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Woord vooraf
Op22mei 1992organiseerde ondergetekende voordeVereniging voorLandbouwgeschiedeniseen
StudiedaginHoogland. Hetonderwerpvandiedagwasdeintroductievancultuurplanten doorde
eeuwenheen inhetgebied,datnu Nederland heet. Daarergeen overzichtspublikatie overdit
onderwerp, noch inhetNederlands,noch ineenvreemdetaalbestaat,besloothet bestuurvande
vereniging de voordrachtentebundelenenuittegeven.Aande sprekers werd gevraagd omhun
bijdrage tot eenhoofdstuk omte werken, doorgegevenstoetevoegen,dietijdens de voordracht
niet aande ordekonden komen. Dit geldtookvoordeonderwerpen,behandeld inde Inleiding.
Helaasoverleed in 1993éénvan de sprekers,Dr.D.OrmoWijnands, wiens bijdrage de
periode 1500-1900— eenperiode waarinenorme aantallenplantensoorten uitgrote delenvande
wereld naarNederland werden geëxporteerd— besloeg.Helaasheeft Dr Wijnands hetmanuscript
nietmeergereed kunnenmakenenmoestenhetbestuurenderedacteurbesluiten dezebijdrage niet
opte nemen.Misschien datlaterineenvervolgboek dezeperiodebelicht kan worden.
Verschillendeomstandigheden veroorzaakten vertraging.Daarom werdin 1996aande
schrijvers gevraagd hunmanuscripten temoderniseren.
De redacteurbedanktde schrijvers voorhunbijdragen. Dank gaatverderuitnaarDrPhil
Kinten DrPeterCM. Hoppenbrouwersvoorhetkritischlezenvanhetmanuscript,naarDrsHans
Renesvoorhet verzorgen vandebureauredactie,naarmevrouw Anja ten Hove (DLO-Staring
Centrum) voorhet ontwerpen vanhetomslag,ennaarhetbestuurvandeVerenigingvoor
Landbouwgeschiedenis. Defoto's bij het artikelvanCC. Bakelszijn gemaaktdoorJanPauptit
(Instituut voorPrehistorie R.U. Leiden).Zij allenmaaktendeze uitgave mogelijk.
De redacteurhooptdat ditboek eenleemteindeliteratuur opvult en dat deintroductie
ervaninNederland net zo succesvol verloopt alsdievandeduizenden exotische cultuurplanten,
diehetboek zijn voorgegaan.
Anton C.Zeven, redacteur
Wageningen, 1997

1 Introductie van nieuwe plantensoorten: een algemene
inleiding
A.C.Zeven
VakgroepPlantenveredeling (I.V.P.),Landbouwuniversiteit,Postbus 386,6700AJ
Wageningen.
1.1

INLEIDING

Cultuurplanten, cultuurbegeleidende plantenen wildeplantenworden overde wereld,vooral
door demens,verspreid. Dit gebeurtmetof zonderopzet.Mensennemenplantenvaneen
vakantiemeeom zeinhun tuinteplanten. Ofklokhuizenvan appelswordenlangs
fietspaden weggegooid,hetgeen kan resulteren onopslagvanhalf-wilde appelbomen.
Anderenverhuizen ennemenzaaizaad enplantgoed meeomdezeineen,ookvoorde
planten,nieuwe omgeving uit te zaaienenteplanten.Maarook speelthetvanhandtothand
overgeven vanplanteneen grote rol.Voortsworden onbedoeld zadenen andere plantendelen
verspreid viabuik-vervoervangrond,heleplanten(wortelkluiten,potplanten) ofplantedelen
(bijv. aardappels,granen, engrondstoffen voorveevoer).Hetaantalonkruidzaden van
exotische soorten,datvia dehavenvanRotterdammettransporten tarween sojabonen
binnenkomt,moetenorm groot zijn.
Hetintroduceren vanplanten vindt sindsmensenheugenis plaats.Zozullen
boeren/tuinders/tuiniers alvanaf het Neoliticum cultuurplanten,enonbedoeld ookhun
begeleidendeonkruiden, inNederland hebben ingevoerd, enbinnenNederland verspreid.
Meestal zijn dezeintroducties nietgedocumenteerd, waardoorhetlaternietmeerisnate
gaanwaarenwanneerdeintroductie heeft plaatsgevonden. Insommigegevallen ishet,met
behulpvangedateerd herbarium-materiaal, gedateerde afbeeldingen engedateerd
archeologischplantmateriaal, mogelijk omtochdeperiodevanintroductie exactof bij
benaderingtebepalen.Ditgeldtniet voordeintroductie van eenkoolgewas alseeuwig
moes/splijtkool (Brassica oleracea var. ramosa). Ditgewasiseen verdwijnende
voorjaarsgroente, dienoghierendaarinMidden-enZuid-Limburg en aanpalende gebieden
geteeld wordt. Vroegermoethet opeen grotere schaalgeteeld zijn, omdaternunogrelicten
vanditgewas tevinden zijn inFrankrijk, Schotland,Engeland,Ierland, Portugal (enBrazilië)
enCuba (ex Spanje?)1. Hetiseenbladkoolgewas,waarbijmengeselecteerd heeft opgroot
aantalblaadjes perplant. Ongewild heeft menhierbij ook geselecteerd opsterke vertakking
enonderdrukking vanbloei.Daarom moetendemeesteplantenvanditgewasdoormiddel
vanstekkeninstand gehouden worden.Dewijze vanpotenvande stek iszeerspecifiek. Men
legteen stengelstuk vanca 20cmlengtein eenondiepgeultje, waarnahet,opdetopna,
bedekt wordtmetgrond. Het is interessant ombij Pliniusde Oudere2telezendatrond70na
Chr.deRomeinen aleenkoolgewas,Tritiaansekool,verbouwden, datopprecies dezelfde
wijze instand gehouden werd3.Waarschijnlijk bestondmeerdan 1900jaargeledenal
splijtkool in Italië.Devraag wanneer ditkoolgewas inNederland geïntroduceerd is blijft
echteronbeantwoord.
Ookinrecentere tijden hebbentuinliefhebbers zaadof heleplanten uitgewisseld.
Voortswordtmateriaal bij botanischetuinen aangevraagd,enworden dezevoor destreek
uitheemse,plantenin eennieuweomgeving uitgezaaid engepoot.Tevens wordtdoor
genenbanken, kweekbedrijven enveredelingsonderzoek-instellingen materiaalvaneldersin
collecties opgenomea Accessiesvandeapomictveldbeemdgras (Poapratensis), verzameld
uit geheelEuropa, worden doorkweekbedrijven ophunlandbouwkundige kwaliteiten
beoordeeld. Sommigevandezeaccessieswordenalsrastoegelaten enopgroteofkleine

schaal inNederland, enelders in dewereld verspreid. Hierdoorwordenbepaalde
streekvreemde species of typen over groteen kleine afstanden verspreid. Vanuithunnieuwe
groeiplaats kunnen zij zich door verwildering verder verspreiden, waardoor zij inheemse
soorten entypen kunnenverdringen. Ookkunnen zij doorverbastering met plaatselijk
voorkomende typen en soorten de genetische samenstelling vandelokale wilde flora
wijzigen. Ietsdergelijks kan ook plaatsvindenmet planten diedoor vakantiegangers van
elders worden meegenomen. Ook dezeplantenkunnen inheemse soorten verdringen ofermee
bastardiseren. Dekans dat op deze wijze soortvreemd resp.streekvreemd DNA delokale
flora binnendringt, isvelemalen groterdan wanneer dit gebeurt doormiddelvanteeltvan
transgene gewassen.

1.2

INTRODUCTIE VAN LAND-EN TUINBOUWGEWASSEN

Zoals indevolgende drie hoofdstukken wordt aangegeven, zijn demeeste,inNederland
geteelde cultuurplanten ingevoerd. Slechts enkele gewassen zijn inNederland incultuur
genomen.Tot deze gewassen behoren dewitteklaver (Trifolium repens), derodeklaver
(Trifoliumpratensé) en enkele grassoorten. Zij werden inbepaalde gebiedenvan devroegere
Nederlanden gedomesticeerd envanuit dezegebieden werden zij elders inNederland
ingevoerd. Het isnietduidelijk inhoeverre wij hierbij ookplantenmoeten opvoeren, diein
Nederland vanuit het wild naar tuinen werden overgeplant, zoals debostulp (Tulipa
sylvestris) de roggelelie (Lilium bulbiferum) enmisschien ook hetpeperboompje (Daphne
mezereum).
Een voorbeeld van verspreiding van eenplanttype binnenNederland ishet hollandicum
typevan witteklaver. Dit type werd inde 16eeeuw in Vlaanderen enhethuidige
Zuid-Nederland tot het landras met delaterebenaming Inlandse witte klaver ontwikkeld.
Vanuit dit gebied werd ditlandras overgeheelNederland (en eengroot deelvan dewereld)
verspreid4. Ongetwijfeld zullen zaden inde wilde flora terecht gekomen zijn en genenvan
dit type indelokale witte klaverpopulatie.
Een tweede voorbeeld ishetvoorkomenvan het witzadige bonetype Biancain
Oost-Drenthe. Dittype dat identiek ismet Walcherse Wittewerd wellicht doorZeeuwse
immigranten in 18445inOost-Drenthe geïntroduceerd6.
1.3

KLIMAATWIJZIGINGEN

Dez.g.Kleine Ustijd, dieduurde van 1550tot 18507is beterbekend dande relatievewarme
endrogeperiode van de9de tot de 13deeeuw,met als hoogtepunt dejaren 1000-1200.In
dezeperiode wasdegemiddelde temperatuur 1 tot 2 °Choger dandievan dehuidige tijd.
Na dezeperiode daalt de gemiddelde temperatuur weer omvervolgens ietste stijgen inde
periode 1500-18008.Voigts (1979) iswellicht deeerste auteurdieeenverband legttussende
hogeregemiddelde temperatuur vanNoord-Europa in dejaren 1000-1200 endeintroductie
vanMediterrane gewassen in Noord-Europa. Voigts ondersteunt haar theoriedoor te wijzen
ophet grote aantal wijngaarden inZuid-Engeland in 1085,opde introductie van wede (Isatis
tinctoria), eenverfplant, en op deintroductievande Mediterrane pioen (Paeonia mascula),
eenmedicinaal gewas.Dezelaatste isnu eenverdwijnende stinzeplant.

1.4

NAAMGEVING

Planten werdenmetnaam ofmeerderenamen geïntroduceerd. Dezenamenblijven behouden
of mengeeft zenieuwenamea Metdenaamgeving isdemensniet altijd logisch omgegaan.
Zowordtinbepaalde strekendepaars-bloeiendesering(Syringa vulgaris) blauwnagel
genoemd, terwijl de witbloeiende dan witte blauwnagelheer9.Hoedebenamingvan
gewassen alstarwetot stand isgekomenismijnietbekend.BinnenNederland vindenwij de
namentarwe en weit (beidemet varianten).Deherkomstvanhetwoord tarweisniet
duidelijk. Vermoedelijk isditde oudstenaam.Mogelijk hebbendeNeolitische boerenhun
graangewas,bestaandeuit eenkoorn (Triticum monococcum)enemmerof amelkoom(T.
dicoccum) met watverontreiniging vanbroodtarwe (T.aestivum) ermee aangeduid. Weitheet
zovanwegezijn wittemeellevert; roggegeeft daarentegengrauwemeel.Verwante
tarwesoorten werden (Duitse)rijs(t)genoemd. (Ookgebruiktvoorgerst)10.Zonoemen
Lobelin 158111en Knoopin 175312eenspelttype 'Duitserys'.Ditisemmertarwe,die
vroegerookgortrijst enrijsspeltwerd genoemd. Dewoorden 'rijs' of 'ris' vinden wijook
terug indenaam vanhetbroodtarwelandras (Gelderse)Ristarwe ofRisweit. Dezewoorden
rysenriskunnenverwant zijn aanhet Oud-Perzischbrizi enhet Sanskrit vrihi waarvanook
denamen Oryza enrijst,enrogge (ook eeningevoerd gewas) afgeleid zijn13. Meer
taalkundigonderzoek isechternodigomdeouderdom endeevolutievandenamentarween
riste bepalen.

1.5

HERKOMSTNAMEN

Menheeft eenplant vaak eennaam gegevenomenige informatie overdieplantte
verstrekken. Uiteraard spelenhierbij uiterlijke kenmerkenentoepassingen eenrol.Maarook
heeft mennamen gegeven, dieopdevermeendeherkomstvandeplant wijzen. Tochgeven
herkomstnamen niet altijd dejuiste herkomstgebied vandeplantaan.Een duidelijke naam is
bijv. deAmerikaanse eik (Quercus rubra) dieuitNoord-Amerika komt.
Eenvoorbeeld vaneen gewaswaarvandenaam,na studievande evolutie vandie
naam,aangeeft dat hetvanbuiten Nederland afkomstig is,wordtdoorBrok14 gegeven. Hij
vermeldtdat inde 15eeeuw de inNederland nogonbekende anjer (Dianthus caryophyltus)
onderdenaam van 'genoffelen vanAnghiere',vanuitdeNoord-Italiaanse stad Anghiere
werdingevoerd. Naverloopvan tijd isdezenaamverbasterd tot anjelier enlatertot anjer. In
denaam anjerkan deherkomstvandezeplantnogvaagwordenherkend.Inandere
'herkomstnamen' wordtechterook wel eenverkeerd geografisch gebied aangeduid.Zo
komen deoost-indischekers (Tropaeolum majus), het afrikaantje (Tagetes spp.),de
teunisbloem (bloem vanTunis,(Oenothera spp.)15,desteenseboon(Phaseolus coccineus,
beterbekend alspronkboon,(steenseiseenverbastering vanoostinje16) enTurksetarwe(nu
maisgeheten,Zeamays)allevandeAmerikaansecontinenten. HetEngelsgras (Armeria
maritima) isgeengras en het wasookvroegerniettotEngeland beperkt. Hetlaatstegeldt
ookvoorhetgewasEngelsetarwe (Triticum turgidum). DeRoomseboon (yiciafaba), beter
bekend alstuinboon, veldboon entegenwoordig ookalsfababoon, ismisschien doorde
Romeinen ingevoerd.17 Brusselslof en spruitkool (inhetEngelsBrussels sprouts)werden
indeomgevingvan Brussel ontwikkeld.
Jan vander Groen geeft in 1669inDenNederlandtsen Hovenier18ookenkele
herkomstnamen. Hetisopvallend datdezenamenvaakverwijzen naar Spanje.Zokennen wij
de Spaenschedoorn (Pyracantha coccinea Roem.,vuurdoom),dieinderdaad uit Zuid-Europa
komt MaardeSpaensche surckel (Rumexscutatus, Spaansezuring)komt ookinNederland
wildvoor. Aardig,maarmet-beschrijvend isdenamen BesienoverZeeoft Alkekingi
(Physaüs spp.,Chinese besresp.alkekenge) voordezeuit Chinaafkomstige planten.Het

bovengenoemde klein afrikaantje (Tagetespatuia) heet bij VanderGroen Flos Africanus.
Vander Groengeeft eenbij benadering correcte herkomstnaam voorrodepeper (Capsicum
annuum): Brazilische Peper. Enwatte denkenvan deGelderse roos (Viburnum opulus), die
ook elders inNederland voorkomt?
Onderdeverschillende landen heeft Spanje kennelijk een grote invloed opde
naamgeving gehad. Alswij immers deindexvanhet Woordenboek derNederlandsche
Volksnamen van Planten (1907) bekijken danvinden wij 46 maal hetbijvoeglijk naamwoord
Spaanse (inverscheidene spellingen).Hetbijvoegelijk naamwoord Franse komtmaar 20maal
voor, Duitse enEngelse komenbeide 16maalvoor, Waalse 5maal, Schotsetweemaalen
Vlaamse slechts éenmaal.Deze getallenvormen eenindicatie, want in sommige gevallen
wordt éen naam,zoals Engels gras wel voordrie grassoorten (Lolium multiflorum, L.
perenne,enPhalaris arundinacea) gebruikt.

1.6

VERDWIJNEN VANGEWASSEN

Alsmeer enmeerplantensoorten en -vormen worden geïntroduceerd dan worden dewilde,
onkruid- encultuurplantenflora's intoenemende mateverrijkt Hoewel plantensoorten en
vormen ook weer verdwijnen slaat wellicht debalans toch doorin derichtingvanmeer
soorten envormen binnenNederland. Hetismoeilijk nate gaan welke wilde planten sinds
hetNeolithicum verloren zijn gegaan.Maarwel weten wij dat vroeger de tarwe-gewassen
eenkoomentweekoorn entotvoorkortook spelt(T. spelta) inNederland werden verbouwd.
Deze drie gewassenzijn nu verdwenen. Opinde 17deen 18deeeuw inNederland gemaakte
schilderijen is de aanwezigheid vandejonge,eetbare bloeiwijzen van denu inNederland
weinig geteelde artichok (Cynara cardunculus) opvallend. Vroeger werden zij vooral inDe
Streek inNoord-Holland geteeld. De afname vande arealen van stoppelknollen enrogge is
tamelijk recent.Blijven zij of zullen zij,zoals derode,gele enwittevoederpenen,
verdwijnen?
1.7

NIEUWE GEWASSEN

InNederland vindt introductie vannieuwe gewassenvoortdurend plaats. Debetekenis vande
term 'nieuw gewas' istweeërlei.Eennieuw gewas is een gewas dat vanuit zijn wilde staat
recentelijk tot cultuurplant is gedomesticeerd, of een cultuurplant dievanelderswordt
ingevoerd endusnieuw voor eenbepaald gebied is. Ookkaneen gewasverdwenen zijn en
alseen nieuw gewasopnieuw geïntroduceerd worden. Menprobeert danhetoude/nieuwe
gewas vooreen ander gebruik geschikt temaken.Zo wordt onderzocht of de topinamboer
(Helianthus tuberosus) alsleverancier vanbepaalde suikers economisch geteeld kan worden.
Hennep (Cannabis sativa) wordtbeproefd alsvezel-leverancier voor depapierindustrie. Ook
hieris het succesvaneengewas alsnieuw gewas afhankelijk van zijn nieuwe economisch
belang. Vooralbij de sierbloemen worden voortdurend wildeplantensoorten als sierplant
succesvol gedomesticeerd. Een voorbeeld van eendergelijk nieuw gewasis de alstroemeria
(Alstroemeria spp.),waarvan dewildeoudersoorten met succes uit Zuid-Amerika zijn
geïntroduceerd.

1.8

INDELING INPERIODEN

Kraus19,in 1894.is waarschijnlijk de eerste auteur die deintroducties van plantenin
perioden heeft onderverdeeld. Hij maakte devolgende indeling:
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1.Deperiodetot 1560.Ditjaar isgenomenomdat Gesner's boek HortiGermaniaeindatjaar
verscheen.Ditboek geeft een overzicht vandeindie tijd inDuitsland geteeldeplanten.
BinnenEuropa vond welenigvervoervanplantenplaats.Tevens wordenvanaf heteindvan
de 15eeeuwplantenvanuit dedrieAmerika'snaarSpanje ende Canarischeeilanden20
ingevoerd. Gesnermaakt dusgeenonderscheid tussenplanten dieindePrehistorie,inde
Romeinse tijd, of indeMiddeleeuwen werdeningevoerd. Wellicht wastoendertijd dekermis
ookte gering om deze indeling tekunnenmaken.Dedaaropvolgende eeuwen verdeelde hij
in 6perioden: 2.Deperiode vandeplantenuitdeOrient 1560-1620, 3.Deperiodevande
Canadese-Virginischevasteplanten,4.Deperiodevandeplantenuitde KaapdeGoede
Hoop,5.Deperiode vanNoord-Amerikaanse houtigegewassen. 6.Deperiodevan
Australische planten,en 7.Deperiode vanplantenuit deTropen.
Dehuidige kennisvandevanoorsprongexotischecultuurplanten maakthet mogelijk
omdeperiodevoor 1560onderteverdelen.Wijhebbenhierbij gekozen voor 1.de
Prehistorie, waarin deeersteboerenmethungewassenuithetNabije OostenNederland
bereikten, 2.DeRomeinsetijd, waarinvooralplantenuithetMiddellandse Zeegebied
Nederland bereikten, en 3.DeMiddeleeuwen, waarin doordeeerdergenoemde gunstiger
klimaatsomstandigheden een groterekennisvandeteelt gepaard kon gaanmet de introductie
vannogmeer gewassenuithet Middellandse zeegebied.
DedoorKrausinzestijdvakken opgedeeldeperiode 1560-1894,komeninditboek
niet aande orde.Deperiode 1500-1700zoubeschreven worden door Dr. D.OnnoWijnands.
Doorzijn plotselingoverlijden in 1993,konditnietgebeuren.
1.9 INDELING VANHETBOEK
Dedrievolgendehoofdstukken verschillen sterkinomvang.Dezeomvanggeeft de
hoeveelheid beschikbare informatie overde behandeldeperioden weer. Bakelskanhaar
onderzoek alleen baserenop archeologische vondsten. Paisisook sterk van archeologische
vondsten afhankelijk, maarkantoch gebruik makenvanenige schriftelijke bronnen. Voorde
periode dievan Haaster behandelt zijn vele archeologische, schriftelijke enpictoralebronnen
beschikbaar.
Inhethoofdstuk overdeprehistorie beschrijft Bakelsde weinigevoedselgewassen, die
toendertijd alsexoten inNederland geteeld werden. Slechtsenkele gewassenuithet Nabije
Oostenenhun begeleidende onkruiden werden tesamen met deideelandbouw
geïntroduceerd. Zij leverden koolhydraten,vetteneneiwitten.Daarnaast zalde Neolitische
mensveel wildeplantenengeïntroduceerde onkruiden, alofnietverwilderd,verzameld en
genuttigd hebben. Ongetwijfeld zullen aanhem diewildeplanten enonkruidenbekend
geweest zijn diehem vannutwaren.Dezeplanten zullentevens bronnen geweestzijn van
bijv. vitaminen, smaakstoffen, medicijnen, gifstoffen enkleurstoffen. Wellicht isditmateriaal
snelvergaan enzullen zij archeologischmoeilijk aantoonbaar zijn. Restenvan
stuifmeelkorrels vaneengewasgevenniet aanofdit gewasgebruikt werdofniet,alhoewel
voorexotische kulturrplanten dit wel aannemelijk is.Decontacten vande Neolitische mens
metnaburen zullengeringgeweestzijn. Hierdoorzaluitwisseling vankennis enmateriaal
beperkt zijn geweest.
Gedurende deRomeinsetijd vindt,zoalsaangegevendoorPais,vooraleen
schaalvergroting enintensivering vandelandbouwplaats.Naasteenteeltvoor eigengebruik
wordtnu ookvoordemarktverbouwd. Nieuwelandbouw-gewassen wordenniet aanhet
sortimenttoegevoegd envanbuitenNederland wordenproduktenvanvelegewassen
ingevoerd.Paisgeeft hiervanvoorbeelden. Hij geeft ook aandat denu gebruikte namenvan
vele doordeRomeinen geïntroduceerde gewassenteruggaan opdeoorspronkelijke Romeinse
namea
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Hoejongerde periodehoemeerbeschikbare gegevens. VanHaaster geeft aandatde
enorme hoeveelheid literatuur-gegevens voorzichtig gehanteerd moet worden, omdat niet
altijd duidelijk is over welk gewashet gaat. Eenmiddeleeuwse naam voor een bepaalde plant
kan bijvoorbeeld indeloopdertijd opeen andereplant overgaan. Van Haaster geeft verder
aan dat gedurende deMiddeleeuwen demensgrotere afstanden aflegt waardoornieuwe
bronnen vankennisbeschikbaar komen ennieuweplanten bekend worden. Vooraltijdens de
Karolingische tijd en deperiodevan de Kruistochten trad erveel vernieuwing op.
In delaatste eeuwenvan debehandelde periode treedt de stadsontwikkelingop.
Hierdoor ontstaat vooral bij debevolking vandichtbevolkte steden eenvraag naar
voedingsprodukten. Landbouwprodukten kunnen vanverder aangevoerd worden. Dit geldt
echter nietvoor demeeste tuinbouwprodukten, zodatnabij dedichtbevolkte steden
tuinbouwgebieden ontstaan. Ongetwijfeld zullen denog resterende tuinen gebruikt zijn voor
de teelt vanmedicinale gewassen,keuken- en andere kruiden, enenige groenten en sierplanten.
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2 De cultuurgewassenvan deNederlandse Prehistorie,
5400v.C.- 12v.C.
C.C. Bakels
Instituut voorPrehistorie,Rijksuniversiteit Leiden,Postbus9515,2300RALeiden
2.1 DE BRONNEN
Prehistorieisdenaam voordatdeel vanonsverleden waaruit geengeschrevenbronnen
bekend zijn. Onzekennis overdecultuurgewassen vanonzeprehistorische voorouderskan
dusniet opgeschriften berusten. Wijmoetenhethebbenvanoverblijfselen vandeplanten
zelf.Dergelijke resten komenbij opgravingen tevoorschijn.
Er zijn verschillende manieren waaropplantenresten bewaard blijven. Hetvoorde
geschiedenisvanonze cultuurgewassen belangrijkste typeisdoorendoor verkoold.
Schimmelsenbacteriën hebben opverkoold materiaal geenvatendaarom zijn dit overhet
algemeendeenigerestendieineencontextbovendegrondwaterspiegel tevindenzijn. Het
isuiteraard welvanbelang datdeplantenherkenbaarverkoold zijn endat isoverhet
algemeenalleenbij droge,compacteonderdelen hetgeval.Vanbladgroenten, bollen,wortels
enknollen zien wevrijwel nooit ietsterug. Vanstroblijven alleendeknopeneventueel over.
Graankorrels enpeulvruchten verkolendaarentegen goed (fig. 1).Ookoliehoudende zaden
zijn terugtevinden,alhebbendezedeneigingindehittetevervormen ente ontploffen.
Verkooldeplantenresten zijn inprincipe inelkeopgraving enopelkegrondsoort te
vinden. Datgeldtniet voordetweede maniervanbewaardblijven :dooreen overmaat aan
vocht, onderwater. Deze conservering isweggelegd voorprehistorische woonplaatsen in
gebieden meteen grondwaterstand omof nabij hetmaaiveld enverdervoorrestendiein
waterputten ofbeerputten terechtgekomenzijn (fig. 2,3).Ookopdezemanierblijft niet
allesuithetverleden herkenbaarbewaard.Zetmeel-eneiwitrijke delenverdwijnen. Van
graankorrels wordtbijvoorbeeld alleendeepidermisteruggevonden. Voorpeulvruchten geldt
hetzelfde; hierblijven echter weerweldepeulenover.Groenten,knollenen wortelshebben
weernauwelijks eenkans.
Dederdevorm vanfossilisatie ismineralisatie.Hierbij wordende plantenweefsels
vervangendoorminerale stoffen. Ditgebeurtin specialemilieusenvooral in beerputten.
Aangezien beerputten inde prehistorie nognietvoorkwamen,isdeze bronvan informatie
hiernauwelijks interessant
Devierdemogelijkheid iseen conservering alsindruk inaardewerk. Indrukken
ontstaan alseen stukje plant inpottenbakkersklei terechtkomt Somsisdatopzet, namelijk
wanneer plantaardigmateriaal doordeklei isgekneed omdezegeschiktervoorde
verwerkingtemaken.Somsookkomtietstoevallig indekleiterecht. Bijhetbakkenvande
potbrandthetorganischemateriaal weg,maarlaateen afdruk achter. Afgietsels van ditgat
laten het oorspronkelijke stuk zien.Hetgatmoet weleerst inhet aardewerk opgemerkt zijn
endaarom worden opdezemanier alleenindrukken vangrotereobjecten zoalsgraankaf,
graankorrels,veldbonen endergelijke ontdekt (fig. 4).Voorprehistorische bevolkingsgroepen
waarvan geenplaatsenmetverkooldeof onverkoolderestenontdektzijn, isditechterde
enige bronvan informatie.
Andereconserveringswijzen, zoalsdoorcontactmetmetaal,zijn zo zeldzaam datzein
degeschiedschrijving vancultuurgewassen geen rolspelen.
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Fig.1. Verkoolde emmertarwe, 4x.
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Fig.2. Raapzaad uiteen middeleeuwse beerput, 30x, onverkoold.
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Fig.3.Lijnzaaduiteenophet veengebouwde boerderijuüdeIjzertijd,6x, onverkoold.

