwekerijprodukt dat in de late Middeleeuwen zijn intrede doet, 
kunnenn de zogenaamde 'doirne' of 'doornpoete' genoemd worden. Dergelijke doornpoten 
werdenn vooral aangekocht om op stadswallen e.d. aan te planten300. Waarschijnlij k gaat het 
omm meidoomstruiken (Crataegus sp.). 

4.88 CONCLUSIES 

Wanneerr  niet alleen het aantal introducties maar  ook de aard van de nieuwe gewassen bezien 
wordtt  tegen de achtergrond van de economische, politieke en demografische ontwikkelingen 
diee tijdens de Middeleeuwen plaatsvonden, is een aantal interessante trends waar  te nemen. 

Tijdenss de periode der  volksverhuizingen en in de Merovingische tij d waren er 
blijkbaa rr  weinig vernieuwende krachten in onze landbouw aanwezig. De enige introducti e die 
uitt  deze tijdvakken te melden viel, was meekrap. Deze introducti e kon duidelijk in verband 
wordenn gebracht met de internationale handelscontacten van de Friezen en hun lakenindustrie 
tijdenss de Merovingische tijd . 

Inn de Karolingische tijd , die gekenmerkt werd als een periode van politieke stabiliteit 
enn economische groei, was er  sprake van een ware hausse in het aanbod van nieuwe 
gewassen.. Het betrof voornamelijk introducties in de tuinbouw zoals mispel, zwarte moerbei, 
peer,, kweepeer, zwarte mosterd, winterbonekruid en mogelijk ook fleskalebas, prei, knoflook 
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enn sjalot. Tijdens de tweede helft van de negende eeuw nam de politieke instabiliteit in het 
Karolingischee rijk  toe. De territorial e versnippering die daar  het gevolg van was, betekende 
ookk in economisch opzicht een schaalverkleining. Handelscontacten werden afgesneden en de 
mogelijkhedenn om met nieuwe produkten in aanraking te komen, werden verminderd. Ook de 
grotee droogte in de 10e eeuw zal er  misschien de oorzaak van zijn geweest dat er  maar 
weinigg introducties uit deze periode zijn te melden. De enige mogelijke introducti e 
(weverskaarde)) viel te melden uit Leeuwarden, destijds nog een belangrijke haven aan de 
Middelzee. . 

Aann deze periode van economische teruggang kwam weer  een einde tijdens de volle 
Middeleeuwen.. Vooral tijdens de tweede fase, die als marktfase gekenmerkt kan worden en 
tijdenss welke ook de kruistochten plaatsvonden en de steden in ons land ontstonden en een 
periodee van sterke groei doormaakten, was er  weer  een flink e toename in het aantal 
landbouwintroducties.. Het ging ook in deze tij d vooral om tuinbouwgewassen 
(komkommerkruid ,, tuinmelde, karwij , en mogelijk een of meer  Ribes-soottsn). 

Mett  de late Middeleeuwen breekt omstreeks 1300 een periode aan die algemeen 
gekenschetstt  wordt als een dieptepunt, zowel in economisch als in demografisch opzicht. Het 
wonderlijk ee doet zich nu voor  dat het aantal introducties in deze periode enorm is. 

Opp het eerste gezicht lijk t het er  op of de slechte economische omstandigheden de 
introducti ee van nieuwe gewassen hebben gestimuleerd. Het is echter  maar  zeer  de vraag of er 
eenn relatie gelegd mag worden tussen het grote aantal introducties en de laatmiddeleeuwse 
crisis,, Een effect dat namelijk ongetwijfeld voor  een groot gedeelte verantwoordelijk is voor 
dee sterke toename van nieuwe gewassen, is de grote hoeveelheid schriftelijk e bronnen die ons 
vanaff  de 14e eeuw ter  beschikking staan. Met behulp hiervan kunnen vele gewassen worden 
geïdentificeerdd die waarschijnlij k reeds eerder  in ons land beschikbaar  waren, maar  door  de 
schaarstee aan vroegere bronnen niet konden worden aangetoond. In veel gevallen gaat het om 
gewassenn die geoogst worden in een stadium dat de planten nog geen zaden of vruchten 
bezitten,, waardoor  de kans om deze gewassen aan te tonen door  middel van paleobotanisch 
onderzoekk gering is. Voorbeelden van dergelijke laatmiddeleeuwse introducties zijn sla, 
spinazie,, postelein, cichorei, diverse koolsoorten, en een aantal keukenkruiden. Uit 
schriftelijk ee bronnen uit Engeland en Duitsland blijk t dat veel gewassen die bij  ons pas in de 
latee Middeleeuwen geïntroduceerd lijken te zijn, daar  al wel tijdens de volle Middeleeuwen 
aanwezigg waren. Dit maakt het aannemelijk dat veel van deze gewassen ook in ons land 
waarschijnlij kk  wel eerder  voorkwamen. De schaarste aan schriftelijk e bronnen uit de volle 
Middeleeuwenn uit ons land, en de geringe kansen om bladgroenten en keukenkruiden met 
behulpp van paleobotanisch onderzoek aan te tonen, zorgen als het ware voor  een vertragend 
effect. . 

Hett  moet ook betwijfeld worden of er  een oorzakelijk verband bestaat tussen de sterke 
toenamee van voeder- en handelsgewassen in de 14e eeuw en de crisis in de akkerbouw, ook 
all  treden beide verschijnselen vooral in de Noordelijke Nederlanden vrijwe l gelijktijdi g op. 
Uitt  historisch onderzoek in Vlaanderen is gebleken dat deze door  Slicher  van Bath 
geformuleerdee theorie niet langer  houdbaar  is301. De belangrijkste stimulerende factor  voor 
hett  ontstaan van nieuwe landbouwstelsels lijk t het ontstaan en de sterke groei van de steden 
tee zijn. De stedelijke vraag naar  voedingsmiddelen heeft geleid tot een intensivering van de 
landbouww waarbij  de braakperiode benut gaat worden voor  de teelt van voeder- en 
handelsgewassen.. Hoewel deze intensivering zich in de 14e eeuw sterk geografisch 
uitbreidde,, voltrok dit proces zich binnen de invloedsfeer  van de grote steden in het zuiden 
vann de Nederlanden waarschijnlij k reeds in de 13e eeuw302. Overigens is het zo, dat het 
niett  alleen de urbanisatie op zich zelf is geweest die de veranderingen op het platteland heeft 
geïnduceerd.. De bijzondere sociale en politieke structuren op het platteland in Vlaanderen 
warenn een belangrijke nevenvoorwaarde303. 
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