Fig.4.Indruk van eenemmertarwekorrelineenpotscherf,5x.
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2.2

DEEERSTEBOEREN

De eerste agrarische bevolking vanNederland boerde exclusief op lössgronden enwordt
daarom uitsluitend inZuid-Limburg aangetroffen. Dezemensenwarenrond 5400v.Chr.uit
Duitsland gekomen. Ze woonden in zeer grote, goedgebouwde boerderijen enverbouwden
twee soortentarwe,namelijk emmer (Triticum dicoccum) en eenkoorn (Triticum
monococcum), twee soortenpeulvruchten, erwt (Pisum sativum) enlinze (Lensculinaris), en
twee soorten oliehoudende zaden,te wetenlijnzaad {Liman usitatissimum) enmaanzaad
(Papaver somniferum)1. Devlasplant leverde ook vezels.Aldezeplanten, met uitzondering
vanhetmaanzaad, komenoorspronkelijk uithet Nabije Oosten, waar zeenkelemillennia
eerder uit hun daar inhet wild voorkomende voorouders waren ontstaan. Deze ontwikkeling
washet gevolgvanhet feit datmensen in deze strekenvaneenvoedsel-verzamelendeopeen
voedsel-producerende levenswijze overgingen. Denieuwevoedseleconomie verspreiddezich
via deBalkan en Midden-Europa naarhet westen en debijbehorende plantenkwamenmee2.
Alleenhet maanzaad komtmisschien nietuit hetNabije Oosten,maaruit het westmediterrane
gebied. Zekeris ditechternogniet3. Degeschiedenis van ditoude cultuurgewas is,in
tegenstelling tot die vandevijf andere,heel slechtbekend.
De zes gewassen werden opkleine akkers geteeld die inhet oorspronkelijke
westeuropese oerwoud waren aangelegd. Hetgingechternietom zwerflandbouw zoalsdieuit
denogbestaande tropische oerwouden bekend is.Deeerste boeren woonden zodichtop
elkaar dat er van zwerflandbouw geensprake geweest kan zijn. Hundorpenlagenook
eeuwenlang opdezelfde plek4.Zwerflandbouw wasop de goedelössbodems waarschijnlijk
helemaal nietnodig.
Deboeren hadden ookindietijd alte kampenmet onkruid enwelmeteen
assortiment waarindreps (Bromus secalinus), melganzevoet (Chenopodium album),
zwaluwtong (Polygonum convolvulus) en akkerkool (Lapsana communis) een hoofdrol
speelden (fig. 5).Dreps istegenwoordig zeldzaam geworden; de andere zijn nogsteedsgoede

Fig. 5.Bandkeramischezwaluwtong, 10x, verkoold.
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bekenden. Hetwordtuitdeonkruidsoorten nietduidelijk of hetgraan alszomer-of als
wintergewas geteeld werd. Drepshoorttegenwoordigbij wintergraan enmelganzevoet bij
zomergraan.Wanneer wehet onkruidbestand bekijken komen winterannuellen evenvaak
voor alszomerannuellen.
Laaggroeiende akkeronkruiden zijn haastnietgevonden,maarmoeten erwel zijn
geweest. Hunontbreken wordtverklaard dooraantenemendatmen de aarhoog aande
halm afsneed. Kennelijk washet nietinteressant om stronaar deboerderij meetenemen5.
Omonbekende reden verdwijnt de Bandkeramischebevolking rond 4900v.Chr.uitons
gebied.Nederland zitdanongeveertweeeeuwenzonderboeren.Devolgendegroepbeperkt
zichwéértot delössgronden. Hetgaatdanomdezogenaamde Rossen Cultuur. Zij boerenop
dezelfde wijze alshunvoorgangers,maarhaddenhetgewasassortiment uitgebreidmet
meerrijige naakte gerst (Hordeum vulgare var. nudum) enbroodtarwe (Triticum aestivum). De
laatste waseenvariëteitmetkorte,gedrongenkorrels (fig. 6).Degerst enbroodtarwe komen
oorspronkelijk ookuithet Nabije Oosten,maarhoedeRossenboeren eraankwamenisopdit
ogenblik onderwerpvan studie. Deintroductie had mogelijk niet viade Balkan,maarviade
omwegvan deMiddellandse-Zeekusten enZuid-Frankrijk plaats.

Fig.6a(links). Broodtarwe metgedrongen korrels uitdeRossenperiode, 3£x, verkoold.
Fig. 6b(rechts). Het bijbehorende kafbestaande uitaarspUfragmenten, 3£x, verkoold.
Aldietijd deed derestvanNederland nogniet aanakkerbouw. Deeerste sporendaar
komenuiteenonverwachte hoek,namelijk vandrogeplekkeninhet echte 'Hollandse'
moeras:dedonken (ouderivierduinen)indeAlblasserwaard eneen voormalige oeverwalvan
de Vechtnabij Swifterbant. Deze sporenvallenrond4300v.Chr. Opgravingen brachten
emmertarwe,meerrijige naakte gerstenmisschien ookbroodtarwe aanhetlicht.Er zijn
ongetwijfeld méércultuurgewassen geweest,maardezezijnnognietgevonden.Degrote
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vraag is of debewoners van deze drogeplekken ineen overigens zeernat landschapde
aangetoonde planten wel zelf hebbenverbouwd. Vooralvoor sommige donken isdat moeilijk
voorstelbaar vanwegehunkleine oppervlakte. Zowasde best onderzochte donk,de
Hazendonk bij Molenaarsgraaf, maar 1,2 hagroot. Debewoners deden er, gezien debotten,
aanveeteelt, aanjacht oppelsdieren enaanvisvangst6. Voorhetverwerken vandeopbrengst
was,mét het wonenzelf,toch ook welenige ruimtenodig. Voor akkerland blijft erdan niet
veelover. Hoehet ook zij,erwerdenvanaf 4300v.Chr. ookbuiten het lössgebied
cultuurgewassen gebruikt en dusookergens geteeld. Daarbij moeten wenatuurlijk ook aan
dehogere gronden denken, variërend vande oudeduinen tot depleistocene zandgronden.
Zware kleigronden komennogniet in aanmerking omdathetjuiste typeploeg voordeze
gronden, de keerploeg, nogniet wasuitgevonden. Deploeg diemen inde prehistorie had,
washet eergetouw en dat is voorzwaregrondsoorten ongeschikt. Stukjes oud akkerland met
krassen van deze ploeg komen somsbij opgravingen tevoorschijn.
Hetboerenbedrijf bleef noglang opdehoofdgewassen emmerennaakte meerrijige
gerst gebaseerd. Daarnaast werd eenbeetje eenkoorn, broodtarwe,lijnzaad enmaanzaad
verbouwd. In eennederzetting opeenlaagduintje nabij het huidige Wateringen is
daarenboven raapzaad (Brassica rapa) aangetoond. Het is echter onduidelijk of hethiereen
inhet wild verzamelde plant betreft of een cultuurgewas. Peulvruchten lijken te ontbreken,
maardat isvermoedelijk het gevolg vanhet feit dat ernog steedsniet voldoende onderzoek
naarde resten van gewassen uitdezetijd isgedaan. Degegevens komen uit eentiental
nederzettingen, verdeeld over2300jaar, waarbij plaatsen inhet westen vanNederland
bovendien nog domineren.

2.3 DE BRONSTIJD
Hetvoorgaande speeltzich af inhetNeolithicum, deperiode waarin werktuigennogvan
steen werden gemaakt. OphetNeolithicum volgt de Bronstijd, dievan 2000v.Chr. tot 800
v.Chr. duurde.In dit tijdvak raakte deverbouw van naaktemeerrijige gerst in onbruik ten
gunstevan dievanbedekte meerrijige gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) (fig. 7).Waarom
deoude variëteit vervangen werd dooreennieuwedie watmoeilijker te dorsen is,isnog niet
duidelijk. Alsnieuw gewas deed ookdepluimgierst (Panicum miliaceum) zijn intrede.Deze
graansoort stamtuit Centraal Aziëenkwam via Duitsland hier. Andere gewassen waren de
nog steeds heel belangrijke emmer, deerwt enhetlijnzaad. Het is de vraag of maanzaad nog
verbouwd werd, terwijl anderepeulvruchten dandeerwt in deze periode blijken teontbreken.
Ditzegt echter niet alles want deBronstijd iszomogelijk nog slechteronderzocht dan het
Neolithicum. Een uitzondering isWest-Friesland. Voorafgaande aan ruilverkavelingen werd
hier een serieboerenbedrijven opgegraven die veel informatie heeft opgeleverd. Menwoonde
en akkerde er opzandige stroomruggen. Deze warenhet droogste onderdeel vanhet
landschap.Er omheen lagen kleigrondenmet eenhoge grondwaterstand. Ondanks de relatief
drogeligging waren de akkers ooknogeens omgreppeld. Indebeginperiode, dat isinde
Midden-Bronstijd, verbouwde meneremmer,naaktemeerrijige gerst enbedekte meerrijige
gerst In deLate Bronstijd verschoof deteelt wat degranenbetreft naaruitsluitend bedekte
gerst. Het verdwijnen van de naakte gerst is cultureel bepaald,maar deteelt vanemmerzou
zijn opgegeven dooreen toenemende vernattingvan het gebied. Toch werd erjuist indelate
fase ooklijnzaad verbouwd, dusde situatie kannietvoortdurend érg rampzalig zijn
geweest7.
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Fig. 7.Meerriflge bedektegerst, 4x, verkoold.
2.4 DEIJZERTIJD
Opde Bronstijd volgtdeIjzertijd. Zij duurttotdeRomeinenhet zuidenvan onsland komen
bezetten. Hetis eentijd waarinnieuwegewassen wordengeïntroduceerd. Nieuwkomers zijn
spelttarwe (Triticum speltà), veldboon (Viciafaba var.minor), dederzaad (Camelina sativa),
terwijl raapzaad vermoedelijk inmiddelseen cultuurgewas geworden is(fig. 8).Aanheteinde
vandeIjzertijd duiktookde rogge(Secale cerecde) op,maarof dit gewas alde statushad
vancultuurgewas isnietzeker8. Deplantisbegonnen als akkeronkruid. Haver{Avena
sauva) heeft eenvergelijkbare status.Haverkorrelskomenin dehele prehistorie voor,maar
waardebijbehorende kafresten gevonden wordenblijken dezebijna altijd van oot (Avena
fatua) te zijn. Vanhaverzijn alleendekafresten opsoorttedetermineren. Inde Ijzertijd
komtechter ookwelechtehavervoor,maardatzou,net alsderogge,nogeen akkeronkruid
kunnenzijn. InDuitsland enFrankrijk werd indezetijd evenwel alhaver geteeld eneenteelt
inNederland magdaarom nietuitgesloten wordengeacht.
Tweegewassen werdeninde Ijzertijd geherintroduceerd, namelijk delinze enhet
maanzaad.Dezetweezijn tot nutoeoverigens alleenopdeLimburgseloss gevondea
De Uzertijd is archeologisch beteronderzochtdande Bronstijd endaarom is eriets
meerovertevertellen. Opvallend is datdeboerenindezeperiode zelfs bedrijven stichttenop

21

Fig.8. Veldhorten uitdeIjzertijd, 6x, verkoold.
zuiver veen. Of er opdat veen ookietsgeteeld werd, is nogniet duidelijkjnaar inde
Noordhollandse Assendelver Polders enophet Zuidhollandse Voorne-Putten werd in
veenboerderijen zoveel dorsafval vandederzaad gevonden datdemogelijkheid nietvaltuit te
sluiten datdit gewasinderdaad ter plekke ophet veen verbouwd werd (flg. 9)9.Voorde
andere gewassen ontbreken totnogtoedergelijke aanwijzingen. Volgens sommigen zouden
zij eerder opdrogereterreinen ergensinde wijde omtrek geteeld zijn. Het isdandevraagof
de veenboeren dat zelf dedenof datverwanten de drogeterreinen beakkerden. Als datlaatste
het geval is danbestond er indeIjzertijd dus specialisatie binnen éénregio,waarbij de
veenboeren vlees enmelk geleverd zouden hebben en de anderen graan. Het gaatdaarbij om

Fig.9. Kleppenvandederzaadhauwtjes, dorsafvaluitdeIjzertijd, Geervliet, 3x,
onverkoold.
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kleinschaligenetwerken. Van grootscheepsehandelovergrotere afstand wasin dezeperiode
noggeen sprake.Deonkruidendietussendeinalleboerderijen aanwezige graanresten
aangetroffen worden, geven daar afdoende uitsluitsel over.Zijlaten, althans inVoornePutten, ziendathetgraanzekerniet vanbijvoorbeeld deBrabantsezandgrondenkwam,
omdathetproduct vandeboeren dääreen andereonkruidflora blijkt te bevatten.
Een anderbijzonder milieu dat inde Ijzertijd doorboerengeëxploiteerd gingworden
warendekwelders.Hierontstonden indeloopvandetijd debekendeterpen.Deterpboeren
dedennaastveeteelt aan akkerbouw,maarkonden ophun doordezee beïnvloede gronden
natuurlijk niet allestelen.Erwordt aangenomendatzijmeerrijige gerst,lijnzaad/vlas,
dederzaad enveldbonen zelf verbouwden, maarhuntarwevaneldersbetrokken.
Experimenten hebbenuitgewezendathettelenvandegenoemdegewassenopdehoge
kweldergoed gaat,mitser geenoverstromingen metzeewaterplaatsvinden endatvooralniet
inhetkiemplant-stadium10.
Dehogeregrondenhaddendat soortbeperkingen niet.Hierzijn trouwensde akkers
zelf bekend.Zij zijn tendelenoginhethuidigenederlandselandschap zichtbaar de
zogenaamde CelticFields.Hetzijn rechthoekige akkersbinneneen ruitvormige verkaveling;
elk isdoor walletjes omgeven.Erzijn aanwijzingen datdezeakkersbemestwerden.
Bovenis alevenophetbelangvande analysevanakkeronkruiden gewezen. Volgens
de onkruiden zou opde CelticFields wintergraanzijn verbouwd. Het aantal soorten
onkruiden isveelgroterdaninbijvoorbeeld hetNeolithicum.Erzijnookvéélmeer
laaggroeiende plantenbij. Daaruit wordtmeestal geconcludeerd dathet stroinde Ijzertijd
wèlmeenaarheterfkwam endaarkennelijk eeneconomischdoeldiende.Welkis
archeologisch nogniet aangetoond, maar er zijn voldoende gebruiksmogelijkheden te
bedenken. Gekgenoegligt erinboerderijen waarmestlageninstalgedeelten bewaard zijn
gebleven,geen stroindezestallen,maar riet
In deze wereld metvoornamelijk voorzichzelf of voordenaasteomgeving
producerende boeren,kwamendeRomeinen binnenvallen. Zijintroduceerden inNederland de
markteconomie waardoorhet gespecialiseerd produceren aanbetekenis won,inelkgeval
binnenhunrijksgrenzen.Hunkomst betekent heteindevandenederlandseprehistorie.
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3 Introductie van cultuurgewassen in deRomeinse Tijd
J.-P.Pals
Instituut voorPre-enProtohistorische Archeologie AlbertEggesvan Giffen, Nieuwe
Prinsengracht 130, 1018VZAmsterdam
3.1 INLEIDING
Inheel Zuid-enWest-Europa voltrokken zichineenrelatief kortetijdsspanne (Ie eeuw
v.Cnr -4e eeuwnaChr.)ingrijpende veranderingen op socio-politiekeneconomisch gebied.
Omdezereden wordthierdeRomeinsetijd, deperiodewaarindeLageLandendeel
uitmaakten vanhetRomeinseImperium, afzonderlijk behandeld. Inkorte tijd dedende
Romeinen watbetreft hetverspreidenvanland-entuinbouwprodukten overgrotegebieden
meerdan wieooktot aandegroteIslamitische expansie inde7e en 8eeeuw.
*Devoedselvoorziening vanRomezelf wasvooreen grootdeel afhankelijk vaninvoer
uitde 'buitengewesten': graankwam vooraluitEgypteen Sicilië. Omgekeerd werden
Produkten uithetMiddellandse-Zeegebied naardegrenzenvanhet imperium gebracht,
alwaarbepaalde soortenincultuurwerdengenomen. Wezullennagaan welkedatin
Nederland geweest zijn.
Van sommigesoortendieuit subtropischegebiedennaarhetnoorden werden
meegenomen staatvast datzehiernooitincultuurgeweest zijn, ofwel omdat zegeenrijpe
vruchtenkunnenvormen,ofwel inhetgeheelnietbestand zijn tegenhetklimaat.Eenaantal
van dergelijke soortenzal echtertochderevuepasseren, enerzijds omdat zij het beeld vande
Romeinse cultuur completeren,anderzijds omdat degrenstussen watmogelijk welenniet in
Nederland geteeldkan wordennietgeheelscherpvalttetrekken.
3.2 AFBAKENING
Gebied
Hoewel hetbedoelingishetbesproken gebiedte beperkentotdestaatsgrenzenvanhet
huidige koninkrijk derNederlanden, zijn gegevensuit archeologische opgravingeneven
buitenonzegrenzenechtersomstewaardevolombuitenbeschouwing telaten.Vandaardat
gegevens uit Duitsland, BelgiëenEngeland, waardeze aanwijzingen kunnen gevenoverin
Nederland geteeldeplanten,ter sprakezullenkomen.
Periode
In57v.Chr.trokJulius CaesarmetzijnlegerBelgiëbinnen.Hetisechtervrijwel zekerdat
hij nooit een voetop Nederlandse bodemheeft gezet Vooronsbegint de Romeinseperiode
in 12v.Chr., toen alle stammeninNederland,inclusief detennoorden vande grote rivieren
wonendeFriezen,doorDrusus warenonderworpen. Gedurende korte tijd heeft heel
Nederland deeluitgemaakt vanhetRomeinserijk.NadeFrieseopstand van 28ADwerdde
Romeinse invloed inNoord-Nederland sterk gereduceerd. In47 ADwasdeveldheerCorbulo
ervrijwel ingeslaagd (nietviamilitaire operaties,maarlangsdiplomatiekeweg)hetgebied
opnieuwte onderwerpen,maarzijn succesrijke acties werdendooreenkeizerlijk veto
getroffen. Vanafhetmidden van deeersteeeuw werd deRijn (d.w.z.de huidigeRijn, de
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OudeRijn en de Kromme Rijn) deNoordgrensvan het Romeinseimperium in West-Europa.
Deverdedigingslinie langs deze grens (de limes) bestond uit een seriemilitaire versterkingen.
De eerste verrezen inhet midden van deeerste eeuw, enna hetjaar 70is er sprakevan een
aaneengesloten reeks van dicht opeen gelegen forten. Dezelinie bleef ongeveer tweeeeuwen
intact, totdat in de derde eeuw de limes vandekaart werd geveegd door invallen vande
Franken. Van ca 270tot het begin vandevijfde eeuw deed zicheenperiode voorvan
aftakeling en weer gedeeltelijk herstel.Na402 AD,toenhet grootste deel van de limesgamizoenen werd teruggetrokken, washetdefinitief afgelopen met deRomeinse invloed1.
3.3 BRONNEN; METHODEN VANONDERZOEK
Klassieke auteurs hebben eenomvangrijk land- entuinbouwkundig oeuvre bij ekaar
geschreven. Vooral in de 37delentellende 'Naturalis Historiae' vanPliniusde Oudere(Gaius
Plinius Secundus), dieleefde van23tot79AD,staatveel belangwekkende informatie. Ook
Dioskorides ('De Materia Medica', Ie eeuwAD),Galenus (2eeeuw AD),en Columella ('De
ReRustica', Ie eeuw AD)leveren waardevollegegevens2.
Deklassieke auteurs geven, afgezien vandevaststelling dathierweinig aanlandbouw werd
gedaan, geen specifieke inlichtingen overNederland. Zij geven, evenals archeologische
bronnen, echter wel belangwekkende achtergrond-informatie.
Debelangrijkste informatiebron bestaat,evenals indeprehistorie, uit derestenvande
cultuurplanten zelf.De studie van plantaardige overblijfselen uit het verleden isde
paleobotanie. Tweerichtingenbinnen ditvakgebied staan onsbij het onderzoek tendienste:
- dearcheobotanie: het onderzoek vanmacroscopische plantenresten (zaden, vruchten, hout)
die tevoorschijn komen bij archeologische opgravingen. Dit soortonderzoek levert demeest
directe gegevens.InNederland isdeRomeinse tijd relatief slecht onderzocht, terwijl
bovendien de meesteonderzochte objecten militair van aard zijn. InRomeinse militaire
nederzettingen hebben wemeestal temakenmetvan elders aangevoerd voedsel,hetgeen
gevolgen heeft voor deinterpretatie vande aangetroffen plantenresten.
- depalynologie: het onderzoek van indegrondbewaard stuifmeel (pollen) enandere
microscopischkleine plantenresten.
Alsvan eencultuurplant stuifmeel wordt gevondenkan inde regel worden aangenomen dat
hij indedirecte omgeving bloeide en daarderhalve ook geteeld werd.Een uitzondering
hierop zijn uitgesproken windbestuivers zoals rogge, waarvan het stuifmeel overgrote afstand
kan worden verspreid. Metbehulpvanpalynologisch onderzoek kunnentevens veranderingen
in devegetatie wordenvastgesteld. Ditvindtplaats aan dehand van fluctuaties inde
soortensamenstelling van invenige afzettingen bewaard gebleven stuifmeel, grafisch verbeeld
in zg.pollendiagrammen.
Palynologische studies binnen de archeologische context vaneenRomeins object zijn
zeldzaam. Demeestepalynologische aanwijzingen voor cultuurplanten komenuit regionale
pollen-diagrammen.Vooronsis speciaalhet werk van Teunissen3 inhet oostelijk
rivierengebied van belang.
Eenprobleem bij zowel depaleobotanische alsdeliteraire bronnen isdatde
identificatie van degevonden of beschreven plantesoort niet altijd zeker is.Vankool
bijvoorbeeld zijn zowelpollen alszadennieterg soortspecifiek. Hetpollenkannietverder
dantot familieniveau (Kruisbloemigen) gedetermineerd worden.De zaden zijn wel specifiek
voor het geslacht 'kool' (Brassica), maardesoorten binnen dit geslacht zijn nietof
nauwelijks van elkaar te onderscheiden, omdatde kenmerken elkaar grotendeels overlappen.
Het onderscheiden van cultivarsbinnen deverschillende soorten is aandehandvan
archeobotanisch materiaal slechtsbij hogeuitzondering mogelijk. Als wedaarvoorterade
gaan bij deklassieke auteurs blijken enerzijds voor één soortverschillende namen inomloop
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te zijn (bijvoorbeeld Caroeta enPastinaca voorpeen),terwijl anderzijds meteen bepaalde
naam eengroepvan soortenaangeduidkanworden4. Uitdebeschrijvingen moeten wemaar
zienoptemaken watbedoeld wordt
3.4

CRITERIA VOOR LOKALECULTUUR

Hoekunnen wevaststellen of eenplant waarvanresten zijn gevondenterplaatseincultuuris
geweest?
In deprehistorie ginghet, voorzoverhet cultuurplanten betrof,eigenlijk alleenom
stapelvoedsel.Decultuurvankruiderijen, groenten enfruit werd,inNederland althans,nog
niettoegepast Vandeinprehistorischeboeren-nederzettingen gevondenvoedselplantenkan
derhalvemeestal worden aangenomen datzij terplaatse,of althans inderegio,werden
geteeld of verzameld.
VoordeRomeinse tijd isditveelminderduidelijk. Vanveelfruitresten is bijvoorbeeld
nietvast te stellen waar zij vandaankomen,omdatdeRomeinen allerhande fruitsoorten, vaak
ingemaakt inhoningof wijn in specialekruiken (amphorae), overgrote afstanden
vervoerden. Hetginghierbij nietalleenomzakenvanduidelijk Mediterrane herkomstzoals
olijven envijgen, maar ook inNoordwest-Europa verbouwbare soorten zoals appels,kersen,
pruimen enperziken5.
Eentweedeprobleem isdatvanveelindeliteratuur genoemdesoorten,metname
groenten enkruiden, geen resten worden gevonden,omdatjuist deniet-fossiliserende delen
(wortels,knollen,bladeren) wordengebruikt. Aande anderekant zouhet vindenvanzaden
vandit soortplantenopgevatkunnenwordenalseenbewijs voorlokalecultuur6.
Hetis dusniet altijd mogelijk de aanwezigheid vaneencultuurgewas vastte stellen,en
waardit welmogelijk is,zijn ergeen algemene criteria voorlokalecultuur.
3.5 ACHTERGRONDEN
Deintroductie vancultuurgewassen kannietlosgezien wordenvandemilitaireenpolitieke
achtergronden vandeRomeinseinvasie.
Deorganisatie vandeinheemsestammeninonze streken wasnietvandien aarddater
legerswerdeningezettegen deRomeinselegioenen.Deoorloghadhiermeerhetkarakter
vaneen guerilla: deRomeinen voerden geenstrijd tegeneenvijandelijk leger,maartegen
eenvijandige bevolking7.Het winnendbeslechten van eendergelijke strijd kanuitlopenop
totalevernietiging,maarwiedaartoeovergaatmaakthetzichzelf ergmoeilijk hetgebiedte
koloniseren. Sommige stammen (Morini enMenapii)pasten trouwenszelf detactiek vande
verschroeide aardetoe8.
DepolitiekvandeRomeinenwasdus:zoveelmogelijk controlemetzoweinig
mogelijk verwoesting. Hierdoorkonookhetlegerteveldevanvoldoende voedselworden
voorzien.
Deeconomievandeinheemsebevolkingwasgebaseerd opeengemengd agrarisch
bedrijf. Devoorde Ijzertijd karakteristieke drie-schepige woonstalhuizen wijzen eropdathet
veeeen deelvanhetjaaropstalstond.De akkerbouw wasgericht opzelfvoorziening enniet
ineersteinstantieopproduktievangroteverhandelbare overschotten9.
Hetbelangrijkste landbouwprodukt vandeNederlandse IJzertijd-boeren wasdedoorde
Romeinen alsbeestenvoerbeschouwde gerst. Ditgraan was,naastvoedsel voordedieren,
ookhetlevensmiddelvoorgestrafte legionairs10.Hetisniet geschiktombroodvante
bakken; behalvebierkaner alleeneensoortpapvan gemaakt worden. Beschaafde mensen
etenechterbrood,enhet beste graandaarvooristarwe (broodtarwe, emmerofspelt).
27

Hoe dan devoedselvoorziening te regelen van een permanent legervan enkele
tienduizenden mensen, ineenvijandig gebied waarde schaarsebeschikbare produkten
nauwelijks voorconsumptie in aanmerking komen?
Opkorte termijn isdit probleem alleen opte lossendoor importvan graan enandere
voedingsmiddelen. Betrouwbare aanvoerlijnen zijn echterniet zomaargecreëerd; enomde
lokale bevolkingtebewegen andereprodukten en,vooral,méértegaanleveren vergtnog
veelmeertijd. Aanvankelijk washet legerdus gedwongen zélf een belangrijkerolte spelen
bij de voedselvoorziening.
Duidelijke aanwijzingen voor graanproduktie door deRomeinen zijn gevonden bij de
versterking ophet Kopsplateau bij Nijmegen: palynologisch onderzoek toonde aandathier
tussen 10vóóren 10na Chr.eengrootscheepse kap van het aanwezige bos plaats had,die
gevolgd werddoor een intensieve akkerbouw. Na 10ADnemen dewaarden voor Cerealia
(granen) af enzijn er aanwijzingen voor gebruik van hetland alsweiland11. Bij Nijmegen
washet dussnel afgelopen metdemilitaire akkerbouw; eldersgingde akkerbouw inde
territoriarondde forten echter doortot inhet begin van detweedeeeuw12.
Toen desituatie zichgestabiliseerd had kwam het gebied ten zuidenvan de limes
gaandeweg onderinvloed van deRomeinse markteconomie. Behalve de inheemse boeren
nederzettingen endereeds genoemdeRomeinsemilitaire versterkingen begonnennuook
steden optekomen. Debewoners van de steden en deforten produceerden zelf geenvoedsel,
endat leiddetot het ontstaan vanvoedselproduktie-centra: inheemse nederzettingen zoalsdie
bij Rijswijk13 en,inhet rivierkleigebied14 enverdernaarhet zuideninhet lössgebied, op
Romeinse leestgeschoeide commerciële boerderijen: devillae rusticae.
Degraanhandel bleef echter onmisbaarvoor het in stand houden en uitbreiden vande
politieke machtvan deRomeinen.Hettransport betrof niet alleenhet leverenvan
bulkvoedsel,maarookhet in stand houdenvan deRomeinseeetcultuur. Aan debehoefte aan
speciaal voedsel werd voldaan doorfavoriete lekkernijen -waaronder deproduktenvanvele
cultuurplanten -vanhet ene einde vanhet rijk naarhet anderete vervoeren. Omde
kolonisten indebuitengewesten tevredente houden hield deoverheid zich hiermeebezig,
maar daarnaast washet inveel gevallenook eenparticuliere aangelegenheid. Ditlaatste
weten weuitbewaard gebleven brieven van legionairs,bijvoorbeeld de inEngeland
gelegerde Qaudius Terentianus, diezijn vaderbedankt voor eenzendingdadels15.
Inhet Romeinse 'voedingsmiddelenbeleid'kunnen devolgendepunten worden
onderscheiden:
1 aanvoervangraanen exotische produkten, aldanniet culminerend inlokale verbouw.
2 pogingen veranderingen aan tebrengen ininheemse landbouwmethoden encultuurplantenassortiment.
3 het systematisch opzetten vaneigennieuweland- en tuinbouwactiviteiten.
4 de exploitatie vanlokale 'wilde' hulpbronnen. Dit isvanondergeschikt belang.
3.6

DE CULTUURPLANTEN

Doornader in te gaan opelkvan debovengenoemde punten zullen wenu trachten vastte
stellen welke 'nieuwe' soorten hier daadwerkelijk in cultuur zijn geweest. Aanhet slotvolgt
een tabellarisch overzicht vandegenoemde soorten, waarbij,voorzover mogelijk, is
aangeduid of zij inheems waren (d.w.z. inhet wild voorkwamen of reeds in deprehistorie als
cultuurplant bekend waren),of alleen waren geïmporteerd of geteeld.
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Graantransport,import exoten
Bulkvoedsel werd voornamelijk perschip aangevoerd16. Uitde geschiedkundige
aantekeningenvanTacitusblijkt datdeRijn delevensaderwasvande /öwes-forten:
'..tengevolgevaneenvoordatklimaat ongekende droogtewas scheepvaart opdeRijn
nauwelijks mogelijk, waardoordevoorraden krap waren...'17. Ookwordtmeldinggemaakt
vanvoedseltekort inhetRijnland na onderschepping vangraanschepen opdeRijn door
Civilis bij deBataafse opstand in 69AD18.Debevoorradingvande limes-forten in
Nederland enhet Rijnland had (althansgedeeltelijk) plaatsviaschepen die stroomopwaarts
deRijn opkwamen. Ditgebeurdeniet alleenindebeginfase van deoccupatie,maarnogtot
indetweedeeeuw,getuigedevondstvan één vandieschepenin Woerden,geladenmeteen
voorraad emmertarwe19.Inhet schip aangetroffen aardewerk wijst er opdathetuit
Vlaanderen (Noord-Galliadus) afkomstig was,en dit werdnogbevestigd doortussenhet
graan aanwezigeonkruidzaden vansoortenmeteen zuidelijk verspreidingsgebied (o.a. Orlaya
grandiflora, straalscherm). Ookindeforten vanValkenburg (Z.-H.)20enAlphen21werd
emmerof spelt gevonden waardeze 'zuidelijke' onkruiden tussenzaten.
In andereRomeinse vindplaatsen zien weeveneenseenbelangrijk aandeelvanemmer,
spelt en/of broodtarwe (vandelaatstevaakdevariëteit compaction: clubtarweof
dwergtarwe).Eenduidelijke indicatievoorhet gebied vanherkomst ishierechterniet
voorhanden.
Hoe 'nieuw' zijn deze granen nu?Emmer was alzeerlangincultuur, spelt waser, zij
het sporadisch sindsde Ijzertijd, ook al.Broodtarwe isdeenigewaarvanmenzoukunnen
zeggendat zijnieuw is.Voordelaatste substantiële vondstvandit graanmoetenwemeer
dantweeduizendjaar terug indetijd22. Wezoudenhierdusvan eenher-introductie kunnen
spreken,alstenminste Triticwn aestivum/compactant indeNederlanden incultuurwas.Op
dezevraagkom ik ineenvolgendeparagraafterug.
Echte exotenkunnen weverwachten ineenzeer belangrijke ingrediëntvanhet
Romeinse eten:hetgarum of liquamen, eenopvis gebaseerd spijs- en soep-aroma. Voorde
bereiding hiervanvuldemen eenvatmetlagenvan omenomvis,zoutengedroogde
kruiden.Menliet ditmengsel toegedekt enkele dagentotenkeleweken indezongistenen
roerdehetdaarnagedurende twintigdagen iederedaggoeddoorelkaar, totdat devisende
kruiden volledig warenverpulverd. Hetzoontstanevocht werd,hetzij metvis-en
kruidenresidu,hetzij gefiltreerd, inpotten verkocht. InRomeinsehuishoudens werd somshet
garum ineigen beheerbereid ineen speciaal werkplaatsje.
Garum isgeenproduktmeteenconstante samenstelling.Erzijn talrijke receptenen
bereidingswijzen, en velelokalevariëteiten. Sommige steden,zoalsPompeiïenLepcis
Magna,stondenbekend omhuneigenspecifieke garum13.
Erzijn aanwijzingen dat deRomeinen tijdens hunverblijf inNederland garum
produceerden uit lokale ingrediënten:bijhet fort van Valkenburg iseen grotepot (dolium)
gevonden waarvande bodem wasbedektmetrestenvankleine,naar alle waarschijnlijkheid
terplaatsegevangenvissen24. Depot-inhoud isnognietbotanisch onderzocht,maarop
anderelokaties inRomeins Valkenburg, alsmedeinhetfort bij Alphen, zijn restengevonden
vankruiden dievoorhet bereiden vangarum gebruikt werden.Intabel 1staanalle garumkruiden vermeld23,met deoorspronkelijke plaats vanherkomst
Viervande zevenexotenzijn inNederland gevonden;voorhetbonenkruidis mogelijk
eeninheemse 'surrogaat-soort' gebruikt Devier soortenkunnen alleinNederland geteeld
worden.Zoalsgezegd, wordtvaneensoort waarvan stuifmeel isgevonden,aangenomendat
dezeterplaatseincultuur was(hierdusvenkel,inhetfort bij Alphen).Dilleenkoriander
zijn zo algemeen inRomeinse contextdat wevandezetweeookmogen aannemendatzij
hier geteeld werden. Voorde wijnruit, waarvan inValkenburgéénzaadje werdgevonden,is
dit opzijn minstdubieus.
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Tabel 1:Garwm-kruiden.Legenda:
pollen gevonden
Agrimonia sp.
Anethum graveolens
Apium graveolens
Coriandrum sativum
Foeniculum vulgare
Levisticum officinale
Menthapulegium
Menthaspp.
Rutagraveolens
Salviasclarea
Satureja hortensis
Stachys officinalis
Thymus sp.

Z
Z
Z
P
Z
Z
-

geenresten gevonden; Zzaden/vruchten gevonden; P

agrimonie (in Nederland inheems)
dille (Z.-W. Azië)
selderij (inheems)2"
koriander (O.Medit./ZW.Azië)
venkel (Medit.)
lavas, maggiplant (Iran)
polei (inheems)
muntsoorten (inheems)
wijnruit (Z.Europa)
scharlei (Z.Europa)
bonenkruid (Z.Europa) (Z: de inheemse S. vulgaris, borstelkrans)
belonie (inheems)
thijm-soorten (inheems)

Een overzicht van alletot dusverbekendeRomeinse importen wordt gegevenintabel
2. De inNederland of aangrenzend Duitsland (hetRijnland), Engeland en België*gevonden
soorten wordenkort besproken. Devolgordevan de soorten indezetabel wordt daarbij
aangehouden.
A. Granen,peulvruchten, olieplanten
Onsklimaat isniet geschikt voor de cultuur vankekererwten (Cicer arietinum). Devoorraad
die in het fort bij Neuss (D) is aangetroffen, wordtbeschouwd als import27.
Ook de cultuurvanolijven {plea europaea) is bij onsnietmogelijk. Deze vruchten
werden echter opgrote schaal vervoerd inamphorae2*. InNederland zijn ze gevonden inde
Romeinse haven bij Velsen, en alsbijgift incrematiegraven bijhet fort van Valkenburg.
Een onderscheid van variëteiten ismogelijk opgrond vandemorfologie vandepitten.
Ophet oogzijn erminstens twee vormen (lang-dunen kort-rond),maar reeds indeklassieke
oudheid warenveelmeervormenbekend.
Rijst (Oryza sativa) werd, hoewelbekend bij klassieke schrijvers, tijdens de Griekseen
Romeinse oudheid niet inhet mediterrane gebied verbouwd. Rijstcultuur wasbekend van
Baktrië (Mésopotamie)en Syrië29.InIsrael werd inde Romeinsetijd eenzeer gewaardeerde
grofkorrelige rijst geproduceerd30. De in het fort bij Neuss (D)gevonden voorraadrijstis
door de bewerker geïnterpreteerd als ziekenspijs ofluxe-voedselvoor de officieren31.
Maanzaad (Papaver somniferum) iseen zeeroudecultuurplant, die reeds doorde
vroeg-Neolithischeboeren inLimburg geteeld werd.Doordegeringe afmeting van dezaden
worden dezezeldengevonden, maarhetis,opgrond vanvondsten inhetmidden- enlate
Neolithicum ende Ijzertijd, niet uitgesloten datmaanzaad vanaf hetvroege Neolithicum
permanent inNederland incultuur is geweest32. Ofde cultuurvan papaver in deprehistorie
als doel haddemedicinale eigenschappen van hetmelksapvandeplantte exploiteren isniet
duidelijk. Aangenomen wordt dat het inde eerste plaats omdeoliehoudende zadenging.
InhetMiddellandse-Zeegebied wasdepapaver al sedertde Bronstijd belangrijk inde
symboliek van denatuur, devruchtbaarheid ende gezondheid, getuigede talrijke
afbeeldingen van devruchten. Alszinnebeeld vanvruchtbaarheid, overvloed en gezondheid
worden vaakpapaverbollen tezamen metkorenaren afgebeeld, bijvoorbeeld in dehand van
Demeter (voordeRomeinen: Ceres),de godin vande akkerbouw. Demedicinale
eigenschappen vanhetmelksap warenbij deRomeinen bekend. Zo was opium een belangrijk
bestanddeel vanhet door Andromachus oplast vankeizerNero gemaakte 'wondermiddel
tegen allekwalen'. Ookwistmen reedslangdatdebestemethode om opium aandeplantte
onttrekken bestond uit het inkerven vande onrijpe vruchten (de 'slaapbollen')33.
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Decultuurvanmaanzaad inNederland heeft ongetwijfeld doordeRomeineneen
nieuwe impulsgekregen.
Tabel 2:Romeinse 'exotische' importeninNoordwest-Europa, exclusief deintabel 1
genoemdegarum-kmiden. Legenda:Zzaden/vruchten;PpolleninNederland gevonden;geenvondsten uitNederland bekend (B,Dof Ewilzeggen:vondsten bekend uitBelgië,
Duitsland ofEngeland; eenc ervoorbetekent datdeplant daarin cultuur was);Mook
medicinaal gebruikt
A. Granen, peulvruchten, olieplanten
Cicerarietinum
- kekererwt
Olea europaea
Z olijf
Oryzasaliva
- rijst
Papaver somniferum
Z maanzaad
Vicia ervilia
- linzewikke
B. Fruit, noten
Citrulluslanatus
Cucumissativus/melo
Ficus carica
Juglansregia
Malussylvestris
Mows alba,nigra
Mespäusgermanica
Phoenixdactylifera
Pinuspinea
Prunusarmeniaca
Prunusdulcis
Prunus domestica
Prunus domestica
ssp. insititia
Prunuspersica
Pyrus communis
Vitis vinifera
C. Groenten, kruiden
Allium sativum
Amaranthusbütum
Apiumgraveolens
Atnplexhortensia
Anthriscus cerefohum
Betavulgaris
Brassicasp.
Carumcarvi
Origanum majorana
Pimpmella anisum
Pipernigrum
RaphanussaUvus(M)
Rumexscutatus
Valerianellaspp.
D. Overige
Resedaluteola

z
-

z
z
z
-

z
-

z
-

z
z
z
z

watermeloen
komkommer.augurk/meloen (cB)
vijg
walnoot
appel
moerbei (E)
mispel (E)
dadel (E)
parasol-den (pijnappelpitten)
abrikoos*
amandel
pruim
kroosje
perzik
peer
druif (rozijn?)

-

knoflook (cD)
kleine majer (cD)
z selderij
- tuinmelde (cD)
p kervel
(Z: A. caucalis, fijne kervel)
z biet
z koolof raap (cB)
p karwij
- marjolein (Z: O. vulgare, wade marjolein)
p anijs
- zwarte peper
z ramenas
- Spaanse zuring('Romansorrel') (cD)
- veldsla

z

wouw

B.Fruit, noten

Enkele vandein dezeparagraaf besproken soorten,namelijk de watermeloen {Citrullus
lanatus), de augurk/komkommer(Cucumis sativus) en demeloen (C.melo),behorentot
komkommerfamilie (Cucurbitaceae).Omdaterindeklassieke (enlatere)literatuurveel
verwarringbestaat overdenaamgevingvandeverschillendeledenvandezeplantenfamilie is
het nodighierbij ietslanger stilteblijven staan.
Doorklassieke schrijvers wordenvoorkalebassen,komkommers enmeloenen
verschillendenamendoorelkaargebruikt.Eenmeerrecentebijdrage aandeverwarringis
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geleverd doorLinnaeus,die de doorklassieke auteurs gebruikte naam Cucurbita toewees aan
eenuit denieuwe wereld afkomstig plantengeslacht.
Erbestaat weinigtwijfel over dat Cucurbita het klassieke woord isvoorkalebas
(Lagenaria siceraria), endat dedoor Hippocrates, Dioskorides enTheophrastos gebruikte
naam Kolokynthe (of ietsdat daarop lijkt) daaraan synoniem is.Ons woord 'kolokwint' heeft
betrekking op Citrullus colocynthis, een familielid van de watermeloen, een indroge
gebieden inNoord-Afrika voorkomende wildeplantmetbittere vruchten34.
Lagenaria werd geteeld voordehardschalige vruchten. Overhetgebruikvande
verschillende vormen laten weColumella aanhet woord35: Delange smallevruchten,
geteeld uit zaden uit de 'hals' zijn het best geschikt voorconsumptie; de dikkere vruchten,
ontstaanuit zadenuit de 'buik', zijn geschiktvoorhetmakenvan wijnflessen('Baccho
lag(o)ena') envoorts alshulpbij het geven van zwemonderricht aankinderen ('tumpueros
eademfluviisinnare docebit').Zadenuit de 'basis',tenslotte, geven brede vruchten
(Cucurbitapraegnans). Apicius36noemtverscheidene receptenvoor debereiding vande
eetbare vormenvan de fleskalebas (altijd gekookt of gebakken, onder andere'more
Alexandrino': opAlexandrijnse wijze).
In deuit detweedeeeuw ADdaterende Deipnosophistai van deGriekse schrijver
Athenaios wordenverscheidene andere Griekse auteurs geciteerd, diebehalveKolokynthe ook
denaam Sikyos gebruiken37. Theophrastos noemthiervan in zijn Historiae Plantarum drie
soorten, maarhetblijkt dat deze niet zorgvuldig werden onderscheiden. Phaenias38maakt
echter onderscheid tussen enerzijds sikyos (komkommer) enpepo (meloen), dierauw gegeten
kunnen worden, en anderzijds kolokynte39, die rauw niet eetbaar is,maar welgekooktof
gebakken. Verderop40maakt Athenaios zelf impliciet onderscheid tussen kolokynte en
sikyos, wanthij wijdt een aparte paragraaf aandelaatste, waarinhij de aandacht vestigt op
eenGrieks gezegde: 'knabbel eenkomkommer (sikyon), vrouw, en gadoormethetweven
vanje kleed', met debetekenis: 'doeje dagelijks werk enmaakje nergens druk om'.
HetLatijnse equivalent vandezeSikyos is Cucumis, dezelfde naam die Linnaeus gaf
aanonzekomkommers (Cucumis sativus).
Bij het woord 'komkommer' moeten wetrouwens niet denken aande glanzende
langwerpige exemplaren uit onzegroentewinkels; deze gewasvorm ispas bekend sindsde
17eeeuw. Dekomkommersuit deRomeinsetijd waren kleinere,gebobbelde, augurkachtige
vruchten van hetmodel dattegenwoordig nog gangbaaris in Griekenland en andere
MiddellandseZee-landen.
Volgens Apicius worden Cucumeres rasi(geschilde komkommers/augurken) gekookt
of rauw gegetenmeto.a. liquamen. Pepones ofmeiones, verschillende vormenvandemeloen
(Cucumis melo) worden rauw gegeten, soms als salade metpeper, liquamen ofhoning.
Ondanks alle verwarring ishet duidelijk dat de watermeloen (Citrullus lanatus) door
de klassieke auteurs niet genoemd wordt. Desteopmerkelijker is dus devondst vaneenpit
vandeze vrucht indehavenvanhetRomeinse fort bij Velsen41.
Dewatermeloen is afkomstig uit tropisch en subtropisch Afrika, en werd inhet
Mediterrane gebied niet geteeld. Hij wasbekend uit Egypte, waareenoud gezegdeluidde:
'vulje maagmeteen watermeloen', watzoveelbetekende als: 'maakje geenzorgen'42; een
opmerkelijke parallel methet Grieksegezegde overde komkommer.
Devruchten zijn weliswaar 6tot 8wekenhoudbaar, maarhet istochmoeilijk voorte
stellendateendergelijk produkt speciaalnaareenvan deversteuithoekenvanhet imperium
wordt verzonden. Mogelijk moeten wehier aan amp/iora-transportdenken van in stukken
gesneden, inhoningof wijn ingelegde vruchten.
Cucumis-z&den werden in groten getale gevonden bij opgravingen van Romeinse
gebouwen inhet BelgischeTongeren43. Hetgaathier om gemineraliseerde zaden,waaraan
zo weinigdetails zijn te zien datnietmeer isuitte maken of het gaatom
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komkommers/augurken (C.sativus) of meloenen(C.meld). Hoeweldelaatsteietsmeer
warmte nodig hebbenkunnen beide soortenhiergeteeld worden.
Devijg (Ficus caricä) wasnietalleeneenpopulairgenotmiddel,hij speeldeookeen
belangrijke rol indeRomeinse mythologie.Zogafvolgensdeoverlevering een vijgeboom
schaduw aandezuigelingenRomulusenRemus,delatere stichtersvanRome,terwijl zij
dooreen wolvingezoogd werden.Depitjes vandeze gemakkelijk ingedroogdevorm
transporteerbarevruchtkomenregelmatiginkleine aantallentevoorschijn bijRomeinse
opgravingen. Hetmoethier om importgaan,daarvijgen in onsklimaatnietrijpworden.
Vandewalnoot (Jugions regia) zijn indiverseopgravingen dedoppengevonden.Een
direct bewijs voorlokalecultuuris ditechterniet, omdatdenoten,doorhungoede
houdbaarheid, zichbij uitstek lenen voortransport over groteafstanden. Hetvindenvan
onvolgroeidenoten,zoals inBarHillinEngeland44, maaktlokalecultuur aannemelijk. Een
echt goede aanwijzing voorde aanwezigheid vannotebomenishetvindenvanJuglanspollen, zoalsbijdevillavan Voerendaal45, het eerstebewijs vanNederlandse bodem.
Munauthad in 1967reeds geconcludeerd datde walnoot doordeRomeinen inBelgiëis
geïntroduceerd46.
Appelsenperen zijn gevonden inde forten bij AlphenenVelsen.Hetgaathierzeer
waarschijnlijk om import (ziedebeschouwingoverimportdanwelcultuurbij deperzik,
hieronder).
Zwartemoerbei (Monisnigra) enmispel (Mespilus germanica) zijnRomeinse
introducties inEngeland47. Ophet continent zijn inNoordwest-Europa geenRomeinse
vondstenbekend vandezesoorten,maaraangezien zijhierbeide goedkunnengedijen ishet
nietondenkbaar datzij bij palaeobotanisch onderzoek van eenvillanogeensworden
aangetoond.
Dat erdadels (Phoenix dactylifera) naarEngeland gestuurd werdenkwam altersprake.
DeRomeinen importeerden devruchtenuitNoord-Afrika, wantzelfs inItaliëwordenzijniet
rijp. Dedadelpalm waseenelement indeRomeinse tuincultuur48.
Deparasol-den (Pinuspined)isinheemsinZuid-Europaengedijt niet inonsklimaat.
Dezaden, eenonderdeelvandeculinaire trend vandelaatste tijd, staanbij onsbekend als
pijnappelpitten. Inhet fort bij Velsenisereengevonden. DeRomeinenmaakten veelvuldig
gebruik vandenucleipinei,getuigedetientallen vermeldingeninhetkookboekvanApicius.
Zij werden speciaalgebruiktvoorhet opsmaakbrengenvansausenbijvis,wild,gevogelte
envlees.Parasoldenneappels haddenookeenfunctie bij godsdienstigeriten,enin onrijpe
vorm dedenzij dienst alsstop voor het afsluiten van wijn-amforen49.
Prunus soorten. Indehaven van het fort bij Velsen (15-28AD)werdenenkele tientallen
perzikpitten (Prunuspersico)gevonden.Gezieninhetlichtvande huidigeopvattingenover
decultuurvanperziken door deRomeinen30isditeenbuitengewoonvroegevondst.Dat
geldttrouwensookvoor devondst uitAlphen51.
Knörzer52 veronderstelt cultuurvanperziken inhetRijnland tijdens deeersteeeuw
A.D.. Dezevruchten zouden immers tekwetsbaarzijn om overgrote afstanden tevervoeren.
Alsdezeveronderstellingjuist is moetenweaannemendat ookinhetfort bij Velsen
perzikboompjes gestaan hebben.Nogafgezien vanhet feit dathetfort, eenbruggehoofd voor
deveroveringvanNoord-Nederland, slechts 13jaaringebruikisgeweest,isdithoogst
onwaarschijnlijk. Fruitcultuur vereist intensieve verzorging enisalleenmogelijk ineen
politiek stabielesituatie.Zij is zekernietteverwachten ineenoorlogsgebied. Hetgaathier
dusvrijwel zekerom ingemaaktevruchten33.
Hetzelfde kangezegd wordenvankroosjes (P.domestica ssp. insititia).
De zoetekers (P.avium) is bij onsinheems,maar staatook opdeüjst vanin
amphorae vervoerde fruitsoorten.
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De amandel (Prunus dulcis),waarvan enkelepitfragmenten uit Velsenbekend zijn, is
een zeer oude cultuurplant en eenkarakteristiek produktvan deMediterrane tuinbouw.
Volgens Plinius wekken amandelen slaapopen stimuleren zij de eetlust. Hetetenvan vijf
amandelen vóór een drinkgelag iseengoedmiddel omniet dronkente worden.
Wijnstok, druif (Vitisvinifera). Metbehulpvanluchtfoto's zijn opverschillende plaatsen in
Duitsland Romeinse boom- of wijngaarden aangetoond.Er iseenlangelijst publikaties over
de wijnbouw, die metdeRomeinen naardeNoordwestelijke provincies kwam. Specifieke
gegevens overNederland zijn daarechternietbij.
Indirect bewijs voorde importvan wijn vinden weindevorm van 'gerecyclede'
wijnvaten: de van 'dennehout' (Abies alba, zilverspar54) gemaakte duigen zijn op
verscheidene plaatsen55hergebruikt alsbekleding van putwanden56.
De in delage landen inRomeinse context gevonden druivepitten zijn vrij zeker
afkomstig van geïmporteerde rozijnen, krenten of ingemaakte druiven. Aangezienhet
mogelijk is inNederland druiven tetelen ishet echter niet ondenkbaar dat de wijnstok inde
relatief stabiele periodevan 70-270A.D.bij onsin cultuur was,metnamedan invillae.

C.Groenten, kruiden
Kervel (Anthriscus cerefolium), karwij (Carum carvi) enanijs (Pimpinella anisum) zijn,
blijkens de aanwezigheid vanpollen, geteeld in het fort bij Alphen.
Als surrogaat voordeoorsponkelijk Mediterrane kervel ismogelijk de inheemse,
daaropveel gelijkende fijne kervel (A.caucalis) gebruikt. Vruchtjes van deze soort zijn
gevonden in Valkenburg57. Evenzo kande inheemse wildemarjolein (Origanum vulgare)
gediend hebben alsvervanger van deechtemarjolein (O. majorana).
Vruchtjes van de biet (Beta vulgaris) zijn inverschillende Romeinse nederzettingen
gevonden (Valkenburg, Oss-Ussen, enook inhetRijnland). Konbij Valkenburg nog gedacht
worden aan de wilde strandbiet (B.vulgaris ssp.maritima), inNoord-Brabant enDuitsland is
dit onmogelijk, en moethet gaan omeen cultuurvorm (ssp. vulgare). Vanbieten waren inde
oudheid vrij veel vormenbekend; zewerden, evenals tegenwoordig, gegeten alsbladgroente
(snijbiet, door Apicius en anderen beta genoemd) enalsbeetwortel (indeklassiekeliteratuur
bekend alsbetaceus)ss.
Radijs/ramenas-zaden (Raphanus sativus) zijn gevonden inde inheemsenederzetting
bij Uitgeest. Ze zaten, samenmet zadenvan een aantal andere soorten, ineenbronzen flesje.
Devraag of deze zaden waren meegenomen met debedoeling zeuit te zaaien wordt doorde
bewerker echter ontkennend beantwoord: devermenging metvruchtjes vanmarjolein en
selderij (en enkele zadenvanhetkaasjeskruid) iste groot enmaaktde interpretatie als
zaaizaad zeer onwaarschijnlijk. Zij verklaart het mengsel inhet flesje alseenbasisvooreen
medicijn tegen verkoudheid, insektenbeten of huidwondjes59.
Eén en anderneemt echter niet wegdat ramenas hierbest geteeld kan zijn: decultuur
was aan deRomeinen bekend, enhet klimaat iserhier ideaalvoor. Radijsjes zoalswedienu
kennen waren er nogniet. Deeerstevermelding ervanvinden wepas inde 16eeeuw60.
D. Overige
Dewouw (Reseda luteola) is eenvanoorsprong Mediterraneplant die eengele kleurstof
levert.Tegenwoordig behoort hij tot onzewilde flora, metdevooreen 'pothoofdplant'
typischeverspreiding langs spoorwegenengrote rivieren. Aangezien devondstenin
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Noordwest-Europa rond het begin vandejaartellingtotRomeinsecontexten beperktzijn, lijkt
het er sterk opdat deRomeinen dezeplanthebbenmeegenomen.
Hoeweldeaanwijzingen voorReseda indeklassiekeliteratuuronduidelijk zijn61,
waren zijn eigenschappen alsverfleverancier ongetwijfeld bij deRomeinen bekend. Hiervan
getuigen de vondsten inRomeinse forten inhetRijnland, eninde burgerlijke nederzettingte
Maastricht62.
Bij het archeobotanisch materiaal vanhet fort bij Valkenburg, datmomenteel in
bewerkingis,zijn onlangsReseda-zddtn aangetroffen63. Wemogendus aannemendatde
Romeinen de wouwin cultuurhadden.
Van eenandereverfplant, de wede (Isatistinctoria,deenigeEuropeseplant dieeen
blauwekleurstof levert)komenIjzertijdvondsten uitDenemarken enNoord-Duitsland64. In
Nederland enEngeland isdeplant indeprehistorieofRomeinsetijd niet gevonden,maarin
Engeland moethijbekend zijn geweest,wantJulius Caesarbeschrijft hetvervaarlijke uiterlijk
vande Britten,diezichmet wede blauwgeverfd haddenvoorde strijd65. Devraaghoede
blauwkleurende eigenschapvan de wedeontdekt is,isintrigerend, wantdebladeren bevatten
alleeneen kleurloossap,datpasna rottingsprocessen endaaropvolgendetoetredingvan
luchtblauw wordt66. Hetprocédéom dekleurstof teverkrijgen wordt doorLatijnse auteurs
nietbeschreven. Dioskorides vermeldt alleendatdeplantdoorverversgebruikt wordt.Op
grond van deze gegevens suggereert Körber-Grohne datdeverspreiding vanIsatis tinctoria
niethet werkisvan deRomeinen,maarvandeKelten67.
Deinheemse landbouw
Deinvloed vandeRomeinen opde inheemse agrarische economie, zowelbinnen alsbuiten
de limes, iszeergrootgeweest6^.
In devorigeparagraaf zagen wedatdeRomeinen opbepaaldeplaatsen de akkerbouw
terhandnamen.Menzouookeenuitbreidingvandeinheemselandbouwverwachten,maar
palynologisch onderzoek registreertjuisthettegenovergestelde. Inde regionale
pollendiagrammen istijdens devóór-Romeinse Ijzertijd eenexpansie tezienvande
akkerbouw,maarmeteennadeRomeinse invasie regenerendebossenennemende waarden
voor Cerealia (granen)en andere akkerbouwindicatoren, ondankseen archeologisch
aantoonbarebevolkingstoename69, sterkaf. Ookdeklassieke schrijvers zijnvrijwel unaniem
vanmening datde 'Germanen' weinigofgeenakkerbouw bedreven.
Eén vandemogelijke oorzaken vaneenafname inde akkerbouw is eenverhogingvan
deefficiëntie doorbeterelandbouwmethoden, zoals sterkerebemesting. Dediscussieoverde
verklaring vandeinkrimpingvanhet akkerareaal iszeerinteressant, maarvaltbuitenhet
bestek vanditartikel.
In inheemsenederzettingen tennoordenvande limes zien weeen toenemende
hoeveelheid Romeins aardewerk en andereimportenen,voorzover archeobotanisch
onderzoek is gedaan,somshet optredenvan akkerbouwgewassen dietot dantoenietof
nauwelijks incultuur waren:rogge (Ede-Veldhuizen70),haver(Uitgeest71) enemmer
(Schagen72);inaldezegevallen betrofhetlokalecultuur.
Ook inheemseenniet-militairenederzettingen binnen delimesvertonen de 'Roman
touch'. VandedrieUzeitijd-nederzettingenbij Oss-Ussen vertoonde eréén sporenvan
romanisatieenjuist indezewerdenkorianderenbiet aangetroffen. InDeHorden(bij Wijk
bij Duurstede) waren,naastemmerengerst, sporadisch broodtarwe en spelt aanwezig,verder
linze (éénexemplaar,waarvandedeterminatie dubieus is),koriander,dilleenselderij.De
bewerker constateerde eenduidelijke toenamevan graslandsoorten eneen afname inhet
aantal graanresten. Hij interpreteerde ditalshet overgaanvaneenzelfvoorzienend gemengd
bedrijf opeencommerciëleproduktie vanvleesenhuiden73.
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Tarwe
Groenman-van Waateringe74 veronderstelt dat inde inheemse landbouw een verschuiving
optrad vanvoornamelijk gerst naarvoornamelijk tarwe. Of er doorde inheemse bevolking
echt opwat grotere schaal werd overgeschakeld op 7nß*cMm-soortenis echter devraag. Dein
Noord-Nederland gebruikte landbouwgronden zijn er (zondereenintensieve bemesting
althans) nauwelijks geschikt voor, en zijn bovendien bij tarwecultuur sneluitgeput.Ten
noorden vande limes is geen vondst van spelt of broodtarwebekend, alleenvan emmertarwe.
Randsborg heeft hiereen ingenieuze verklaring voor. Hij stelt: 'in deRomeinse periode wijst
hetverschil invoorkomen vantarwe (talrijk inRomeinse vindplaatsen, zeer schaarsbuiten de
times), mogelijk op de export van tarwe vanuitNoord-Nederland naar demarkten vanhet
imperium'75.
De opvatting vanRandsborg lijkt ver gezocht. Tochis erwel degelijk enig,zijhet
indirect, bewijs voorhanden. Inhetnederzettingscomplex inde Assendelver Polderskwam
Triticum-type pollen inbehoorlijke hoeveelheden voor,terwijl slechts enkele graankorrels en
kaffragmenten vanemmertarwe werden gevonden76. Voor Wijster geldthetzelfde77. De
enige aannemelijke verklaring voorde aanwezigheid vantarwestuifmeel en hetpraktisch
ontbreken vanhet graan zelf is, dat het graanter plaatste gedorst is (waarbij het stuifmeel vrij
kwam78) envervolgens afgevoerd. Ditis inovereenstemming metde politiek vande
Romeinenhun schatting (of, watvrijwel ophetzelfde neer kwam,gedwongen verkopentegen
eenvaste prijs) opte eisenin devorm van gedorst graan. Het scheeldeniet alleenwerk,
maar - watnogbelangrijker was-deverhoudingtussenvolumeeneetbaar gewichtwasveel
gunstiger dan bij ongedorst graan. Dathet graan veelminder goedhoudbaar was werd opde
kooptoe genomen79.
Maareris ook hetnodige tegen dezeverklaring inte brengen:een zwakpuntis
bijvoorbeeld de vraag waarom erinde opgegraven nederzettingen zo weinig kafresten van
het gedorste graan zijn gevonden. Bovendien wijst devondstvaneen spieker80vol
ongedorste emmerin Schagen81 eropdatdit graanwel degelijk opde 'inheemse' wijze in
voorraad werd gehouden.
Uit deverspreiding van devondsten blijkt dat inelk geval dehexaploïdetarwesoorten
(spelt enbroodtarwe) ten noorden vande limes, en zelfs inhetgebied onmiddellijk ten
zuiden ervan, doorde inheemse bevolking niet geteeld zijn82. Degrote vondstenvan
broodtarwe (Maastricht, Valkenburg, Ouddorp) betreffen alle gedorst envan onkruiden
gezuiverd graan, watniet wijst oplokale cultuur, maaropaanvoer. Ditgeldt ookvoorde
tarwe in Aardenburg83. DeRomeinen verbouwden zelf geenbroodtarwe, alleen spelt (ziede
volgende paragraaf). Het komt erdus opneerdat duidelijke aanwijzingen voordecultuur
vanbroodtarwe inNederland tijdens deRomeinsetijd ontbreken.
De enigetarwesoort waarvan decultuurdoor deinheemseboeren mogelijk
geïntensiveerd werd is emmer.
Rogge
Rogge (Secale cereale) is een zogenaamde 'secundaire cultuurplant'. Evenals haveris hij
begonnen als akkeronkruid.
Helbaek84verbond deuitbreiding vancultuurrogge metdeexpansie vanhetRomeinse
imperium, aangezien consumptie van roggejuist inmilitaire context was aangetoond en
rogge,buitenhet wijn-areaal, ook gebruikt werd om biervantebrouwen.Deze
veronderstelling werd tegengesproken doorVanZeist,opgrond van devondstenuit
Noordbarge in Drenthe, gedateerd indevóór-Romeinse Ijzertijd85.
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Behre86steldevast datinhetGermania liberavannoordelijk Centraal-Europa de
vondsten vanrogge geen aanleiding gevenRomeinseinvloed teveronderstellen. Ookzijn er
geen aanwijzingen datdeRomeinen decultuurvanrogge inhun buitengewesten
aanmoedigden. VolgensBehre wasdeverspreidingvanderoggecultuurhet resultaatvan
natuurlijke omstandigheden en ontwikkelingen indeagrarische praktijk, metnamede
oogstmethode. Het 'ear-picking' werdvervangendoorhet maaienvan dehelehalmenmet
sikkels,enhierdoorkwam onkruidrogge terecht inhetzaaizaad. Deklimaatsverslechtering in
de Ijzertijd87 heeft deontwikkeling vanonkruidrogge tot cultuurrogge waarschijnlijk
versneld,omdatroggebeterdan anderegraansoorten isaangepast aan ongunstige
omstandigheden.
Deonderinvloed vandeRomeinen ontstane veranderingen hadden een rampzalig
effect Doorover-exploitatieleidden uitputtingenerosievan dearmeregrondentotde
ineenstorting vande Ijzertijd-economie88; daarbij kwam nog,naast eentoenemende politieke
onrust89,dat een stijging vande grondwaterspiegel, veroorzaaktdoordeDuinkerken2
transgressie,dewatvruchtbaarder bodemsvoorgraancultuurongeschiktmaakte.
Eigen produktie
Landbouw
OverdeRomeinselandbouw inde territoria ronddeforten (ziehoofdstuk 5) zijn geen
paleobotanische gegevens voorhanden.
Zoalsgezegdleidden deontwikkelingen nade invasietothet opkomenvan villae
rusticae, groteboerderijen methetduidelijke doel:voedselproduktie opeensemi-industriële
schaal.Kennelijk waszelfs ditop denduurnietgenoegvooreen regelmatige
graanvoorziening, wantindederdeenvierde eeuw zienwe aanvoervangraanuit
Brittannia90.
Helaaszijn depaleobotanische gegevensvan deongeveer 30inNederland gevonden
villaebeperkt totéén villa: Voerendaal.Hieris cultuur aangetoond van voornamelijk spelt.
Broodtarwe werd ook gevonden,maarinzulkekleinehoeveelheden dat cultuur
onwaarschijnlijk is.
Uithetpollenonderzoek bleek datbijdezevillawalnotenentammekastanjes werden
aangeplant91. Castanea-póüm komteveneensvoor inhetdiagram van Velperbroek, opeen
niveau dat C14-gedateerd is inhet begin vandetweedeeeuwAD92.Ook inBelgië ishet
lokaalvoorkomen vantammekastanje vastgesteld, doordeaanwezigheid van Castaneatwijgjes ineenRomeinse waterput te Ploegsteert93.
Vandevilla bij Hogeloon is alleenpalynologisch onderzoekbekend94:erwerd
stuifmeel vanhet Triticum-type gevonden,en,heelverrassend,van boekweit (Fagopyrum
esculentum). Ook in anderepollendiagrammen komtdeze soortin deRomeinsetijd voor93.
Ofboekweit reedsde statusvan cultuurplant hadisnietduidelijk. Doordeklassieke
schrijvers wordthij niet genoemd.
Tuinbouw; voedselplanten
Veelvandehierondergenoemde soortenkwamen altersprakebij deimporten,in hoofdstuk
6.1. Deliteraire bronnenmaken duidelijk dat deRomeinen zijn te beschouwen alsde
grondleggers vandetuinbouw endefruitteelt inEuropa.
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Fruit
Cato de oudere (234-149 v.Chr) maakt almelding vanhetvermeerderen van appelbomen
door enten.Plinius de oudere noemt tientallen rassen vandeappel.
Peren worden algenoemd doorHomerus (9eeeuwv.Chr.: 'gavedergoden'),
Theophrastos (370-285 v.Chr.) noemt tien rassen, Plinius 30,en in devierde eeuw A.D. zijn
bijna 60rassen bekend.
Prumw-soorten: Sleedoorn (P. spinosa) enzoete kers (P.avium) zijn inheems.
Kruisingen tussenP. spinosa en demediterrane P. cerasifera (kerspruim)vormden debasis
van diverse rassen van pruimen (P.domestica) enkroosjes (P. domestica ssp. insititia).
Plinius enGalenus beschrijven verscheidene pruimerassen, diedoorenten zuiver werden
gehoudea
De zurekers (P.cerasus) werdvolgens deoverlevering uit Noordoost Turkije
meegenomen doorLucullus,na zijn overwinning opMithridates inPontus.Pliniusnoemt al
een tiental rassen. UitRomeins Nederland zijn geenvondstenbekend.
Deperzik (P, persico)en deamandel (P.dulcis) werden al genoemd.
Dekweepeer (Cydonia oblonga) stond in deklassieke literatuurbekend alsde 'appel
van Venus'. Devruchten werden gegeten,maarook gewaardeerd omhunmedicinale
werking. Hoewelhij niet geheel winterhard is,kan dekweepeerbij ons geteeld worden.
Aanwijzingen daarvoor uit de Romeinse tijd ontbreken echter totnu toe in geheelNoordwestEuropa96.
Keukenkruiden
Behalve dereeds inhoofdstuk 6.1 genoemde soortenkenden deRomeinen peterselie, komijn,
melisse,hyssop,basilicum enbernagie. Demeestehiervan werden ook als geneeskruid
gebruikt. CultuurinNederland isniet aangetoond.
Allium-soorten
Bieslook {Allium schoenoprasum) is inheems.Van andereAllium-soottcn (uien, sjalotten,
knoflook, prei) was decultuurbekend.Deenige waarvan,buitenNederland, resten zijn
gevonden is deknoflook (A. sativum), waarvanverkoolde teentjes bekend zijn uit het fort bij
Neuss97.
Koolsoorten
Theophrastos beschrijft drietypen:behalve dewilde vorm, algemeen voorkomend langsde
zeekust, noemthij dekrulbladige endegladbladige vorm.
Volgens Cato iskool de allerbeste groente:rauwe koolmet azijn (vgl.onzeatjar uitde
Indische keuken) vóór enna demaaltijd doetgoed. Gekooktmet allerlei toevoegsels
(olijfolie, zout,komijn) werd koolveel gebruikt als ziekenspijs.
Koolraap (wat daneenvorm vanBrassica oleracea (koolrabi) of B. rapa (rapenof
stoppelknollen) geweest moet zijn, wantde allopolyploïdeB. napus bestond nogniet98)
wordt genoemd door o.a. Columella alsvoedsel voormensenvee. Vooral inGallia zou hij
veel zijn verbouwd als veevoeder.
Hetis trouwens opvallend dat gewassen waarvan de knollen of wortels worden gegeten
(ramenas,beetwortel, 'knolraap',peen),hoewel vaak oorspronkelijk mediterraan, hetmeest
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gewaardeerd schenente worden alszeuit watnoordelijker strekenkwamen. Dit heeft
mogelijk temaken met dekleinerekansop 'doorschieten' ineen watkoelerklimaat Keizer
Tiberiusliet zijn ramenassen enpenen speciaal uitGermania komen".
De identificatieproblemen vandediversekoolsoortenkwamen reeds ter sprake. Zelfs
het onderscheid metwittemosterd (Sinapis spp.)isniet altijd eenvoudig. Zwartemosterd
(Brassica nigra) isdeenigevandeBrassica!Sinapis groepdieredelijk karakteristiekezaden
heeft; deze soortkomttegenwoordig vrij algemeen inhet wildvoor,maaraanwijzingen ervan
indeRomeinsetijd ontbreken.Mosterd wasbij deklassieke schrijvers bekend (Sinapis,
SinipiofNapu(s)); cultuur,bereidingenhetpersenvanmosterdolie wordenuitgebreid
beschreven.
Watoverde cultuurinNederland gezegdkan wordenisdat het niet onmogelijk isdat
deRomeinenmosterd en/ofveredeldekoolsoorten incultuurhadden;goede aanwijzingen
daarvoorkomen van evenoverde grens,uithet BelgischeTongeren, waarveleduizenden
Brassica-zaden werdengevonden100.
'Wortelen'
Dioskorides geeft een beschrijving vaneen schermbloemigeplant diehijStaphylinos noemt;
uithetfeit datzichmiddeninhet scherm eenpurperrodebloembevindt isoptemakendat
hethiergaatomde wildepeen (Daucus carota), waarvan,zozegthij,de wortelgekookt
eetbaaris. Dewortel werdookmedicinaalgebruikt, evenals dezaden.
Het Griekse woordvoorwortel (karotori) wordt ookvoorandere eetbare wortels
gebruikt, metnamedievandepastinaak (Pastinaca sativa), terwijl de naam Pastinaca door
Plinius wordtgebruiktvoorde soort 'diedoor DioskoridesStaphylinos genoemd wordt',
wildepeen dus.Apiciusgeeft enkelerecepten voor caroetae, zonder dat duidelijk wordt
welke soorthij hiermeebedoelt Dezenomenclatorische verwarringduurdetotdatinde 16e
eeuwdekruidenboeken verschenen.
De gestekelde vrachtjes vande wildepeen wordenregelmatig inRomeinsecontext
aangetroffen, maarzijn nooitinverband gebrachtmeteetbarewortelen,omdathet eenzeer
algemene inheemse soortis,enomdatdeplant, alsde wortelsgegeten worden,nietdekans
krijgt inbloei tekomen.
Aanwijzingen voordepastinaakontbrekentotnutoe.
Bladgroenten
Bladgroenten als sla (Lactucasaüva),veldsla (Valerianella spp.),andijvie (Cichorium
endivia) enpostelein (Portulaca oleracea) warenbij deRomeinenbekend. Cultuurvandeze
soorten inNederland isniet aangetoond.
Kleinemajer (Amaranthusblitum), tuinmelde (Atriplexhortensis) enspaansezuring
(Rumexscutatus, inhet Engelsveeltoepasselijker 'Romansorrel' genoemd) werdenin
Germania geteeld. Ookvoordeze soortenontbreken aanwijzingen in Nederland.
Asperges, artisjokken
Vande asperge (Asparagus officinalis) endeartisjok (Cynara cardunculus) zijn geen
paleobotanische vondsten bekend.Beidesoortenwarenechterzeerpopulair,enhetisgoed
mogelijk datdecultuurervanmetdeRomeinenmeenaarhunnoordelijke provincies is
gekomen.
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Tuinbouw: sierplanten
DeRomeinse siertuin was gebonden aaneenformeel ontwerp,dat indeeerste eeuw ADin
zwangkwam. Aanvankelijk was detuin uitsluitend bedoeld om 'nuttige planten' te
verbouwen, het esthetische aspect,het tuinieren voorhet genoegen, trad pas lateropde
voorgrond.
DeRomeinen hadden eenpassie voorhet buitenleven, enhoewel wemogen aannemen
dat zeeen evengrote hekel aanhetNederlandse weerhadden alswij,verschildende
Romeinse tuinen in Noordwest-Europa qua inrichting weinig vandegenen die zogoed
bekend zijn uit de opgravingen inPompeiï: eenbinnenhof met geplaveide paden, rondmet
heggetjes afgebakende bloembedden eninrijengeplante boompjes, die een afspiegeling
vormden vandezuilen vanhet omringende gebouw.Het interieurvanhet huis werd zogoed
mogelijk geïmiteerd, terwijl omgekeerd binnenshuis muurschilderingen werden aangebracht
vantuinen of andere scènesvan hetbuitenleven. Menbracht binnen en buiten duszodicht
mogelijk bij elkaar.
Aanwijzingen voor detuinplanten zelf zijn zeer schaars. Hoewel allerlei soorten reeds
in de oudheid verbuiten hunoorspronkelijk areaal geteeld zijn, zoals deuit deKaukasus
afkomstige Madonnalelie (Lilium candidum), zijn (sub)fossiele resten van dit soortplanten bij
mijn weten inonsland niet gevonden. Deenigetuinplant waarvoor concrete aanwijzingen
zijn gevonden ishet palmboompje (Buxus sempervirens). InEngeland zijn enkele Romeinse
tuinen opgegraven, waarbij de plantgreppels vanBuxus-haagjcs, enzelfs een enkelemaal
ßHJCtts-snoeiafval tevoorschijn kwamen101.Palmtakjes werden daar ook gevonden als
bekleding vanRomeinselijkkisten102. Volgens Godwin ishetpalmboompje echtergeen
Romeinse introductie inEngeland:Buxus komt opverschillendeplaatsen inhet zuidenvan
Engeland inhet wild voor, en desubfossiele vondsten uit deperiode na de laatste ijstijd
zouden eropwijzen dat dit voorkomen natuurlijk is103. In deNederlandse flora's wordt
Buxusechter alseen introductie uit Zuid-Europa beschouwd.
In deklassieke literairebronnen wordtniet alleen veel aandachtbesteed aande
tuinbouw voorzover dezevaneconomisch belangis (fruit, kruiden),maar ook desiertuinen
komen uitgebreid ter sprake.Helaaswordthierbij geen specifieke informatie overdemeer
noordelijke streken gegeven.
Dehoutige tuinplanten diehetmeest doorde klassieke schrijvers worden genoemd zijn
klimop (Hedera helix),buxusof palmboompje (Buxus sempervirens), laurier (Laurus nobilis,
niet te verwarren metlaurierkers,Prunus laurocerasus), mirte (Myrtus communis) en
rozemarijn Rosmarinus officinalis)10*. Verderwollige sneeuwbal (Viburnum lantana),
dadelpalm (Phoenix dactylifera, kleine exemplaren als decoratie),granaatappel (Punica
granatum), vijg en oleander (Nerium oleander).
Vandebloemplanten worden roos (Rosa spp.),lelie (Lilium spp.) en 'Viola' hetmeest
genoemd; endaarnaast goudsbloem (Calendula officinalis), acanthus (Acanthus spp.),papaver
(Papaver spp.),narcis (Narcissuspseudonarcissus), maagdenpalm (Vinca minor) enlissen
(Irisspp.).Klassieke schrijvers hadden altijd een speciaal woord overvoor een bedje
viooltjes, dat zij een violarium noemden. Denaam Violawerd echter ook gebruikt voor
verscheidene anderebloemplanten, zoalsdeviolier (Matthiola incana) enmogelijk ook de
damastbloem (Hesperis matronalis). Hetzijn zowel bij deRomeinen als thans bijons
populaire tuinplanten met zoet geurende bloemen.
De winterharde soorten, waarvan enkele trouwens oorspronkelijk inheems zijn (klimop
bijvoorbeeld) kunnen bij onsin cultuurzijn geweest. De aanwezigheid van relatief veel
Viburnum-poüen inhet fort bij Alphen wordt inverband gebracht met in het wild verzamelde
bloemen of bessen van deGelderse roos (V.opulus)105. Maar alsindat fort een
kruidentuintje aanwezig was,kandeze struikdaarin een plaats hebben gehad.
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Devanoorsprongmediterrane damastbloem, demaagdenpalm enhetmaartse viooltje
(Viola odorata), alsmede detot wathogerebreedte wild voorkomende narcis wordenbijons
tegenwoordig in stinsenmilieusgevonden.ZijzoudenvolgensBakker &Boeve106metde
Romeinennaarhier gekomen zijn. Daarvoor wordt echtergeenander argument gegevendan
dat zij doorklassieke auteursgenoemd worden.
Deschaarseoverditonderwerpbeschikbareinformatie zou aangevuld kunnen worden
als inonsland eenkeereenRomeinse tuin zou worden opgegraven.
Tuinbouw: medicinaleplanten
Deenigezekere aanwijzing voormedicinaal gebruik vanplanteninRomeinsNederland isde
inhoud vanhetbronzenmedicijnflesje uit Uitgeest107 waarinzadenvanramenas (Raphanus
sativus), marjolein (Origanum vulgare), selderij (Apium graveolens) en groot kaasjeskruid
(Mahasylvestris) werden aangetroffen.
Mogelijk werd ookmedicinaal gebruik gemaaktvandejeneverbes (Juniperus
communis), waarvan dezadenin Velsen enValkenburgwerdengevonden. In Valkenburg
werd bovendien eengroot aantaljeneverbes-takjes aangetroffen. Ookde aande inheemse
jeneverbes nauw verwante,oorspronkelijk mediterranezevenboom (J.sabina)waseen
gewaardeerdemedicinaleplant.Restenvandezesoortzijn gevonden inhet fort bij
Maldegem (B)108.
Aanwijzingen voordecultuurvanmedicinaleplanten zoudengevonden kunnen
wordendooronderzoekvanbodemmonstersuiteenvaletudinariwn (militairhospitaal),zoals
inhetfort bijNeuss (D).Knörzer109toondehierdevolgendesoortenaan:
duizendguldenkruid (Centaurium umbellatum), sintjanskruid (Hypericumperforatum),
bilzekruid (Hyoscyamus niger) enijzerhard (Verbena officinalis). Zezijn alleinNederland
inheems,enweleensgevonden inRomeinsecontext,echterzonderduidelijke aanwijzingen
voor cultuur ofmedicinaal gebruik.
Vanfenegriek (TrigoneUafoenum-graecum), eengeneesmiddel tegendroesbijpaarden,
zijn inNeusseveneensverkooldezadengevonden.Dezezijn vrij zekergeïmporteerd, want
zijrijpen slecht inonsklimaat. UitNederland zijn vandeze soort (nog)geenvondsten
bekend,maardatkantemakenhebbenmet conserveringsomstandigheden: vlinderbloemigen
staan erombekenddathun zadenzeer slechtbewaard blijven, tenzij deze verkoold zijn, en
dekansdaaropisnogalklein.
Velevandeinvorigehoofdstukken genoemdeplantenwerdenook gewaardeerdom
hunmedicinale werking,metnamekeukenkruiden alstijm, dilleenkoriander, dezedrie
warenaanwezignaastde 'echte' medicinaleplanteninhetvaletudinariwn inNeuss.
Ookvoordeze groepplantengeldt datdegegevens schaarszijn, maar datwemogelijk
bij toekomstig onderzoekmeerte wetenkomen.
Exploitatie van natuurlijk hulpbronnen
Debelangrijkste wildehulpbronvoordeRomeinen inNederland washout,waarvanenorme
hoeveelhedengebruikt moetenzijn voordeconstructie vanforten ende aanlegvanwegen.
Deproblemen metbetrekkingtotkaalslag,veranderinginlandschap en zelfs in rivierregimes,houtimport enbosmanagement vallenbuitenhetbestekvandit artikel.
Wilde bosvruchtenzijn natuurlijk niet alleen gegetendoordeinheemse bevolking.
Sleepruimen, zoetekersen,hazelnotenenzelfs eikels werdenopgrote schaalverzameld door
debewonersvanhet fort bij Velsen.Ookbramenenbosaardbeien zullen zij nietversmaad
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hebben. Gezien de afgelegen positie vanhet fort wasdeze verzamelwoede misschien wel
bittere noodzaak.
Vanveletot onze wildeflorabehorende soorten worden in deklassieke literatuur
medicinale toepassingen beschreven. Nogniet genoemd zijn bijvoorbeeld smeerwortel
(Symphytum officinale), valeriaan (Valeriana officinalis) en verschillende ledenvanhet
geslacht Verbascum (toorts). Ongetwijfeld zijn doorde Romeinen wildeplanten verzameld
voormedicinale doeleinden. Het ismogelijk dat ereenuitwisseling geweest istussende
Romeinen endeinheemsebevolking. Hoewel de inheemse medicinale praktijk natuurlijk lang
niethet peilhad van deRomeinse ishet niet ondenkbaar dat debezetters ideeënvande
inheemse bevolking enhun druïden hebben overgenomen.

3.7

CONCLUSIES

In 1902 schreef H. Blink zijn 'Geschiedenis vandenboerenstand enden landbouw in
Nederland'. Over deRomeinen zegthij:
Dathunmeerderebeschaving opdetechniekvanhetbedrijf, opdeproduktiewijze, op
dentuinbouw en opde aard derbezigheid in de Germaansche landenveelinvloedgehad
heeft, blijkt ook uit vele benamingen bij dezetakkenvanbedrijf, vanLatijnschen oorsprong
endagteekenend uit denFrankischen tijd, welke er opwijzen dat met denamen ookde
zaken werden geïmporteerd. Als voorbeelden noemthij o.a. denamen:linze (lat, lens),wikke
(lat vicia),kool (lat. caulis), kers Gat.cerasea) enpruim (lat.prunus).Hieraankunnennog
welandere,bv.biet (lat. beta),worden toegevoegd.
Debelangrijkste aspecten van deRomeinse invloed opdelandbouw inNederland
warenkwantitatief: schaalvergroting en intensivering; een overgang vanproduktie vooreigen
gebruik naareen marktgerichte economie.In dit artikel zijn wel watpolitiekeen
economische achtergronden belicht, maarverder zijn deze aspecten nauwelijks aanbod
gekomen. Blink's monumentale werk heeft eenveelbredere vraagstelling dan de artikelen in
ditboek, dievooral dekwalitatieve aspectenbelichten:de plantensoorten.
Een overzicht vande indit artikel genoemde soorten wordt gegeven intabel3.
Opvallend isdathet aantal Romeinse importen waarvan werkelijk aantoonbaar isdat zij in
Nederland incultuurwaren betrekkelijk gering is.Vandevolgende soorten isdit minof
meerduidelijk: wouw, tamme kastanje, walnoot, dille,koriander, biet, venkel, anijs,kervel.
Vanenkele soorten die inde Ijzertijd al aanwezig waren kon aannemelijk gemaakt
worden dat decultuur ervan onderRomeinse invloed werd uitgebreid:papaver,linze en spelt.
Vanverreweg demeeste vande genoemde soortenkan alleen gezegd wordendat zij
bij deRomeinen bekend waren,endat zijhier aldanniet incultuur kunnenzijn geweest.
Toekomstig paleobotanisch onderzoek (inhetbijzonder archeobotanisch onderzoek vanvillae
enpollenanalyse oplokaalniveau zoalsinhet fort bij Alphen110) zalongetwijfeld het
aantal bewijsbare introducties doen toenemen.
Ophet gebied van de echtevoedingsgewassen, granen enpeulvruchten, haddende
Romeinen eigenlijk nietsnieuws te bieden. Vantwee granen werd tenonrechte aangenomen
dathetRomeinse introducties waren: rogge,waarvan deuitbreiding het gevolg wasvan
natuurlijke omstandigheden, enbroodtarwe,waarvanvoordecultuur geen duidelijke
aanwijzingen zijn gevonden. Het is echterniet uitgesloten datditlaatste in detoekomst nog
verandert
Bij deintroductie vannieuwe soortendoordeRomeinen moetvooral gedacht worden
aanhandelsgewassen, enbij deeigenproduktie aan 'luxe' zaken: fruit, groenten,kruidenen
mogelijk sierplanten.
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Tabel 3.Overzichtvancultuurplanten engebruikte inheemse wildeplanten inNederland in
deRomeinsetijd. Legenda:
i
IW
X
R
s

inheems,d.w.z. reeds in cultuur bij de Uzerijd-bewoners
inheemse wilde plant
door de Romeinen geïmporteerd, niet hier in cultuur.
idem,tevens in cultuur genomen
mogelijk is voor deze soort een wilde 'surrogaat-soort' gebruld.
bijde Romeinenbekend,geen aanwijzingen van Nederlandse bodem (B, Oof Ewil zeggen: vondsten bekend uit België,
Duitsland of Engeland;een c ervoor betekent dat de plant daar incuRuur was).

Granen
Avenasativa
Fagopyrum esculentum
Hordeum vulgare
Oryzasativa
Pankum miHaceum
Secale cereale
Triticum aeativum
Triücum écoccum
Triticum spelta
Peulvruchten
Lensculharis
Pisum sativum
Viciasativa
Vicia faba
Groenten
Allium cepa
Alliumporrum
Allium sativum
Allium schoenoprasum
Amaranthusbttum
Apium graveolens
Asparagus officinalis
Atriplex hortensis
Beta vulgaris
Brassicaspp.
Cichorium endivia
Cucumissativus
Cynara cardunculus
Daucuscarota
Lactucasativa
Pastinacasativa
Portulaca oleracea
Raphanussativus
Rumexscutatus
Valerianellaspp.
Kruiden
Anethumgraveolens
Anthriscus ceretoSum
Borago officinalis
Brassicanigra
Carum carvi
Coriandrum sativum
Cyminum cuminum
Foeniculum vulgare
Laurus nobilis
Levisticum officinale
Menthaspp.
Myrtus communis
Origanum majorana
PetroseSnum crispum
Pimpinela anisum
Pipernigrum
Rosmannusofficinalis
Ruta graveolens
Satureja hortensis
Sinaplsalba
Thymus vulgaris
Fruit
CitruKus lanatus
Cucumismeto
Cydonia obtonga
Fkuscarica
Malus sylvestris
Mespilusgermanica
Morusnigra
Oleaeuropaea
Prunus armeniaca
Prunusavium
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunusdomestica
ssp.insltUa
Prunusperstea

1
?
1
1
1
X
1
1

haver
boekweit (status onzeker)
gerst
rijst
gierst
rogge
broodtarwe
emmertarwe
spelt

1
1
1
1

linze
erwt
voederwikke
duh/eboon

IW
-IW/R

ui, sjalot
prei
knoflook
bieslook
kleine majer
selderij
asperge
tuinmeJde
biet
kool- en raap soorten
andijvie
komkommer, augurk
artisjok
peen

-

-IW/R
IW
IW
X

-

IW

R
R

-IW/R?
R

R
-IW/R?
R
X
-IW/R?
X

X
IW/X

X
-IW/X
X
X

D

cD
cD
cO
cB
cB

sla
pastinaak
postelein
ramenas
spaanse zuring
veldsla soorten
diUe
kervel
bemagie
zwarte mosterd
karwij
koriander
komijn
venkel
laurier
lavas, maggiplant
muntsoorten
mirte
marjolein
peterselie
anijs
peper
rozemarijn
wijnruit
bonekruid
witte mosterd
thijm
watermeloen
meloen
kweepeer
vijg
appel
mispel
zwarte moerbei
olijf
abrikoos
zoete kers
zure kers
pruim
kroosje
perzik
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cD

s

s
0
s

cB

cE
cE

D
D

Prunus spinosa
Pyrus communis
Rosaspp.
Rubus spp.
Sambucusspp.
Vaccinium spp.
Vitis vinifera
Noten
Castaneasativa
Corylusavellana
Fagus syh/atica
Juglansregia
Pinuspinea
Prunus dulcis
Quercus robur
Olie- en vezelplanten
Camelinasativa
Linum usitatissimum
Olea europaea
Papaversomniferum
Sesamum indicum
Medicinale planten
Centaurium umbellatum
Hyoscyamus nk/er
Hypericumperforatum
Juniperus communis
Junperus sabina
Malva sylvestris
Mandragora officinalis
Symphytum officinale
Trigonella foenum-graecum
Valeriana officinalis
Verbascum spp.
Verbena officinalis
Verfplanten
/saris tinctoria
Resedaluteota
Sierplanten
Acanthus spp.
Buxus sempervirens
Calendula officinalis
Hederahelix
Hesperis matronalis
Iris spp.
Lilium candidum
Matthiola incana
Narcissuspseudonarcissus X?
Papaverspp.
Rosa spp.
Viburnum spp.
Vinca minor
Violaodoratae.a.

IW
X
IW
IW
IW
IW
X/R?

sleepruim
peer
rozebottel
bramen
vlierbes
bosbes e.a.
druil, rozijn

R
IW
IW
R
X
X
IW

tamme kastanje
hazelnoot
beukenoot
walnoot
pijnappelpit
amandel
eikel

1
1
X
l/R

huttentut
lijnzaad, vlas
olijf
maanzaad
sesamzaad

-

IW
IW
IW

duizendguldenkruid
bilzekruid
sintjanskruid
jeneverbes
zevenboom
kaasjeskruid
alruin
smeerwortel
fenegriek
valeriaan
toortsen
ijzerhard

1?
R

wede
wouw

-

acanthus
palmboompje
goudsbloem
klimop
damastbloem
lissen
madonnalelie
violier

IW
IW
IW
IW

IW
IW
-

IW
X?

-narcis
IW
IW
IW
X?
X?

cE

klaprozen
rozen
sneeuwbal
maagdenpalm
maarts e.a. viooltjes
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NOTEN
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

VanEs, 1981.
Overzichtenvandeklassiekeliteratuuroverland-entuinbouwworden gegevendooro.m.Lenz(1859)en
Körber-Grohne(1988).
OndermeerTennissen, 1988,1990.
Ziebijvoorbeeld deenormeverwarringindenaamgevingvandeverschillendeledenvande
komkommerfamüie.
Callender(1965),dieverdernogdadels,bonen,linzenennotennoemtalsvoedingsmiddelen waarvanhet
vervoerinamphoraeuitliterairebronnen bekendis.HetargumentdatKnörzer(1970)aanvoertvoordecultuurvanperzikeninhetRijnland, namelijkdathetonmogelijk zouzijn bepaaldevruchten(vers!)teimporterenendatzedaaromterplaatstegeteeldmoetenzijn,isdusonhoudbaar.
Vgl.vanZeist, 1991,p.116.
Groenman-vanWaateringe,1989.
VanEs, 1981,p. 22.
Vgl.Roymans,1987.
Davies,1971,p.140.
Tennissen&Teunissen-vanOorschot,1980.
Groenman-vanWaateringe,1989.
Bloemers,1978.
Willems,1986.
Davies, 1971.
Vgl.Jones, 1964;Manning,1975.
IV,26;Nelson,1950.
V,23;Nelson,1950.
Pals& Hakbijl. 1992.
Palsetal.,1989.
Kuijper &Turner,1992.
NeolithischVlaardingen (VanZeist,1970; Bakels,1991).
Flower& Rosenbaum, 1974.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Pers. mededeling (1994) drs. F. Laarman, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Er is geen klassieke auteur die een complete lijst geeft; de hier vermelde lijst is een door Van Winter (1976)
gemaakte compilatie.
Selderij komt in Nederland wild voor in brakke graslanden langs de kust. De geteelde vormen komen echter
uit het Mediterrane gebied.
Knörzer 1970,pp.77-78.
Onder andere bekend uit een scheepswrak bij Londen (Sealey &Tyers, 1989, die tevens een overzicht geven
van de tot dan toe bekende vondsten).
Lenz, 1859,p.229.
Zohary & Hopf, 1988,p. 82.
Knörzer, 1970, p.28.
Bakels, 1991,en hoofdstuk 1van dit boek. Midden Neolithicum: Gehasse, I.P.P., mondelinge (1994). Laat
Neolithicum: Van Beek, 1991,p. 211.
Körber-Grohne, 1988,p.403.
Ook bekend uit het Oude Testament (2 Koningen 4: 39):Hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn
kleed vol wilde kolokwinten.
Res rustica X, 375 sqq. en XI, 48 sqq.
Flower &Rosenbaum, 1974.
Deipnosophistai H, 58: verhandeling over 'Kolokyntai'. De Amerikaanse bewerker (C.B.Gulick, 1927) zegt
dat dit woord betrekking kan hebben op verschillende soorten ("confusion reigns here"): hij gebruikt 'gourds'
als verzamelnaam voor 'pumpkins, squash, cucumbers and melons'. Gulick was zich er blijkbaar niet van
bewust dat pumpkins en squash uit de nieuwe wereld afkomstig zijn, of hij gebruikt deze namen in een
ruimere betekenis dan tegenwoordig gewoon is.
Geciteerd in Deipnosophistai II, 68d.
door de bewerker (Gulick, 1927) vertaald als pumpkin, maar zeer waarschijnlijk op tevatten als kalebas
(Lagenaria siceraria).
H,73.
Voor beschrijving en determinatie wordt verwezen naar Pais (in druk).
Darby et al., 1977.
Vanderhoeven, in druk.
Davies,1971.
Kooistra, 1991.Niet alleen de aanwezigheidvanJuglans-poUen is van belang, ook de context: ook in het
fort bij Alphen werdJuglans-poüen gevonden, maar dit kan metrivierwater zijn aangevoerd, iets dat in
Voerendaal is uitgesloten.
Munaut, 1967.Onder andere pollen en notedoppen in een Romeinse kuil in Destelbergen.
Silchester: Reid, 1903.
Jashemski, 1981,p. 46.
Kislev, 1988.
Volgens Zohary & Hopf (1988,p. 160) begonnen de Romeinen pas in de eerste eeuw na Chr. met de cultuur
van perziken.
Kuijper &Turner, 1992: midden eerste eeuw.
Knörzer, 1970.
Zie ook noot 5. Voor een literatuuroverzicht van vondsten zie Baas, 1971,78 sqq.
De in de houthandel gebruikte namen wijken af van de botanische: de grove den (Pinussylvestris) levert
grenehout, de fijnspar (Picea abies)vurehout, de zilverspar (Abiesalba) dennehouL Zilverspar wordt
tegenwoordig veel in bossen, parken en tuinen aangeplant, maar is oorspronkelijk afkomstig uit Midden- en
Zuid-Europa. In de Romeinse tijd lag de noordgrens van zijn verspreidingsgebied in Zuid-Duitsland.
Onder andere Valkenburg (Van Rijn, ongepubliceerd).
Vgl. Ulbert, 1959.
Noordam & Pais, 1987.
De rode biet was nog niet bekend, vgl.Toxopeus, 1984.
Buurman, 1988, p. 350.
Dodoens, 1554, p. 630.
Lenz, 1859, p.626; Körber-Grohne, 1987,p. 418.
Kuijper, 1984.
Brinkkemper, in voorbereiding.
Körber-Grohne, 1988.
De bello Gallico, 5, 14 (Wiseman &Wiseman, 1980).
Iets dergelijks geldt ook voor de indigo (Jndigofera tinctoriaen vele andere soorten van dit tropische
geslacht).De geelachtige vloeistof die ontstaat als de planten in water gedompeld worden levert pas een
blauw neerslag als er zuurstof toetreedt door het omroeren van de vloeistof (Smith, 1979). Dergelijke
'toevallige' ontdekkingen zijn over de hele wereld gedaan.
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
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107.
108.
109.
110.

Körber-Grohne, 1988,409 sqq.
Vgl. Groenman-van Waateringe, 1983,1989.
Bioeiners, 1978;Teunissen, 1988.
VanZeist, 1976.
Verhagen, 1986.
Pals &Troostheide, invoorbereiding.
Lange, 1988.
Groenman-van Waateringe, 1989.
Randsborg, 1983.
Groenman-van Waateringe &Pals, 1983;Pals, 1987. Hetgenoemdepollentype omvatalle tarwe-en enkele
haver-soorten. Opgrondvande afmetingen van de gevondenstuifmeelkorrels is geconcludeerd dathet, in
elk gevalvooreen grootdeel, om tarwe-stuifmeel gaat(Groenman-van Waateringe &Troostheide, 1987).
Van Zeist, 1967,p. 571 e.V.
Tijdens debloeivantarween gerstkomtvrijwel geenpollenvrij; vgl. Brinkkemper, 1993,p.24.Ookde
wilde voorouders zijncleistogaam.
Vgl. Pals& Hakbijl, 1992.
Een spieker is een oppalengebouwd opslagschuurtje voorgraan.
Gedateerd le-2e eeuw AD; Pais &Troostheide, invoorbereiding.
Vgl. ook Bakels,1991.
VanZeist, 1970.
Helbaek, 1964.
Van Zeist, 1976.
Behre, 1992.
Lamb, 1981.
Groenman-van Waateringe, 1983.Aan deexploitatie vande Celtic fields (zie artikel Bakels inditboek)
kwaminde 2e eeuw eeneinde.
Groenman-van Waateringe, 1989, p. 102:in hetpollendiagram Velperbroek (Teunissen, 1988, p.42),komt
deze ontwikkeling totuitingin eenduidelijkeafnamevanCerealiaen cultuurindicatoren.
Jones, 1964,p. 844;Groenman-vanWaateringe, 1977,p.238.
Kooistra,1991.
Teunissen, 1988,p. 42.De C14ouderdom vanhetmonsterniveau directboven datwaarCastaneavoorkomt
is 1915±50 BP;gecalibreerd volgens Stuiver &Pearson, 1986 is dat 138 AD.
De Ceunynck &Verbruggen, 1985,p. 13;tevenswordtuitdrukkelijk vermeld datverwarring meteikehout is
uitgesloten.
C D . Troostheide Q.2.V.), ongepubliceerd.
Teunissen, 1988,1990; Janssen, 1972.UitdeBelgische Kempen zijn verscheideneprehistorische meldingen
van boekweitpollen bekend, cf. De Ceunynck &Verbruggen, 1985.
Het gebrekaanvondstenvanCydoniakanmogelijk vooreendeel verklaard worden doorde sterke gelijkenis
van dezaden metdievan depeer.
Knörzer, 1970.
Cf. Toxopeus, 1984.
Blink, 1902;Bertsch&Bertsch, 1947.
Vanderhoeven, indruk.
Cunliffe, 1981,p. 105.
Allison, 1947;Godwin, 1975.
Godwin, 1975, pp. 175-176.
Jashemski, 1981,p. 46.
Kuijper &Turner, 1992,p. 194.
Bakker&Boeve, 1985.
Zie 6.1.C en noot59.
J. Bastiaens (univ. Gent), ongepubliceerd.
Knörzer, 1970
Kuijper &Turner, 1992.
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4 Deintroductie van cultuurgewassenin de Nederlanden
tijdens de Middeleeuwen
H.vanHaaster
BIAXConsult,Roeterstraat 8te, 1018WCAmsterdam
4.1 INLEIDING
DeMiddeleeuwen beslaaneenboeiende periode vanongeveer 1100jaar waarinzich
belangrijke politieke, economische en demografische ontwikkelingen hebbenvoltrokken.Veel
maatschappelijke verschijnselen waarmee wij hedenten dagezovertrouwd zijn, vindenhun
oorsprongindeMiddeleeuwen.
Hetvaststellenvanhetbegin enheteinde vandeMiddeleeuwen istamelijk arbitrair.
Voorhet doelvanditverhaalishetbeginvandeMiddeleeuwen gesteld ophetmomentdat
deRomeinen onsland verlieten. HetterugtrekkenvandeRomeinen waseen geleidelijk
proces,datgedurende detweede helft vandederdeeeuw opgangkwam. Het definitieve
einde werd ingeluid toenStilicho,eenveldmaarschalk vankeizerHonorius,inhetjaar402
hetmerendeel vande grenstroepen naar Italiëlietterugkeren. Nietlanghierna werdde
Rijngrens bijMainzdoorbroken en werdengrotedelenvanGallia doorGermaanse stammen
overstroomd1. WijlatendeMiddeleeuwen daarom bij het beginvan devijfde eeuw
beginnen.
WaareindigendeMiddeleeuwen?Hetjaartal 1500iseenconventionele grenswaar
discussie overmogelijk is.Nadeontdekkingvande 'nieuwewereld' doen weliswaareen
aantalnieuwe gewassenhunintrede inonze samenleving,maarhetduurdevrijlangvoordat
dezegewasseneenrol indelandbouw gingen spelen. Zij werden inhet begin voornamelijk
alscuriosum beschouwd.Eenzuiveroplandbouwhistorische gronden gebaseerdegrenszou
hetjaartal 1550kunnenzijn2. Ookuitkookboekenblijkt daterindeeerstehelft vande 16e
eeuwnogeenechte middeleeuwsevoedingscultuurbestond3. Desalniettemin kiezen wehier,
ompraktische redenen,voorhetjaartal 1500,hettijdstip waaropdeberoemde
ontdekkingsreizigers Christoforus Columbus,Amerigo Vespucci enVascodaGamahun
eerste reizen achterderughadden. Omdeidentiteitvansommigemiddeleeuwse gewassente
achterhalen zalsomswelgebruik wordengemaaktvan 16eeeuwsebronnen.
Bronnen
VergelekenmetdePrehistorie endeRomeinsetijd staatonsuitdeMiddeleeuweneen
veelheid aangegevensuitverschillende onderzoeksdisciplines terbeschikking.Totinde
Karolingischetijdzijnhetnogvoornamelijk paleobotanische gegevens,maarvanaf dezetijd
komen ersteedsmeerschriftelijke en iconografische bronnenbeschikbaar. Indelate
Middeleeuwen iserzelfs sprakevan een warestortvloed van gegevens uitkookboeken,
tolrekeningen, aankooprekeningen, inventarisatiesenafbeeldingen. Aldezeverschillende
bronnenhebbenzohuneigen specifieke waarde,maargeenvan henlevert opzichzelf een
compleetbeeldvandegeschiedenis vancultuurgewassen op.In dithoofdstuk isernaar
gestreefd degegevensuitdeverschillende onderzoeksgebieden tecombinerenomdenadelen
vande afzonderlijke disciplines zoveelmogelijk tecompenseren. Opeen enkele uitzondering
naiseralleengebruik gemaakt vanreedsgepubliceerdegegevens.
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De identificatie van de gewassen
Een probleem dat als eenrodedraad doordit overzicht zal lopen, isdeidentificatie vandein
deMiddeleeuwen verbouwde gewassen. Paleobotanische vondsten leveren in demeeste
gevallen eenkeurigenaarLinneaans voorbeeld vastgestelde wetenschappelijke naam op,maar
hiermee hebben welang niet altijd dedaadwerkelijk verbouwde gewasvorm achterhaald. Van
debiet (Beta vulgaris) weten webijvoorbeeld vrij zeker datervanaf de 16eeeuwtenminste
drie vormen werd verbouwd (kroten, rode-enwitstelige snijbiet) en dat wevóór die tijd
waarschijnlijk aaneengewasvorm moeten denken die met onzehuidige witstelige snijbiet te
vergelijken is.Weweten dit doordat weindit gevalover nauwkeurige afbeeldingen en
beschrijvingen beschikken4. Aan dezadenkunnen we zelfs niet zien of wemet deinhet
wild voorkomende strandbiet of meteen gedomesticeerd gewaste makenhebben.De
vondstomstandigheden leveren dan debelangrijkste aanwijzingen. Wegaaner inzo'ngeval
bijvoorbeeld vanuitdathetvoorkomen van wilde strandbieten in een stadstuin inhet
binnenland niet zowaarschijnlijk is.Vergelijkbare problemen leveren vondstenvanraapzaad
(Brassica rapa) op.Vanraapzaad zijn vele gewasvormen mogelijk, zoals rapen, raapzaad en
stoppelloof, die alleen door analysevan devondstomstandigheden enmet behulpvan
schriftelijke bronnen geïdentificeerd kunnen worden.
Ook de historische bronnen leverenechter identificatieproblemen op.Eenzoektocht
doormiddeleeuwse teksten alskookboeken, tolrekeningen en andere handelsdocumenten
levert eenlijst opvanvele honderden produktnamen, waaraanvaak slechts nagrondig
onderzoek een wetenschappelijke soortnaam of een recente gewasnaam te verbinden is.Voor
één gewas blijken vele namen bestaan te hebben, terwijl met eenbepaaldeproduktnaamniet
altijd hetzelfde gewasbedoeld werd.Zozijn dodderzaad, door,pin, comillie en komeine
slechts eenpaarnamen die inhetverleden werden gebruikt om huttentut (Camelina sativa)
mee aan te duiden5. Met costus wordt indeMerovingische tijd een aromatische worteluit
India bedoeld (Saussurea costus, terwijl dezelfde naam vanaf de 8eeeuw gebruikt wordtvoor
een geheel andergewas:balsemwormkruid (Tanacetum balsamita). Met nardus wordt totde
late Middeleeuwen dezogenaamde Indische nardus (Nardostachysjatamansi) bedoeld, terwijl
ermet de nardus uit delaatmiddeleeuwse enjongere bronnenNigella sativa(fig. 1)of
Asarumeuropaeum (wilde nardus) wordtbedoeld. Deze soorten hebben weernietsgemeen
methet huidige borstelgras onder deofficiële naam Nardus stricta.
Evenals bij paleobotanische vondsten zijn het ook inhistorische bronnen vaakde
'vondstomstandigheden' die uitsluitselmoeten geven overde aard vanhet gewas.Hetgaat
danbijvoorbeeld omvermeldingen vanzaaitijd, deverwerking of deverhandeling vanhet
gewas.Erwtendievóór dewinter gezaaid worden of dietijdens dewinterintonnen
verhandeld worden,hebbenniets gemeenmetonzehuidige verse doperwten, enmet genstof
ginst, waarbij vermeld wordt dat het slechtseenmaal gezaaid hoeft te worden omdat dezaden
zolang hunkiemkracht bewaren, wordtniet heidebrem (Genista spp.) bedoeld,maarechte
brem (Cytisus scoparius).
Het zalinmiddels duidelijk zijn dathetgevenvan een recente naam aaneen
middeleeuws gewaseenriskanteonderneming is.Er zou namelijk ten onrechte desuggestie
gewekt kunnen worden dat de recente gewasvorm identiek ismetdemiddeleeuwse,hetgeen
meestal niethet geval zal zijn.
Tuinbouw of akkerbouw?
Er zijn genoegbewijzen waaruit blijkt dat erindemiddeleeuwen tuinen waren.Voorde
middeleeuwer waseentuin echterveelmeerdaneen tuin indetegenwoordige betekenis.Het
begrip tuin wordt inmiddeleeuwse teksten meestal in zijn oorspronkelijke betekenisvan
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'omheining' gebruikt. Binnendeze omheining kon zichinde middeleeuwse gedachtenwereld
in principe van alles bevinden, zelfs volstrekt abstracte zaken6. De omheining zelf is echter
essentieel Inhet Duits betekent hetverwante woord 'Zaun' hek of omheining, en zelfs het
Engelse woord 'Town' is via hetMiddelengelse toun,datbijvoorbeeld terugte vindenis in
de middeleeuwse Engelse naamvoortuinkers touncressis1,te herleiden tot de oorspronkelijk
betekenis van 'omsloten ruimte':de stad als omturnde samenleving!8. Met het interpreteren
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vanmiddeleeuwse tuinbeschrijvingen is enigevoorzichtigheid dusopzijn plaats.
Voorzichtigheid is ook geboden bij hethanteren van het begriptuinbouw. Wanneerwe
uitgaan vandetegenwoordige betekenis vantuinbouw als arbeidsintensieve akkerbouw,
moeten wetot deconclusie komen dat ervroeger stellig meergewassen in eenof andere
vorm vantuinbouw werden verbouwd dantegenwoordig. Ditheeft niet alleen te makenmet
detoegenomen mechanisatie,maar ookmetde aard van debeschikbare gewasvormen. Zo
heeft de overgang (in deprehistorie) vanbedekte granen naarvrijdorsende of naakte vormen
belangrijke voordelen gehad.Eenbelangrijk nadeel was echter dat denaakte vormen alleen
een redelijke opbrengst leverden alszevoorzichtig, aargewijs, (arbeidsintensief!) werden
geoogst. Blauwmaanzaad kon zichpastot akkerbouwprodukt ontwikkelen nadat er(in de 16e
eeuw) eengewasvorm met gesloten zaaddozen was ontstaan. Voor dietijd was deteelt van
blauwmaanzaad een zeer arbeidsintensieve bezigheid en washet duseen typisch
tuinbouwprodukt. Omverwarring tevoorkomen, is de hieronder gehanteerde indeling zoveel
mogelijk gebaseerd ophettegenwoordig gehanteerde onderscheid tussen akker-en
tuinbouwprodukten. Indien uit debeschikbare gegevens blijkt dat debetreffende gewassen op
een andere wijze dantegenwoordig verbouwd werden, zal dat in detekst vermeld worden.

4.2

DEPERIODE VAN DEVOLKSVERHUIZINGEN: 400-550

Demografische en economische instabiliteit
Methet wegvallen van deRomeinse organisatie kwam onsland ineen demografische en
economische crisis terecht. De stedenverlorenhunbevolking omdathun bestaansrecht, datin
deRomeinsetijd gebaseerd wasopbestuur enhandel, wegviel.Ookde door deRomeinen in
stand gehouden grenzenverloren grotendeels hun betekenis,waardoor verschillende
Germaanse bevolkingsgroepen (Friezen, Franken en Saksen)hun invloed hier endaarwat
konden uitbreiden. Echter, de demografische eneconomische instabiliteit had niet alleen
politieke oorzaken. Ookeen relatievezeespiegelstijging indeze periodeheeft tot gevolg
gehad dat sommige gebieden ontvolkt raakten. Vooral het Friese terpengebied, hetlage
westen enhet rivierengebied werdenhierdoor getroffen.
Akkerbouw
Overdeontwikkelingen in de akkerbouw indeperiode 400-550 staan ons zeerweinig
gegevens terbeschikking. De weinige beschikbare informatie wordt geleverd doorde
paleobotanie. Pollendiagrammen diedezeperiodebeslaan, lateneenopmerkelijk bosherstel
zien eneen afname van indicatoren dieeenmaat zijn voor menselijke invloed9.
Waarschijnlijk moeten deze verschijnselen geïnterpreteerd worden alshet opgrote schaal
verlatenvanlandbouwgrond. Uitdein archeologische context gevonden restenvan
cultuurplanten blijkt dat het assortiment akkerbouwgewassen vergeleken metde Romeinse
tijd niet isveranderd. Wel lijkt het eropdat roggetijdens devolksverhuizingtijd populairder
isgeworden.Vooralopdehogergelegenzandgronden ishetaandeelvan roggeinde
voeding aanzienlijk toegenomen10.
Tuinbouw
Ookoverdetuinbouwgewassen die indetijd dervolksverhuizingen verbouwd werden weten
webijna niets enmoeten wehet doenmetvermoedens. Volgens Sängers(1952) kanerin
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eenperiodevandemografische eneconomischeinstabiliteit geen sprake zijn vantuinbouw.
Rondtrekkende stammen zouden alleen gewassenverbouwendiepereenheid produktiekosten
dehoogste calorische waardeleveren11. Uitetnografisch onderzoek weten weinmiddelsdat
dezeopvatting als onhoudbaar vandehand moetworden gewezen:migrerende stammen
blijken weldegelijk bepaaldevormenvantuinbouwuitteoefenen. Bovendien ishet
waarschijnlijk zo dathetleven vandeautochtone bevolking zichin demeestegebieden
gewoonvoortzet. Bepaaldevormen vantuinbouwzullenhierongetwijfeld deelvanhebben
uitgemaakt. Hetontbreekt ons opditmomentechternog aanvoldoende gegevensomdit
beeld tebevestigen.
Uitpollendiagrammen blijkt datde indeRomeinsetijd geïntroduceerde walnoot
(Jugions regia) entammekastanje (Castanea sativà) indevolksverhuizingtijd nogaanwezig
waren12.Dithoeft echtergeenindicatiete zijn voordeactieveteeltvandezebomen.De
tammekastanje handhaaft zich inhetzuidenvanonsland goed indenatuurlijke vegetatie13,
vermoedelijk geldtdit ookvoordewalnoot.
4.3

DEMEROVINGISCHE TUD:550-700

Ordeherstel enbegin vandeFriesehandel
IndeMerovingischetijd isdeordeinonsland weereenbeetje terugen zijn degrenzenweer
enigszinshersteld. Het zuidelijke deelvanonshuidige grondgebied maakt deeluitvanhet
Frankische koninkrijk, waarvorstenuithet geslachtderMerovingende machtinhanden
hebben,terwijl inhet noorden demacht inhandenis vanFriesekoningen. Ongeveeropde
grens tussen beidemachtsgebieden,aande splitsing tussendeLek en de OudeRijn, ontstaat
omstreekshetbeginvande 7eeeuweenbelangrijke handelsplaats metdenaam Dorestad.De
gegevensoverdelandbouwgeschledenistijdens deMerovingische periodeblijven schaars.
Wat wewelweten,isdatdeFriezeninonslandbelangrijke commerciële activiteiten
ontplooiden endat Dorestad zich zou gaanontwikkelen toteenbelangrijke schakelinde
noordwesteuropese economie.DeFriezen onderhieldenbelangrijke handelscontacten met
Noord-Frankrijk, Engeland, Scandinavië enhet Rijnland.
Akkerbouw
De intensieve handelscontacten vandeFriezenhebbengeleidtotde introductievaneen
verfplant dielaterinbepaalde gebiedenin onsland een groteeconomische betekeniszou
krijgen: demeekrap (Rubia tinctorum). Volgens Blink14hieldmen zichinFriesland reedsin
de 6eeeuwmetde teeltvan ditgewasbezig.Meekrapwerdgebruikt om devermaardeFriese
lakensroodteverven. Oorspronkelijk isdeplantafkomstig uithetoostelijke MiddellandseZeegebied. Hetis nietduidelijk of deFriezendemeekrap rechtstreeks uit ditgebied
importeerden. Waarschijnlijk wasdeteeltvanmeekrapindevroegeMiddeleeuwen alverder
naarhet noorden doorgedrongen enhebbendeFriezenhetgewaslerenkennenopdemarkt
van St.Denis(Parijs), waarzij regelmatigebezoekers waren.Uitdezeplaats zijn ookde
vroegste aanwijzingen voorhet vervenmetmeekrapvoorhanden:deMerovingischekoningin
Arnegundekreegbij haarter aardebestelling inSt.Denis (tussen 565en 570)een felrode
wollenmantelom15.
Eentweede belangrijke introductie indeNederlandse akkerbouw is hennep (Cannabis
sativa).Hennepbehoorttotdeoudstecultuurgewassen terwereld.InOost-Azië ishetgewas
al inhetNeoliticum gedomesticeerd (ca4000v.Chr.).Indeprehistorie werd hennep
waarschijnlijk vooral verbouwd voordevezels.Deoudstevondstenbetreffen namelijk
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fragmenten van touw entextiel16. Vermoedelijk is de cultuurvanhennepvia de inCentraalAziê'wonende Scythen in Zuid-Oost Europaterecht gekomen. Herodotos vermeldt in de5e
eeuw voor Christus dat de Scythen ook de zaden gebruikten. Hij schrijft dat deScytheneen
stoombad namen door ineen driestoks tentje tegaanzitten endaarbinnen hennepzaden op
hete stenente strooien. De Grieken enRomeinen gebruikten voornamelijk devezels omtouw
enzeilen vante maken.Alleen Dioscorides vermeldt dat de olieuit de zaden als
geneesmiddel tegen oorpijn wordt gebruikt17. Vanuit Zuid-Oost Europaheeft de cultuur van
hennep zichlangzaam overde andere delenvanEuropa uitgebreid. Ook devroegste
Europese vondsten van hennephebben betrekking optextielfragmenten. Ze dateren uitde
Ijzertijd en zijn afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk. Pasuit deRomeinsetijd zijn vondsten
vanhennepzaden bekend. Ze werden gevonden inhet Romeinse castellum Novaesium, nabij
het huidigeNeuss in Duitsland. Ook inEngeland enFrankrijk zijn uit deRomeinse tijd
vondstenvanhennepzadenbekend. AlleeninEngeland gaan devondsten vandezaden
vergezeld metde aanwezigheid vanhennepinpollendiagrammen. Hiermee islokale cultuur
bewezen18. Waarschijnlijk kenden deRomeinen inonsland het gebruik van hennepook
wel.Tot op ditmoment zijn erechter geenvondsten gedaandie dit kunnen bevestigen. Ook
in België ontbreken vondsten uit de Romeinsetijd. Hetvroegste bewijs voorde cultuurvan
hennepin onsland is afkomstig vanpalynologisch onderzoek inhet dal van de Hoensbeek in
Limburg. Op eenniveau datgedateerd istussen 596en 664 ADkon de aanwezigheid van
hennepstuifmeel aangetoond worden19. Devroegstevondst vanhennepzaden isgedaan in
een waterput uit 8eeeuw20. Omstreeks dezetijd wordthennep ook verbouwd opde
domeinen van KareldeGrote. Vanaf de 14eeeuwneemthet aantal archeologische vondsten
flink toe. Ook wordt hennepinbijna allelaatmiddeleeuwse en 16eeeuwse kruidenboeken
genoemd. Vrijwel altijd is erdan sprake vanmedicinaal gebruik. Ookdevelevondsten van
hennepzaden inbeerputten envergelijkbare context zijn zeerwaarschijnlijk afkomstig van
medicinaal gebruik. Deuit dezaden geperste oliewerd tijdens devasten ook voorde
maaltijdbereiding gebruikt21, maarhennepolie wasdestijds kantenklaar opmarkten
verkrijgbaar. Hetisdaarom niet waarschijnlijk daardezaden uit beerputten gebruikt zijnom
olieuit tepersen. Naast medicinaal gebruik wordt ook het gebruik alsvogelvoervermeld. In
de rekeningen vanhet kloosterLeeuwenhorst bij Noordwijk isin 1475/76 sprake vande
aankoopvan hennepzaad voorhetvogeltje van deabdis.22
Hetis opvallend dat hetgebruik vanhennep als drugna Herodotos (zieboven)pas
weer inde 19eeeuwwordtbeschreven, althans inEuropa23. Zeerwaarschijnlijk moetdit
wordentoegeschreven aanhet feit dat de effecten vanhet gebruik van hennepprodukten in
het verleden steeds sociaal aanvaardbaar werden bevonden. Beschrijvingen intermen
waarmee wij ditinonze huidige samenleving gewoon zijn tedoen,kwamen daarom inhet
verleden nietvoor. Illustratief is dehierboven genoemde beschrijving door Herodotos vanhet
gebruik vanhennepzaden door de Scythen. Vanuit onzehuidige ideeënwereld ishet duidelijk
welk effect de Scythen metdehennepdampen voorogenhadden. Volgens Herodotos washet
echterniet meerdat eenmanier vanbaden. Ookuit deMiddeleeuwen zijn tekstenbekend
waar wij vanuitonze huidige met 'drugs' doorspekte samenleving anders tegen aankijken dan
deMiddeleeuwers zelf.Een laatmiddeleeuws slaapmiddel luiddebijvoorbeeld als volgt: 'Om
eenente doen slaepen.Neemt een groettoymoyse ghewichte witmacopisaet (=maanzaad,
Papaversomniferum) ende alsoveleghewichte caenpsaet (=hennepzaad, Cannabis sativa)
ende een alf groetstornoyse ghewichtebelsaet (=zaad vanbilzekruid,Hyoscyamus niger)
ende poedert ende gheeft hemdrincken.'24
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Tuinbouw
Concrete aanwijzingen voorintroducties indetuinbouw tijdens deMerovingische tijd zijn
nietvoorhanden. Er bestaan wel schriftelijke bronnen waaruit wewat te wetenkunnenkomen
over devoedingsgewoonten in dieperiode. Dewaarde vandeze bronnenmoeten weechter
nietoverschatten, want zij hebben betrekkingopeengebied datveel groter isdanonze
huidigelandsgrenzen omvatten.Zo reiktehetMerovingischerijkinde 6eeeuwaltotdiepin
Midden-Europa en omvattehetgrotedelen vanhet huidigeFrankrijk. Omdatanderebronnen
met gegevensover deMerovingischevoedingsgewoonten nagenoegontbreken,zalkort
worden ingegaan opdeinhoud vantwee historische documenten. Heteerstedocumentdateert
uit ca 511. Het is een soortvoedingsleer inbriefvorm, geschreven doorde Grieksearts
Anthimus,enbestemd voordeFrankische KoningTheodorik inMetz (Noord-Frankrijk)25.
DezeAnthimus,zelf afkomstig uiteen geheel andereculinairetraditie,heeft zijn bestgedaan
om eenvoedingsadvies samente stellen waarbij rekeninglijkt tezijn gehoudenmetde
teeltmogelijkheden opwathogeregeografische breedten.OnderdeproduktendieAnthimus
noemt,bevindenzichcultuurgewassen die wijnognietuit eerdere tijdvakken kennen,maar
dieinlatereperioden eenbelangrijke rolindeNederlandselandbouw zoudengaan spelen.
Voorbeeldenvan dergelijke gewassen zijn andijvie (Cichorium endivid), sla (Lactuca sativa),
pastinaak (Pastinaca sativä),asperge(Asparagus officinalis), kalebas (Lagenariasiceraria)
rettich (Raphanus sativus), kweepeer (Cydonia ohlonga) enmoerbei (Morus nigra). Hoewel
weerdusnietzekervanzijn datdegenoemdegewassenookdaadwerkelijk inonsland
verbouwd werden,kunnen weinelkgeval stellendatAnthimusmet zijn voedingsleereen
basisheeft gelegdvoorvoedingsgewoonten dieinlatereperioden inonsland algemeen
zouden worden.
Uiteenanderdocumentblijkt daterindeMerovingischetijd nogeenvoorkeur
bestond voordehartige ensterkgekruide gerechten zoals wedie bij deRomeinenwaren
tegengekomen.Dit blijkt onderandereuit eenoorkondevooreenkloosterin Noord-Frankrijk
van deMerovingische koning ChildericII uithetjaar 716.Dezeoorkonde waseen
bevestiging vaneerderverkregen voorrechten inhetderdekwartvande7eeeuw.Uitdeze
oorkonde blijkt dat ertolvrijheid bestond vooreenaantal eetwarenwaaronderhetRomeinse
garum26.Ditgarum waseenvloeibaarzoutmiddeldatbij deRomeinen zeergeliefd was(zie
bijdrage vanPais). Wekunnen onsnu afvragen of erinMerovingische kringeninonsland
ooknogsteeds garum gebruiktwerd.Enbovendien:werderindezetijd misschienooknog
steeds eensoortlokale garum bereid zoalsdatookvermoed wordtvoordeRomeinse tijd27?
Hoeweldehardebewijzen daarvoorontbreken,kunnenwevaststellendatdeplantaardige
ingrediëntenvanhet garum kruiden zijn diehetinonsland goed doen. Zekunnendus,zij
hetmisschienvoornamelijk inelitairekringen,lokaalverbouwd zijn geweest.
Ookdepaleobotanische bewijzen voortuincultuur inde
Merovingischetijd zijn zeerschaars.InOdoorn28iséénappelpitenéénpruimepit (Prunus
domestica ssp.insititia) gevondea Dedateringvandekuilen waarindezevondstenwerden
gedaan,is echter dermateruim (400-900)datweopgronddaarvan geenbetrouwbare
conclusiesoverhet fruitgebruik indeMerovingischetijd kunnentrekken.Uit
pollendiagrammen blijkt de aanwezigheid vantammekastanje enwalnoot29maardit hoeft,
zoalshiervoorgezegd, geenbewijs te zijn voordecultuurvandezebomen. Debeschikbare
paleobotanische gegevenslijken eropte wijzen dathet fruitassortiment indeMerovingische
tijd nogvoornamelijk bestond uit verzamelde wildevruchten zoals:bosbraam (Rubus
fruticosus),bosbes (Vaccinium spp.),framboos (Rubus idaeus), sleepruim (Prunusspinosa),
vlierbes (Sambucus nigra) enhazelnoot (Coryhts avellana)30.
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4.4

DEKAROUNGISCHE TUD 700-900

Economische bloei
Vanaf de 8eeeuw maakt onsheleland deel uitvanhet Karolingischerijk,dat zichuitstrekt
van deNoordzee tot aande Middellandse Zee.Dorestad,dat indenadagen vanhet
Merovingischerijksterk aan machtheeft ingeboet, groeit inde 8eeeuw weer uittoteen
belangrijk handelscentrum. Via denoordelijke handelsplaatsen Haithabu (bij Schleswig)en
Birka (bij Stockholm) endeRussische rivieren worden zelfs handelscontacten gelegd met
Byzantium ende Mohammedaanse wereld31. Eenneerslag vande indrukwekkende
internationale handelscontacten vanhet Karolingische Dorestad vormen de munten afkomstig
uit hethele Karolingische Rijk die in Dorestad zijn opgegraven32.
Hoewel inhet grootste deelvanhet Karolingische Rijk deeconomie gericht isop
zelfvoorziening (Naturalwirtschaft), waarbij deproducentenhuneigenprodukten consumeren,
en er geenof nauwelijks handel bestaat, is er inhet kustgebied weldegelijk sprake vaneen
geldeconomie. Ookhet domaniale stelsel, waardeheer hetland inbezit heeft endeboeren
(horigen) verplicht worden diensten teverrichten en een deelvanhun opbrengst af testaan,
is inonze streken, althans in denoordelijke Nederlanden minder sterk doorgevoerd dan
elders.In Vlaanderen enHaspengouw ishet noghet sterkst aanwezig33.Economisch gezien
bevindt onsland zichdus,vergeleken met de restvanhet Karolingische rijk, ineengunstige
positie.
Het Capitularedevillis en de Breviumexempla
Vergeleken metdevorige perioden beschikken weuit de Karolingische tijd overwatmeer
gegevens overdelandbouwgeschiedenis, zowelhistorische alspaleobotanische.Eenophet
eerste gezicht waardevol document iseenderverordeningen vanKarelde Grote,het
Capitulare devillis velcurtis imperialibus. Dit Capitulare,dat isopgesteld inhetbegin van
de 9eeeuw,maarmogelijk eenbevestiging isvanreeds eerderbestaande regels,bestonduit
voorschriften vanKarel de Grote aanderentmeesters van dekoninklijke domeinen.Inhet
laatste hoofdstuk worden 89gewassengenoemd dieop dekoninklijke domeinen verbouwd
moesten worden34.Toch isde waardevanhet Capitulare devillisvoor de geschiedenis van
de Nederlandse landbouw vrij beperkt Eenbelangrijk nadeel vanhet document isdathet
betrekking heeft ophet gehelerijkvanKareldeGrote,datook Mediterrane gebieden
omvatte. Vansoorten alsgranaatappel (Punica granatum) enparasolden (Pinuspined)ishet
direct duidelijk dat zij niet in onsland verbouwd zijn. Vanandere,winterharde soorten, ishet
allemaal watonzekerder. Dewaarde vanhet Capitulare devillis isdusvoor onsdoelbeperkt
omdathet als het wareeen ideaalbeeld laat zien.
Eenmeer realistisch beeld van water opdekoninklijke domeinenverbouwd werd,
gevendeBrevium exempla adresecclestasticas etfiscales describendas35'. Dit zijn
voorbeelden van inventarisaties vankoninklijke domeinen,opgenomen doorcontroleambtenaren. Devoor degeschiedenis vandeNederlandse landbouw belangrijkste
inventarisatieheeft betrekking ophet domein Asnapium (812 AD).Dit domeinlagvlak bij
Rijssel inhet latere bisdom Kamerijk. Ditbisdom wasomstreeks hetjaar 1300eenvande
landsheerlijke territoria inde Nederlanden36.
Een overzicht vande gewassendie indeinventarisatievan Asnapium genoemd
worden,met de resultaten van hetpaleobotanisch onderzoek uit dezelfde periode, wordtin
tabel 1gegevea Devertaling der akkerbouwgewassen isvan Slichervan Bath (1960,75).De
tuinbouwgewassen zijn vermeld volgens devertaling van VonFischer-Benzon (1894,181182).
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Tabel 1.Gewassen uit de Brevium exemplabetreffende Asnapium enpaleobotanische
aanvullingenuitde Karolingische tijd.
aanwezig in
Asnapium:
Granen
boekweit
rogge
haver
gerst
spelt
tarwe
dwergtarwe

X
+
+
+

X

Peulvruchten

balsemwormkruid

+
+

kroosjes
druif (krent rozijn?)

Pisum sativum
Vicia fabavar. minor
Vicia ervüia
Vida sativassp. sativa
Lens cuünaris

X
X

+
Xi
+
X
+
X
Xi
Xi
X
X
+
X
Xi

Stachys officinalis
Satureja hortensis
Satureja montana
Juniperussabina
Corlandrum sativum
Levisticumofficinale
Menthalongifdia
Menthaaquatica
Petroselnum crispum
Salvia officinalis
Apiumgravedens
Tanacetumbalsamita
Tanacetum vulgare
Rutagravedens
Brassica nigra
Foenkulum vulgare
Anethumgravedens

+
X

X
+
X

Fruit en noten
appel
mispel
moerbei
perzik
walnoot
hazelnoot

Brassicaderacea
Brassicaderacea
Allium cepa
Alliumporrum
Allium sativum
Alium ascoSnicum
Lagenariasiceraria

+

erwt
paardeboon
ilnzewikke
voederwikke
linze

boerenwormkruid
wijnruit*
zwarte mosterd
venkel*
dille*

Fagopyrum esculentum
Secale cereale
Avenasativa
Hordeum vulgare
TrUcumspeBa
TrUcumaestivum
TrUcumaestivum
grex aestivo-compactum

+
+

Groenten
kool
koolrabi
ui
prei
knoflook
sjalot
kalebas

Kruiden
betonie*
bonekruid*
winterbonekruid
zevenboom
koriander*
lavas*
hertsmunt
watermunt
peterselie
salie
selderij*

palaobotanisch
onderzoek:

+
X
X
X
X
+
+
Xi

Malus domestica
Pyrus communis
Cydonia obtonga
MespBusgermanica
Morusnigra
Prunuspersica
Juglans regia
Corylusavetana
Prunus domesticassp.ir
Vitis vinifera

X
+
+
+
+

Sierplanten
madonnalelie

Lilium candidum

Medicinale planten?
bilzekruid

xi

Hyoscyamusnger

wouw
vlas/lijnzaad
maanzaad
dederzaad

+
+
+
+

Resedaluteda
Linum usitatissimum
Papaversomniferum
Camelina sativa

*
+
X
x
Xi

garumkruiden
aangetoond maar reeds eerder geïntroduceerd
zekere introductie
mogelijke introductie
oorspronkelijk inheems maarwaarschijnlijk intuincultuur gebracht
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Akkerbouw
Boekweit
Deintroductie vanboekweit als cultuurplant is innevelen gehuld. Dit geldt niet alleenvoor
de introductie vanhet gewas indeNederlandse akkerbouw maar eigenlijk ook voorde
verspreiding vandeplant als cultuurgewas inzijn algemeenheid. Boekweit schijnt
oorspronkelijk afkomstig te zijn uit Centraal-Azië,van waaruit decultuur van deplant zichal
heelvroegnaar andere landen verspreidde. Deoudste vondsten vanboekweit zijn gedaanin
hetvruchtbare steppengebied ten noordenvande Zwarte Zee (tegenwoordige Ukraine).Deze
vondsten daterenuit het begin van deIjzertijd. Dein dit gebied levende Scythen zouden
doormiddelvan handelskontakten deboekweit bij de Grieken, Thracièrs (huidige Bulgarije)
en deKelten hebben geïntroduceerd. Ditbeweert althans Herodotos inde 5eeeuwvoor
Chr37. Volgens Dodoenskenden deschrijvers vandeklassieke oudheid boekweit echter
niet38. Lenz (1894)noemthet gewas ookniet. Uitpaleobotanisch onderzoek is geblekendat
boekweit inde Ukraine waarschijnlijk weltot indeMiddeleeuwen verbouwd werd39.Het
lijkt er echteropdat deuitbreiding van de boekweitcultuur naar west-Europa totde
Middeleeuwen opzich liet wachten. Overhetprecieze tijdstip waarop boekweit inde
Nederlandse akkerbouw haar intrede deed,laten degegevensuit deverschillende
onderzoeksdisciplines niethelemaal hetzelfde beeld zien. In deloopvande 14eeeuw wordt
in geschreven documenten af entoe boekweit genoemd40. Deeerstevermeldingen over
boekweit alspachtprestatie dateren voor België uit 1395envoor Brabant uit 141041.
Blijkbaar wasdeverbouw vanboekweit omstreeks deze tijd zo algemeen dat het als betaling
innatura kon dienen. Degegevens uit beerputonderzoek komen hiermee redelijk overeen.
Vanaf detweede helft vandeveertiende eeuwbehoort boekweit in 's-Hertogenbosch,
Amsterdam, Leiden en Utrecht tot devoedingsmiddelen die ophetmenu vande
middeleeuwse stedeling staan42. Inreceptenuit dezetijdwordtboekweit echter nogniet
genoemd; dat gebeurt pas in de 17een 18eeeuw als deboekweit massaal wordtverbouwd
opschrale zandgronden en afgebrand hoogveen (boekweitbrandcultuur). Volgens
palynologische gegevensuit het Nederlands-Vlaamsecultuurgebied is er al sprakevan
boekweitstuifmeel inhet Neoliticum ende Bronstijd (deKempen, Drenthe), zij het
sporadisch.Talrijker zijn devondstenuit de Uzertijd en deRomeinsetijd (deKempen,
noordelijk Nederland)43. Ookinpollenmonsters dieuit devroege Middeleeuwen dateren, is
af entoe boekweit gevonden (deKempen44),terwijl ook vroegevondsten zijn gedaanvan
eenenkel boekweitvruchtje45. Dezevroegeboekweitvondsten zijn tot voorkort
geïnterpreteerd als afkomstig van een alsonkruid tussen gewoon graan optredende
boekweitsoort; het zou zowel om de gewoneboekweit (Fagopyrum esculentum) alsomde
tataarseboekweit {Fagopyrum tataricum) kunnengaan46. Verscheidene pollendiagrammen
uithet oostenvan onsland hebbenrecentelijk echtereennieuw licht opde introductievan
boekweit geworpen. Hetblijkt datboekweitstuifmeel (althans inhetoosten vanonsland)
vanaf detwaalfde eeuw vrijwel continu in meerdereprocenten aanwezig is47. Dit
verschijnsel isniet alleente verklaren dooruitbreiding vanboekweit als onkruid tussen
gewoon graan aan tenemen, maarmoet zeerwaarschijnlijk worden geïnterpreteerd alseen
toenamevanboekweit alscultuurgewas. Devroegmiddeleeuwse vondsten vanboekweit
komen hiermee ook ineen ander daglicht te staan.Zo ishetnu aannemelijk dat deverbouw
vanboekweit indeKempen alinde Karolingische tijd plaatsvond.
Samenvattend kunnen we zeggen datdeintroductie vanboekweit als cultuurgewas
waarschijnlijk vanaf de Karolingischetijd geleidelijk aan,met regionale verschillen, heeft
plaats gevonden.Datde schriftelijke vermeldingen ende beerputvondsten vanjongere datum
dateren, valtteverklaren doorhet feit dat dezebronnen pas vanaf de 14eeeuw algemeen
worden. Datvermeldingen inkookboekenvannogjongeredatum zijn, komtdoordat
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kookboeken vooreenlezend publiek bestemd waren.Ditzoukunnenbetekenendatheteten
van boekweit indehogere socialelagenvan debevolking pasinde 17eeeuwalgemeen
werd.
Tuinbouw
Groenten enkruiden
Indeinventarisatievan Asnapium herkennen weonder dekruiden opvallend veel
garumkruiden.Een aantal garum-ingredièntenkomtechternietvooropdelijst: marjolein,
dille,venkel,polei,betonie,scharlei enagrimonie.Blijkbaar gaf menin Asnapium, omwat
voorredendanookdevoorkeur aaneen anderkruidenassortiment.Degarumkruiden diein
tabel 1 alsintroductie worden aangemerkt,zijn mogelijk alindeRomeinse tijd
geïntroduceerd, maar zolang paleobotanische bewijzen daarvoor ontbreken, wordenzij als
Karolingischeintroductiebeschouwd.Balsemwormkruid,ookwelvrouwenmuntgenoemden
vanaf de 8eeeuw ookbekend onderdenaam costus**, iswèlmetzekerheid eennieuw
gewas.Zoalszoveelnieuwegewassenisookbalsemwormkruid uitZuid-Europa afkomstig.
Boerenwormkruid iseenoorspronkelijk inheemseplant,maardeze plantwordtevenals
watermunt,hertsmunt enhazelaar tijdens de Karolingische tijd blijkbaar in tuincultuur
verbouwd.Alszodanigkunnen zij alsintroducties beschouwd worden.Ookpeterselieensalie
zijn vermoedelijk Karolingische introducties hoewel de vroegstepaleobotanische vondsten
pasuitdelateMiddeleeuwen dateren(ziealdaar).
In archeologische context zijn nogtweenieuwekruiden aangetoond dienietinde
inventarisatie van Asnapium genoemd worden. Dezegewassen zijn gevondeninde
belangrijke Karolingischehandelscentra Dorestad enMedemblik.Medembliklagaande
handelsroutetussen Dorestad ennoordelijk gelegenhavens.UitMedemblik komende
vroegstevondsten vanzwartemosterd (Brassica nigra)*9. Zwaarte mosterd is vermoedelijk
afkomstig uithet oostelijke Middellandse-Zeegebied. Dezadenbevatten eenhooggehalteaan
mosterdolie,wat de reden isvoordeverspreiding vandezeplant alscultuurgewas.Hoewel
zwartemosterd zichook als rivierbegeleider verspreid heeft, isdevroegstevondstineen
belangrijk handelscentrum alshet Karolingische Medemblik zondertwijfel hetgevolgvande
introductie alscultuurplant.
Deandere Karolingische introductie iswinterbonekruid (Saturejamontana). Vandit
kruid iseenzaadje gevonden in Dorestad30.Winterbonekruid isintegenstelling totgewoon
bonekruid eenmeerjarige plant.Beidesoorten zijn afkomstig uithet Middellandse-Zeegebied.
Hoewelde inde inventarisatie van Asnapium gebruikte term 'ravacaules' eerderaan
onzehuidigegewasnaam koolraapdoetdenkendanaankoolrabi51,ishettochvrij zekerdat
het inderdaad om eenkoolsoort gaatdiemetonzehuidige koolrabi (Brassica oleracea var.
gongylodes) vergelekenmagworden.Afbeeldingen ofbetrouwbare beschrijvingen vanhet
gewasuit deKarolingische tijd ontbreken weliswaar,maaruitde 16eeeuwhebbenwedie
weltotonzebeschikking.Joachim Camerariusbeeldt eenduidelijke koolrabiplant af, die hij
'caulirapum'noemt52.Dodoensgeeft inzijnuitgavevan 1554geen afbeelding, maarwel
eenduidelijke beschrijving vaneenplantdie hij 'raapkoolen' noemt.Hetiseengewasmet
'witgruenebladeren ghelijck die anderewittekooien/ maerblyuen onghesloten alzoodat zij
gheentsameineen ghesloten croppenhebben/ maerbrengheneenen grootenrondenknoop
ghelijck eenrapevoort/ dieonderdiebladeren rechtsbovender aerden groeyet/ dievan
binnenwitesghelijck eenrape/ endeghelijck eenrapebereytendegeghetenwordt.'53
Hoewelenige voorzichtigheid bijhet 'terugvertalen' vaneen 16e-eeuwse beschrijving
naareen Karolingische gewasnaam natuurlijk welgebodenis,lijkt het aannemelijk te
veronderstellen dat zoweldenaam ravacaules alsdenaam caulirapum opkoolrabivan
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toepassing zijn. Letterlijk betekent denaam:raapvan dekool of vande stengel.Wanneer
'echte' rapen (Brassica rapa) bedoeld werden, werd alleenhet woord rapum of rapa gebruikt,
zondereen met caulo vergelijkbaar voor- of achtervoegsel.
Kalebas
Devroegste vondst vandekalebas inons land isgedateerd tussen 660en 740.Fragmenten
van devruchtwand werden gevonden ineen waterput ineenMerovingisch/Karolingische
nederzetting bij Houten **. Uitvergelijkend microscopisch onderzoek van devruchtwand
bleek dat het om het geslachtLagenaria ging.Omdat vorm engrootte van devruchtniet
meervast te stellen waren konden deresten niettot op soortsniveau worden gedetermineerd.
Er wordt echter aangenomen dat het omdefleskalebasgaat {Lagenaria siceraria), omdatdit
de enige soort is diebehalve in detropen ookopgematigde breedtenvoorkomt. Het
oorsprongsgebied vanLagenaria-soonen ligt in detropen. Uit archeologisch onderzoek is
gebleken datde fleskalebas vanaf ca4000BPookbuitendetropen voorkomt. Zozijn vanaf
dezetijd regelmatig resten inMidden- enNoord-Amerikagevonden. Archeologische
vondsten uit Europa zijn veel zeldzamer en dateren ook vanveeljongere datum (het vroegere
Tsjechoslowakije, 14een 17eeeuw).Inmiddeleeuwse schriftelijke bronnen wordtwel afen
toe de fleskalebas genoemd. Erisechtermaaréénbron waaruit met zekerheid kan worden
afgeleid dat defleskalebasterplaatse verbouwd werd. Uiteengedicht getiteld Liber de
cultura hortorum, vande in het Benediktijner kloosterReichenau levende monnik Walafrid
Strabo, blijkt dat hetgewas daar indekloostertuin werd verbouwd55. In Karolingische
bronnen uit onscultuurgebied, zoals de inventarisatie vanhetdomein Asnapium, wordtde
fleskalebas niet genoemd. Dit is volgens debetreffende onderzoekers een aanwijzing datde
plant in onze strekennietverbouwd werd. Opgrond vanklimatologische factoren zoulokale
teeltuitgesloten moeten worden. In de 16eeeuw isde fleskalebas echter welmet succes in
Nederland verbouwd. Dodoens noemt zelfs geenbijzondere klimatologische eisen waaraan
menbij de teelt van 'cauwoorden' moetvoldoen,hetgeenhij weldoetbij bijvoorbeeld
vijgen, komkommers enmeloenen. Ookvolgens de Italiaanse reiziger Lodovico Guicciardini,
die in de 16eeeuw onsland bezocht, werdener hier 'cauwoorden' verbouwd56. Uit de 16e
eeuw zijn ook vondstenbekend vande zaden vande fleskalebas57. Wekunnenonsnu
afvragen of deklimatologische omstandigheden inde 16eeeuw echt welzoveel gunstiger
waren dan in de Karolingische tijd. Deperiode 1530-1700 staatimmersbekend als de 'kleine
ijstijd' enwordt landbouwhistorisch onder anderegekenmerkt dooreen sterke achteruitgang
van de druiventeelt inonsland58. Zoals wehiervoor gezien hebben, warende
klimatologische omstandigheden in deKarolingische tijd (inelk geval in de zuidelijke
Nederlanden),blijkbaar wel geschikt omperziken,moerbeien en druiven te verbouwen.
Interessant is ook dat dekalebasvoorkomt inhetvoedingsadvies vande hierboven genoemde
Anthimus voor de Frankische koningTheodorik inMetz (Noord-Frankrijk), een brondie
door Kooistra &Hessingniet genoemd wordt.Dit gegevenlijkt, in combinatie met
klimatologische overwegingen voldoendeom eenKarolingische introductie van de fleskalebas
zeker niet uitte sluiten. Volledigheidshalve wordtnog vermeld dat defleskalebas in 1322in
detuin van de aartsbisschopvan Canterbury opLambeth Palaceverbouwd werd59.

Linzenwikke
Of we delinzenwikke (Vicia ervilia) alseen cultuurgewas mogenbeschouwen isniet
helemaal zeker. Dezeplanthoortthuis in hetMiddellandse-Zeegebied enwerd daar,evenals
in Zuid-Duitsland, verbouwd omte dienen alsveevoer. Het ontbrekenvan deplant in
Nederlandse middeleeuwse schriftelijke bronnen zoubetekenen dat deplant hiertijdens de
Middeleeuwen niet incultuuris geweest Devondstvanlinzenwikke in Dorestad heeft
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volgens debetreffende onderzoekertemakenmetde importvan graan uit zuidelijker streken,
alwaar delinzenwikke als akkeronkruid optrad60.

Fruit
Opvallend ishet ontbreken van dedruif (Vitis viniferd), die welinhet Capitulare devillis
voorkomt,maardusblijkbaar niet aanwezigwasopdebezittingen vandeKeizerin
Asnapium.Uit anderehistorische bronnen blijkt datdruiven inde zuidelijke Nederlanden al
welinde9eeeuwverbouwd werden. IndebeschuttingvandeMaasvallei vondinde
omgevingvanLuiken Hoei druiventeelt plaats61.Dehistorische bewijzen voordruiventeelt
indenoordelijke Nederlanden daterenvanveeljongere datum62.Devermeldingen uitHoei
enLuik zijn devroegste bewijzen voordruivencultuur in deNederlanden. Opgravingen
hebben weldruivepitten opgeleverd uitvroeger gedateerde contexten63, maardeze zijnniet
noodzakelijkerwijs afkomstig van inonsland verbouwde druiven.Dit geldtookvoorde
druivepitten dieinRomeinse context gevondenzijn. Depittenkunnennamelijk ookheel
goed afkomstig zijn van geïmporteerde krenten of rozijnen. Pitlozerozijnen bestonden erin
de Middeleeuwen namelijk nog niet, terwijl pitlozekrenten pasvanaf de 15eeeuwinWestEuropa bekend zijn. Aristoteles maakt inzijn 'Problemata' meldingvanpitlozedruiven,die
hij staphulae agigartae6* noemt,maar schriftelijke bewijzen voor deexport vanpitloze
druiven (krenten)naar West-Europa daterenpasuit de 15eeeuw65.Pas inde 17eeeuw zijn
erinonsland pitlozerozijnen, maarzelfs danbehorenzijnogtot dezeldzaamheden66.
Ookpeer (Pyrus communis), kweepeer (Cydonia oblonga), zwartemoerbei(Monis
nigra) enmispel (Mespilus germanica)67 zijn Karolingische introducties indefruitteelt. Peer
komt inhet wild voorinZuid-,Midden-en Oost-Europa en aangrenzend West-Azië.Bijde
af entoe inNederlandse bossengevonden 'wildeperen' gaathet waarschijnlijk om
verwilderde exemplaren68. Ookkweepeer,mispel enzwartemoerbei zijn geeninheemse
soorten,maarkomenoorspronkelijk uithetMiddellandse-Zeegebied enhetNabije Oosten.
DeRomeinen kendendezevruchten wel,maarwebeschikken totopditmomentnogniet
over aanwijzingen dat ze indeNederlanden verbouwd werden.Depittenvan degenoemde
fruitsoorten blijven overhet algemeengoedbewaard69,maarzelfs ingoed onderzochte
Romeinsenederzettingen alsValkenburg (Z.H.)70en Voerendaal71zijn zenietgevonden.
Hetlijkt daarom gerechtvaardigd aantenemendatdevruchtentijdens deRomeinsetijd niet
verbouwd werden.Restenvanprei,ui,knoflook ensjalot zijn veelmoeilijker aantetonen
omdatzeslechtbewaard blijven. Hunafwezigheid in archeologische contextlevertdaarom
nietzondermeerhetbewijs dat dezegewassen indeRomeinsevoeding ontbraken. Ditmaakt
het ookenigszinsonzekerof wedeuiengewassenuitdeinventarisatie vanAsnapium als
introductie mogenbeschouwen.
Sierplanten
IndeinventarisatievanAsnapium komenweookdeeersteinonzestreken geïntroduceerde
sierplant tegen:demadonnalelie (Lilium candidum). Dezeplant werd niet indeeersteplaats
vanwegehaar sierwaarde aangeplant,maarhad vooraleenbelangrijke functie alsreligieus
symbool.Opvele schilderijen staatzij indebuurt vanMaria afgebeeld, omhaardeugdente
symboliseren72.
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4.5

DETIENDEEEUW

Territoriale versnippering en extreme droogte
De 10eeeuwneemt inmeer dan éénopzicht eenbijzondere positie inbinnen de economische
geschiedenis van onsland. Naeen periode van relatieve stabiliteit in de Karolingische tijd
neemt inde tweedehelft van de9e eeuw de onrust inhet Karolingische Rijk toe.Naeen
serie rijksdelingen maakt onsland vanaf 925 deel uit vanhet Duitse Rijk. Ookbinnen onze
landsgrenzen treedt versnippering opinkleinere territoriale eenheden; er wordt eenbasis
gelegd voor onze latere provincies.Dezeversnippering had economisch gezien belangrijke
gevolgen doordat dehandel doorhet ontstaan vanmeertollenbemoeilijkt werd. Dehandel
werd hiermee ook kleinschaliger. DebetekenisvanDorestad alshandelsplaats nam inde
tweedehelft van de 9e eeuw aanzienlijk af. Deregelmatige plunderingen doorde
Noormannen zullen er welmeetemakenhebben gehad,maarde interne strubbelingen inhet
Frankische Rijk, waarbij de stad vanhaarbelangrijkste achterland, het Duitse Rijnland, werd
afgesneden, iswaarschijnlijk debelangrijkste oorzaak geweest. DeFriese handelzet zichnog
welvoort,ende functie vanDorestad wordt welovergenomen door andere plaatsen als
Utrecht, Deventer enTiel, maarmet het grootschalige karaktervan dehandel zoalswedat
kennenuit deKarolingische tijd is hettijdelijk afgelopen.
Ookinklimatologisch opzicht neemt de 10eeeuw eenbijzonder plaats invanwegede
extremedroogte73.
Akkerbouw
Historische gegevens overontwikkelingen in de akkerbouw zijn schaars.Volgensde
paleobotanische gegevens waren haver (Avena sativa), gerst (Hordeum vulgare) enrogge
(Secale cereale) debelangrijkste granen. Vondsten vantarwe (Triticum aestivum) zijn
vergeleken metde Karolingische tijd flink afgenomen.
Tuinbouw
In detuinbouw valt in de 10eeeuw slechts één(mogelijke) introductie temelden:de
weverskaarde (Dipsacus sativus). Zaden vandezeplant, die zoalszoveelnieuwe gewassenuit
Zuid-Europa afkomstig is,zijn gevonden optweeplaatsen inLeeuwarden74. Degedroogde
bloeiwijzen werdenvroeger gebruikt om woltekaarden. Hetlijkt gerechtvaardigd de
vondsten inverband te brengenmet devermaarde Frieselakenindustrie, die we aluitde
Merovingische tijd kennen. Devondstvan de zadenhoeft niette betekenen datde
weverskaarde destijds in onsland verbouwd werd. Het isookmogelijk dat gedroogde
kaardebollen geïmporteerd werden. Deeerste schriftelijke gegevens over deteeltvan
weverskaarde in ons land dateren pasuit de 15eeeuw75.
Wanneer we afgaan opde schriftelijke bronnenlijkt de wijngrens in detiende eeuw in
noordelijkerichtingte zijn verschoven. Zoals wegezienhebben,kwamen deeerste
vermeldingen uit Luik en Hoei.In de 10eeeuw iser sprakevan wijngaarden inMeerssen en
Gent76.
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4.6

DEVOLLEMIDDELEEUWEN 1000-1300

Groei enexpansie
Inhet algemeenkande economischeendemografische ontwikkeling tijdens devolle
Middeleeuwen gekarakteriseerd wordenmetbegrippen alsvitaliteit, groei,expansieen
differentiatie. Debevolking groeit sterk,doorgrootschalige ontginningen neemtde
hoeveelheid bebouwd landtoe,terwijl ookhet rendement verbetert77. Deze ontwikkeling
voltrekt zichglobaal intwee fasen. Tijdens deeerste fase (1000-1150)is erweliswaar sprake
vaneconomischeendemografische groei,maardeeconomie isnogvooreengrootdeel
gebaseerd opzelfvoorziening. Ookhet domaniale stelsel is ingrote delenvanhet Duitse Rijk
nogvankracht.
Detweede fase (1150-1300)onderscheidt zichduidelijk vande eerste.InheelEuropa
neemtna 1150namelijk debetekenisvanhetdomanialestelsel af. Dehorigheid wordt
teruggedrongen, hetgeldverkeer beginteenbelangrijke rolte spelen, en erkomenmeer
markten.Dezebehoefte aanmarkten,insamenhangmetdetoegenomen bevolkingsdruk, leidt
tothetontstaan van veel steden. Tijdens devolleMiddeleeuwen vinden ookdekruistochten
(1096-1291) ende eersteontdekkingsreizen (MarcoPolo, 1254-1324).
Akkerbouw
Erzijn geen aanwijzingen voordeintroductie vannieuwe akkerbouwgewassen tijdens de
volleMiddeleeuwen.
Tuinbouw
Uithetjaar 1052dateert een interessante vermeldingoverfruitteelt bij Maastricht. Erworden
perziken (Prunuspersico) pruimen (Prunus domestica), kersen en abrikozen (Prunus
armeniaca) verbouwd78. Metperzikenenpruimenhebben we alineerdereperiodenkennis
gemaakt Omwelkepruimenhet gaat,wordtnietduidelijk. Ongetwijfeld bestondenerinde
elfde eeuwmeerderevormen,maarconcrete aanwijzingen overpruimevormen zijn pasuitde
lateMiddeleeuwen beschikbaar. Voordekersengeldthetzelfde. Mogelijk gaathet omde
zoetekersofboskriek (Prunus avium). Zoetekersiseenoorspronkelijk inheemsesoort.De
vermeldinguitMaastrichtzou dandeeerste aanwijzing zijn voorhet in cultuurnemenvan
dezekers.Hetvaltechternietuittesluitendatzurekers (Prunus cerasus) bedoeldwerd.
Zurekersisniet inheems,maarvermoedelijk afkomstig uithetgebied ronddeKaspische
Zee.Hetvroegste bewijs voordeaanwezigheid vandezurekersinNederland isgeleverd
doordevondstvanpitten in een afvalkuil uit 1le-eeuws Deventer79.
Deabrikoosiseenvooronslandnieuwgewas,datafkomstig isuitMidden-Azië.Als
weafgaan opde terbeschikking staandebronnenlijkt deabrikoos inNederland nauwelijks
eenrolvanbetekenisindefruitteelt tehebbengespeeld. Devermelding uitMaastricht isde
enige uitdeMiddeleeuwen.Er zijn ookgeenmiddeleeuwse paleobotanische vondsten
bekend.
Dedruiventeelt lijkt verdernaarhetnoordente zijn opgeschoven. In 1139werden zelfs
inEgmonddruiven verbouwd80.
Tijdens detweede fase (marktfase) vandevolleMiddeleeuwen valt deintroductie op
vantweeechtebladgroenten:komkommerkruid (Borago officinalis) entuinmelde (Atriplex
hortensis). Deconsumptie vanbladgroenten isindeMiddeleeuwen nog eentypisch
mediterrane gewoonte waaraan menzichinonsland pasvrij laat waagde.Langetijd werden
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bladgroenten (evenals vers fruit) als schadelijk voorde gezondheid beschouwd.De
middeleeuwse medicijnmeesters warenvanmening dat 'Deghene die ghesont bliven wylten
salghemeynlijck niet veel fruyten noch wermoesen eten'.81
Devroegste vondsten van tuinmelde zijn gedaan inPesse (1100-130082)en 'sHertogenbosch (1275-132583).Uit een latrine in 's-Hertogenbosch waarvan deinhoud
eveneens gedateerd kon worden tussen 1275en 1325,komen de vroegstevondstenvan
komkommerkruid84.
Uit de 13eeeuwkomen we ookietsmeer te weten over siergewassen. Volgens Blink
werdenkrokussen (Crocus sp.),leliën (Lilium sp.) enrozen (Rosa sp.) in onsland
verbouwd85; hetblijft echteronduidelijk om welke soorten ofvormen het gaat.
HetRibesprobleem
Zowel aalbes (Ribesrubrum), zwarte bes (Ribesnigrum) alskruisbes (Ribes uva-crispa)
worden beschouwd als oorspronkelijk inheemse soorten86. Hetwonderlijke doet zichnu
voordatribes-zadenpas vanaf de 12eeeuw in archeologische context worden gevonden87.
Erbestaat geen enkele aanwijzing dat devruchten vóór detwaalfde eeuw werden gegeten.
OokdeRomeinen kenden debessenniet. Devroegste schriftelijke bronnen uitons
cultuurgebied die melding makenvan aalbessen daterenpas uit de 15eeeuw88.
Waarschijnlijk worden hier zwarte bessen (Ribesnigrum) bedoeld. Vermeldingen vanrode
aalbessen daterenpas uitde 16eeeuw89.Het feit datDodoens de 'Roode Aalbesien' ook
'Besiekensvan Overzee' noemt, geeft aandat hetdestijds nog als eennieuw gewaswerd
beschouwd. Ookvermeldingen van kruisbessen daterenpasuit de 15eeeuw90.
Waarschijnlijk is ook dit gewasniet inheems. Dodoens,die gewend is ook eventuele
natuurlijke standplaatsen vandedoorhem beschreven plantentenoemen,vermeldt alleendat
de 'Stekelbesien' in enlangstuinen enhoven geplant worden. Volgens Vandommele isde
kruisbes uit Italië afkomstig91. De Arabieren schijnen de kruisbes welin Spanje beschreven
te hebben92. Gezien de vondsten inbeerputten e.d. zijn Ribes-soorten in de Middeleeuwen
slechts af en toe gegeten.Echtpopulair worden zepas inde 17een 18eeeuw.Geziende
verspreidingsgeschiedenis, zoals die uithistorisch enpaleobotanisch onderzoek naarvoren
komt,lijkt het eropdat de statusvan/?/ößs-soorteninNederland, als oorspronkelijk inheems,
ter discussie gesteld moet worden. Hetlijkt nauwelijks aannemelijk dat de soortenvóór de
12eeeuw wèlinNederland aanwezig waren,maar dat debessen niet gegeten werden.Een
uitzondering moetmisschien gemaakt worden voor de zwarte bes (Ribes nigrum). Dit isde
enigeRibes-soort waarvan Dodoens natuurlijke standplaatsen beschrijft93. De smaak schijnt
echter 'onliefelijck' te zijn, reden waarom zij ookniet 'gheoeffent (verbouwd),nochoock
nietghebruyckt' werd.

4.7

DELATE MIDDELEEUWEN (1300-1500)

Economische en demografische neergang
Naenkele eeuwenvan groei brak eromstreeks hetbegin vande 14eeeuw eenperiode aan
waarin het ineconomisch endemografisch opzicht slecht ging in West-Europa. Veel
gebieden waren overbevolkt geraakt, demogelijkheden tot ontginning waren uitgeput en op
veleplaatsen was devruchtbaarheid vanhetland door over-exploitatie sterk verminderd.
Slechteopbrengsten eneen agrarische crisis warenhet gevolg. Hongersnood en
pestepidemieën brachten grote sterfte teweegen werkten economisch ontwrichtend. De
slechte opbrengsten hadden soms weltijdelijk tot gevolg datde graanprijzen stegen,maar
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overhet algemeenheerste erbij deprijzen vangraaneendalende tendens94. Het spreekt
vanzelf dat degevolgen van delage graanprijzen het sterkstwarenin die gebieden waarde
akkerbouw overheerste. Ditleiddeertoedat insommigedelenvanEuropa de bevolking
massaal naarde steden trokendat vele dorpen ophetplatteland ontvolkt raakten93.Behalve
demografische oorzaken lijkt er in sommige gebiedenookeenrelatiete zijn met
klimatologische veranderingen tijdens de 14eeeuw96,hlNederland lijken degevolgen van
decrisisvrij beperkt te zijn gebleven. Voorgrootscheepseontvolkingvan hetplatteland zijn
geenbewijzea In grote delen van onsland wasveeteeltvanmeerbetekenis dande
akkerbouw, terwijl inde akkerbouwgebieden deeconomischediversiteit zodanigwasdatde
gevolgen vandelage graanprijzen eenvoudig gecompenseerd konden worden.Dithad tot
gevolg dat Brabant (akkerbouw enschapenteelt) enHolland (veehouderij) zelfs eenperiode
vanrelatieve welstand doormaakten. Vlaanderen schijnt ineconomisch opzicht wel achteruit
tezijn gegaan97. Hoewelin grotedelen vanonsland degevolgenvande crisisdus
waarschijnlijk beperkt zijn gebleven, werdenlage delenvanhet westen enhetnoordenwel
getroffen door ernstige overstromingen. Doorbijvoorbeeld deMarcellusvloed (1362),
Dionysiusvloed (1373),SL-Elisabethsvloed (1421)gingveelcultuurland verloren98.Vanaf
1450treedt erlangzaam herstelvandeeconomieopenneemtde bevolking weerin aantal
toe.

Akkerbouw
Evene
Overde introductie vandeevene (Avena strigosa) alscultuurplant bestaannogdenodige
twijfels. Uitschriftelijke bronnen blijkt dathetgraan in 1399metzekerheid als zelfstandig
gewaswerdverbouwd99. Uit archeologische contextzijn echteraanzienlijk vroegere
vondstenbekend.InNederland isde soortgevondeninPesse100(datering:900-1100),
Gasselte101(datering: 850-1150)en Wageningen102 (datering: 800-1200).Ookuit
Ostfriesland zijn vroegevondsten bekend103. Dezevondstendaterenongeveeruit dezelfde
periode alsdeNederlandse vondstea UitArchsum (opSylt)isechterookeenvondstbekend
uitdevolksverhuizingtijd104. Opvallend aandevroegearcheologische vondsten isdatevene
altijd gemengd voorkomt metgewonehaver. Dezegegevens zouden eropkunnenwijzen dat
eveneals akkeronkruid tussengewonehaverzijn intredeinonzelandbouwheeft gedaan.Dit
Vermoeden wordtbevestigd dooreenvergelijkend onderzoeknaarhet chromosoompatroon
vandeverschillende evene-vormen. Uit ditonderzoek isgebleken datde gecultiveerde evene
vanNoord-enWest-Europa afstamt vanwildevormendiealgemeenvoorkomenin akkersop
het Spaansevasteland105. Pastegenheteindevandeveertiendeeeuw werd evenemet
zekerheid alszelfstandig gewasverbouwd. Vanaf dezetijd wordter inde schriftelijke
bronnenaf entoemeldinggemaaktvanruwerevene,ruwehaverenevie.Denaam ruwe
haverheeft betrekking ophetuiterlijk van dekroonkafjes, die,vergelekenmetgewonehaver,
nogal ruw zijn. Hoewel vooral indenoordelijke Nederlanden denaam evieookvoorgewone
havergebruikt werd,zijn erookbronnendieevienaasthavernoemen106.Eveneiseen
gewasdat, vergelekenmet anderegranen,onderextremereomstandigheden kangroeien.Het
graan werddaarom verbouwd opdrogezandgrond, waargewonehavergeen betrouwbare
opbrengsten meerleverde.Ookwerdeveneals 'ondergeschoten haver' ineenmengcultuur
metgewonehaververbouwd107.
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Anderenieuwe graanvormen?
Overeventuele anderenieuwe graanvormen zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar.
Waarschijnlijk bestonden erin delateMiddeleeuwen verschillende vormen vantarwe,rogge,
haverengerst. In schriftelijke bronnenuitde 14een 15eeeuwkomenmeerdere gewas- c.q.
produktnamen van granen voor.Demeeste van dezenamenkunnen echterherleid wordentot
reeds eerder geïntroduceerde gewassen. Zowordtmet 'gebaarde tarwe' spelt (Triticum spelta)
bedoeld, eengraan dat integenstelling tot 'caluwe tarwe', 'naakte tarwe', 'claer tarwe' of
'fijne tarwe' (Triticum aestivum) nahet dorsen nogdoorkaf omhuld blijft. De bewoonsters
van de abdij inRijnsburg kochten in 1497naast gewonetarwe 'brouwtarwe' in108. Ofhet
hier inderdaad gaat om een speciaal brouwras misschien om eenmindere kwaliteit
broodtarwe die alleennoggeschikt was ommout van te maken,kanniet met zekerheid
gezegd worden109. Andere namen als 'oosters terwe', 'cleefs terwe', 'goudsche haver',
'westlandse haver'110 duiden meereenherkomstgebied aandan dat zij een indicatie geven
overhet bestaan vanverschillende rassen.

Voedergewassen
Opvallend inde schriftelijk bronnenuit de 14eeeuw is de sterke opkomst van
voedergewassen. Dezetoename, die ook geldtvoorgewassen die indenijverheid eenrol
speelden, iseen gevolg vanintensiveringsprocessen in delandbouw, waarbij de braakperiode
benut gaatwordenvoordeteelt vanvoeder- enhandelsgewassen. Hoewel deze intensivering
zich in de 14eeeuw sterk geografisch uitbreidde moet metnadruk gezegd worden datdit
proces zichbinnen de invloedsfeer vande grote steden inhet zuidenvan deNederlanden
waarschijnlijk reeds inde 13eeeuwvoltrok111.
Inverscheidene schriftelijke bronnenworden genoemd: wikke,stoppelloof, spurrieen
brem. Bij de middeleeuwse wikke,die als stoppelvrucht werd verbouwd, gaathet
waarschijnlijk om devoederwikke (Vicia sativa ssp.sativa)m, eenuit hetNabije Oosten
afkomstig cultuurgewas113. Van deze wikkeis weliswaar eenhistorische vermelding uit
1278bekend114, maar de sterke toename inhet aantalvermeldingen in de 14eeeuwis
opvallend. Degegevens uit archeologisch onderzoek wijzen eropdat de introductie van
wikke inonsland mogelijk alinde Karolingische tijd heeft plaatsgevonden115. Uitdeze
vondsten blijkt echternietmet zekerheid of deplant destijds al als zelfstandig cultuurgewas
verbouwd werd. Sommige gegevens lijken ernamelijk opte wijzen dat de voederwikke als
akkeronkruid zijn intrede inde Nederlandse landbouw heeft gedaan. Inéén geval bevonden
zichzadenvandevoederwikke ineenverkooldevoorraad erwten enbonen116. Intwee
andere gevallen werden zaden vandevoederwikke aangetroffen inmonsters verkoold
graan117. Demogelijkheid dat detussenhet graan aangetroffen zaden een restant
representeren van een hoofdgewas dathetvoorafgaande jaar opdezelfde akkerwerd
verbouwd,mag echterniethelemaal worden uitgesloten.
Vanraapzaad (Brassica rapa) bestonden ermogelijk indeRomeinse tijd altwee
vormen: consumptierapen en stoppelknollen118. Inde 15eeeuwkomt daar nogeen
gewasvorm bij:het raapkruid, ook wel stoppelkruid, stoppelloof of braakloof genoemd119.
Dit gewas werd zeerdicht gezaaid waardoor deplanten geenknollen ontwikkelden. Hetwerd
alleen voorhet blad verbouwd, datin Vlaanderen loof werd genoemd enin Brabantkruid
heette.Vooralhetmelkvee werd opdezekunstmatige 'stoppelweiden' geweid.
Voordergelijke kunstmatige najaarsweiden werd ookbrem (Cytisus scoparius)
gebruikt. Brem konnog opde slechtste grondsoorten verbouwd worden. Volgens Lindemans
maakte debrem of ginst zelfs het ontstaanvandelandbouw mogelijk inde armste streken
van België120.Behalvedathet eenbelangrijk voedergewas wasvoor opdeheidevelden
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loslopend vee,werd hetook alszelfstandig voedergewasoparmezandgronden verbouwd.
Ookwerd bremtussen derogge gezaaid. Het zaad datopde akkerterecht kwambewaarde
zeerlang zijn kiemkracht. Hierdoor konmenmeteenmaal zaaienvolstaanom vooreenreeks
vanvolgendejaren van opkomst vanbrem verzekerd te zijn. Wanneer de roggeniettelaag
bij degrond werdgeoogst had mennade oogsteenvoedzame stoppelweide volgegroeid met
brem. Ookinheidegebieden inNoordwest-Duitsland werdbrem gezaaid als
voedergewas121.
Ookspurrie (Spergula arvensis) iseenoorspronkelijk inheemse soort.Hetis
waarschijnlijk het oudsteoorspronkelijk inheemsecultuurgewas inNoord-Europa.Al inde
Ijzertijd werd spurrie verbouwd. Hetbewijs hiervoorkomtechterniet uitNederland maaruit
Denemarken, waarindeopgegraven restanten vaneenhuiseenvoorraad van ca5600ml
spurriezaad werd gevonden122. Hoewel in Nederland dergelijke zeldzame vondstenniet zijn
gedaan, is spurrieookhier vermoedelijk aleerderverbouwd. Devroegsteharde bewijzen
voordeverbouw vanspurriekomen echterpas uithetbeginvan de 15eeeuw123.Indeze
tijd werd spurrieopdearmezandgrondenverbouwd omtedienen alsveevoer. Spurriezaad
en spurriehooi waren belangrijke wintervoeders, terwijl verse spurriede gehelezomerkon
wordengeoogst wanneerhetmet regelmatigetussenpozen werd gezaaid.
Handelsgewassen
Eénvandenieuweproduktenin delateMiddeleeuwen wasraapzaad (Brassica rapa). De
oudstevermelding van ditprodukt dateertuit 1389124.Hetgaathiervermoedelijk nogniet
omeenechtnieuwgewas.Hetraapzaad werdnamelijk geoogstvanvoederrapen (alinde
Romeinse tijd geïntroduceerd) die indewinter opde akkerwaren blijven staan.Inhet
volgende voorjaar schotendeze rapendaninbloei,omeenrijke zaadoogstteleveren123.
Gezien dehogeprijzen dievoor raapzaad werdenbetaald, ishet echter aannemelijk datmen
derapenookdoelbewust zaaideom inhet daaropvolgendevoorjaar verzekerd tezijn vaneen
kostbare hoeveelheid raapzaad126. Inditgeval zouden wevaneenbijzondere introductie
kunnen spreken:een oudegewasvorm wordtvooreennieuwprodukt verbouwd.De
belangstelling voorraapzaad houdtverband metdesterktoegenomenvraagnaarolie.
Om aandegrotebehoefte aanolietevoldoen, iseenvanonze oudste cultuurgewassen,
waarvandeteeltinonbruik wasgeraakt,opnieuwincultuurgenomen. Zoals wegezien
hebben,washuttentut (Camelina sativa) indeprehistorie endeRomeinse tijd een belangrijk
cultuurgewas.Vanaf devolksverhuizingtijd neemthet aantalvondsten echterdrastisch af.
Ookzijn uitdeMiddeleeuwen geenbeplantingsschema's bekend waarindehuttentut
voorkomt Insommige 16e-eeuwsekruidenboeken wordtdeplant welbeschreven,echterniet
alscultuurgewas,maaralseentussenvlasoptredend onkruid127. Ditbeeld komtovereen
metde resultaten van paleobotanisch onderzoek. Bijna allepost-Romeinse vondstenvan
huttentut zijn duidelijk geassocieerd metvondsten vanlijnzaad128. Slechts intweegevallen
werdhuttentut gevonden zonder dat inhetzelfde grondspoorooklijnzaad kon worden
aangetoond. Inhetene gevalbetreft het devondstvanéénzaadje ineen afvalkuil uitde
Merovingischetijd129. Gezien de samenstelling vanhetbetreffende monster, datuitgranen
engraanakkeronkruiden bestond, hebben weookhiervermoedelijk temakenmethuttentut
alsakkeronkruid. Ookuiteenbeerput uitMaastrichtiseenvondstvanhuttentutbekend
zonderdatzichinhetzelfde monsterooklijnzaad bevond.Hiergaathet echteromeenvondst
waarvandedeterminatie alsonzekerwordtbestempeld130. Devroegste schriftelijke
vermelding waaruit deteelt vanhuttentut blijkt, dateert uit 1416enis afkomstig uit
Zwijnaarde inVlaanderen131. Hoewelhetoliehoudende zaadhet belangrijkste produktwas,
werdookhet strogebruikt Erwerden bezemsvan gemaaktenhet werd aanhetveegevoerd.
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Een interessant akkerbouwproduktwordt vermeld inde rekeningen van deAbdijvan
Rijnsburg. Er wordt de aankoop vermeld van 'naerduszaet' ener wordt eenuitgavevermeld
voorhet slaan van 'naerdisoly'132. Vermeldingen vannardus inmiddeleeuwse documenten
zijn een bron van grotenomenclatorische verwarring. Metdevroegmiddeleeuwse (enoudere)
vermeldingen vannardus wordt namelijk een anderprodukt bedoeld dan delaatmiddeleeuwse
enjongere vermeldingen. De oudevermeldingen hebbenbetrekking op eenprodukt dat
afkomstig isvan de zogenaamde Indischenardus (Nardostachysjatamansi). Dewortels en
onderste stengeldelen van deze plant leveren eenkostbare olie,waarin al omstreeks hetbegin
van onzejaartelling gehandeld werd. Hetisdezeplant diedenardusmirre leverde die ookin
debijbel regelmatig genoemd wordt133.Met denardus uit laatmiddeleeuwse enjongere
bronnen wordt een andereplant bedoeld134. Gezienhet feit dathet zaad verhandeld wordt
en er geen sprake lijkt te zijn van wortels,stengeldelen of bladeren, ishet niet aannemelijk
dathet hier gaat om deIndische nardus of dezogenaamde wildenardus135.Uitkomst biedt
ookhier weerDodoens, dievan detammenigellezegt datmendezeinonslandnardus
noemt en het zaad ervan narduszaad. Dodoens geeft dezenigellede wetenschappelijke naam
Melanthium sativum. De beschrijving diehij vandeplant geeft, komt zondertwijfel overeen
metonze hedendaagseNigellasativa.m. Vanwege de diepzwarte kleur vandezaden werd
deplant ook wel aangeduid met zwartekomijn engit. Blankaart vermeldt datdezaden
'bestaan' uit eenvlugge,fyne olie, die wordtgebruikt tegen 'slymige long-qualenen omde
qualsters uit te rachelen'137. Zwarte komijn is afkomstig uithet Middellandse-Zeegebied.

Nieuwe erwtevormen?
Erwten behoorden reeds inde prehistorie tot debelangrijkste voedingsmiddelen. Tot inde
14eeeuw komen weniets te weten over eventuele erwtevormen. Mogelijk warenerwel
eerder meerdere vormen bekend,maaromdatdezaden van deverschillende vormenin(sub)fossiele vorm niet vanelkaarte onderscheiden zijn, kan de eventuele vroegere aanwezigheid
niet worden aangetoond. Met de overvloed aan schriftelijke bronnen dieuit delate
Middeleeuwen terbeschikking staan wordthet welmogelijk meerderevormente
onderscheiden. In 14e-en 15e-eeuwsedocumenten worden vijf vormen erwten genoemd te
weten: groene, witteen grauwe erwten, wintererwten en sluimerwten. Omdat betrouwbare
gewasbeschrijvingen ontbreken ishethachelijk om een officiële naam aandezeprodukten toe
te kennen. Bij degroene erwten weten wezekerdathet om gedroogdedoperwten gaat,ze
worden namelijk in maart aangekocht138. Ookdegrauwe erwten139 warenvermoedelijk in
gedroogde vorm indehandel. De groeneerwten zouden danPiswnsativum ssp. sativum
kunnen zijn. Met degrauwe erwten kanook deondersoort arvense bedoeld zijn, eenlaage
erwtegewas,dat zowel voor veevoer alsvoormenselijke consumptie (grauwe erwten,
capucijners) werd verbouwd. De ondersoort arvense is landbouwhistorisch gezien ouderdan
deondersoortsativum.
Welke soort metde witte erwten140bedoeld wordt isniet zeker. Volgens Dodoens
bestond er inde 16eeeuw ook een witzadigevorm vanPisum sativum141. Hetis echterniet
zeker of dezevorm inde 14eeeuw ook albestond. Een reëlemogelijkheid isdaarom datmet
witteerwten kekererwten (Cicer arietinum) worden bedoeld. In dat geval zijn deerwten
vrijwel zeker geïmporteerd. In de 16eeeuw werden kekererwten slechtsopbeperkte schaal in
dehovenvan 'cruytliefhebbers' verbouwd142. Hetwas duszeerwaarschijnlijk geen
handelsgewas datpermud werd verhandeld, zoalsuit eenvermelding blijkt. Hoewel weniet
helemaal mogenuitsluiten dat dekekererwt ook reeds inde 14eeeuw indehovenvan
'cruytliefhebbers' stond, heeft debetreffende vermelding van witte erwten, dieeen
grootschaligeteelt doet vermoeden, zeer waarschijnlijk geenbetrekking opin onsland
verbouwde kekererwten.
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Dêzogenaamde wintererwten wordeninde 15eeeuwinVlaanderen verbouwd. Ineen
graanpacht issprakevan '3 mudden wintererwten'.Opandereplaatsen wordtvermeld dater
erwteninhet 'winterzaad' gezaaid werden143.Goede gewasbeschrijvingen ontbrekenook
hier weer. Volgens Heukels (1907)zijn de wintererwten afkomstig van de boslathyrus
(Lathyrus sylvestris). Deze plant schijnt vroegerwel alsvoedergewas verbouwd te zijn
geweest144. Helemaalnaartevredenheid isdezeidentificatie echterniet. Hetisnamelijk niet
zo aannemelijk datde erwtenzélf alsveevoergebruikt werden.Erwtegewassen (ookwikke)
werden groenófrijpgevoerd, maarinhetlaatste gevalongedorst145. Determ erwten hoeft
hiermeenietintegenspraak te zijn, wanthetgewasinzijn geheellijkt immersweloperwten.
Degebruikte maatisechtervooreendergelijk produkt nietgebruikelijk. Determmud is bij
uitstek een maat dieindelate Middeleeuwen gebruikt werd vooreenhoeveelheid gedorst
graan,erwtenofbonen.Hetiszekergeenalgemeengebruiktemaatvoorhooi,stro e.d.
Hiermee wordthet waarschijnlijk datmetdebovengenoemde wintererwten een hoeveelheid
gedorste erwtenbedoeld wordt,bestemd voormenselijke consumptie.Of de 'erwten' vande
boslathyrus voorditdoel wel zoaantrekkelijk zijn, magbetwijfeld worden. Bovendien isde
boslathyrus eenmeerjarige plantmeteenindrukwekkend wortelstelsel,dievolgens Dodoens
'allejaren wederom sprayt' en 'nietlichtelijck sterft'146, geenaantrekkelijke eigenschap
vooreen gewasdatineenvorm van wisselbouw wordtverbouwd147. Eenmeervoorde
hand liggende betekenis vanonzewintererwten wordtgebodendoorHegi14*. Heginoemt
'Wintererbsen' eencultuurvorm vandevelderwt (Pisumsativum ssp.arvense) welke,in
tegenstelling tot demeeste andererassenvandevelderwt, ookvoormenselijke consumptie
werd verbouwd. Het gewas schijnt ook welbekendtehebbengestaan onderdenaamPisum
sativum ftibernicum149.
Devermeldingen van sluimerwten, ook welerwthouwen genoemd, komenookuit
België150.UitKempischedorpskeuren uitde 15eeeuwblijkt datin allehoven ophet
platteland 'erwthouwen' (naast 'boonhouwen')werdenverbouwd. Dit gewas werd inde
completepeulverhandeld, wanteris sprakevande aankoopvanerwthouwen of sluimerwten
door abdijen indeomgevingvanBrussel.Hetkanhierdusnietomgedroogdeerwtengaan.
Waarschijnlijk isheteennieuwegewasvormvanPisum sativum ssp.sativum,vergelijkbaar
metonzehuidigeversedoperwten vandevariëteit medulläre. Erwten werdenmeestal
veldgewijs (akkerbouw) verbouwd. Desluimerwten werdenvooral inhoven (tuinbouw)
gevondea
Tuinbouw
Hop
Hop(Humulus lupulus) komt inbijna geheelEuropa enSiberië'vannature voor131.De
vroegste bewijzen voorhet brouwen vanbiermethopdaterenuit de Karolingischetijd. In
hetkloostervan Corvey aandeWeser,60kmtenzuidenvanHannover, wordtbiermetin
het wild verzamelde hopgebrouwen152.Voorhet doelvanditverhaal zijn weechteralleen
geïnteresseerd inhet gebruik van dehopalscultuurplant. Volgens sommigen ishetvroegste
bewijs voorhetincultuurnemenvanhoptevindenineenakteuit 768waarinPippijn m (de
vadervan KareldeGrote)hetkloostervan St.Denis (Parijs) zogenaamdehumlonarias cum
integritate schenkt.Dezehumlonarias zijn welgeïnterpreteerd alshoptuinen153. Wanneer
dezevertolkingjuist is,danzou ditinderdaad hetvroegstebewijs zijn voorhetincultuur
nemenvanhop.Hetvreemde isechterdathopinhet Capitularede Villis (± 800)niet
voorkomt Ditiseenbelangrijk argumentdattegendecultuurvanhopindezetijd spreekt.
Karel de Grotezou hopongetwijfeld inhet Capitularehebbenopgenomen, alszijn vader
hoptuinen hadgehad.Met dehierboven genoemdehumlonariaswordtvermoedelijk een
73

natuurlijke groeiplaats van hop aangeduid, waaruit wel de belangstelling voordeplant, maar
niet de cultuur ervan mag worden afgeleid. Vanaf detweede helft van denegende eeuw zijn
er welbewijzen voor de aanwezigheid van hoptuinen, zij het dat deze niet uitNederland
komen maaruit Zuid-Duitsland en Noord-Frankrijk (Reims)154.Vanaf deze tijd neemt het
aantal vermeldingen vanhopcultuur flink toe.Devroegste bewijzen voor de cultuur van hop
in onsland dateren echter pasuit de 14eeeuw.In Goudabestonden inde 14eeeuw
hoptuinen, indeomgevingvan Breda was sprake van 'hoplant' eninhetland van Heusden
('ende alwaer in anderenlanden') was sprake vanuitgebreide hopteelt155.Inde
middeleeuwse vermeldingen vanhopteelt in onsland is sprake vanzowelhoptuinen als
hopakkers.Dehop werd verbouwd inlangwerpige kuilen van ca40 cm diep,metvier
hopplanten eneen vulling van aarde enmest156. Overigens ishopniet alleenverbouwd
voor dehopbellen. Ookdezogenaamde hopkeesten, de op asperges lijkende wortelscheuten
werden gewaardeerd. Debewijzen hiervoor dateren echter pasuitde 16eeeuw157.De
schijnbaar vrij lateintroductie vandehopcultuur inNederland iswaarschijnlijk te wijten aan
de schaarste aanhistorische gegevens uitvroegere eeuwen.

Kool
In de 14e eeuw lijkt het aantalkoolrassen flink te zijn toegenomen. Genoemd worden
kabuiskool158, rode kool159,wittekool160,beetcoelen161 en smercoelen162. Dekabuis,
rode enwittekool,behoren alletot degroepder sluit- of kopkolen {Brassica oleracea var.
capitata). Volgens Dodoens werden dezogenaamde 'witte sluytkoole', waarvandebuitenste
bladenlichtgroen zijn, maar de binnenste 'sneewit', in onsland 'cabuyskoole' genoemd. De
bladeren groeien strak om elkaarheen zo dat zij 'tsameneenen grooten ronden cloot ghelijck
worden'163. Aan dezeeigenschap heeft dit kooltype zijn naam te danken. Denaam kabuis
is afgeleid vanhet latijnse woord caputhetgeenkopbetekent. Inmiddeleeuwse
tuinbeschrijvingen worden deze kolen met denaam kappus,kabiz,capuz(ah),kabazof
caputium aangeduid164. Uithet feit dat inhetLivre des Mestiers,samengesteld dooreen
schoolmeester uit Brugge,naast cabuscole ookwitte colen165worden genoemd, zoukunnen
worden afgeleid dater in de 14eeeuw minstens twee witte koolrassen bestonden. Overhoe
dit mogelijk tweede witte kooltype er uitzag,kunnen we slechts speculeren. Mogelijk gaathet
om een savooiekool (Brassica oleracea var. sabauda), die Dodoens ooktot de wittekolen
rekent. Ook dezekoolbehoort botanisch gezientot de kopkolen,maar debladrozetten sluiten
zichniet zo strak alsbij dewitte kabuiskool. Hetzelfde ishetgevalbij demiddeleeuwse rode
kolen. Dehuidigekogelvormenmet weinigomblad bestonden destijds nog niet Dodoens
noemt de rodesluitkool heeltoepasselijk 'rooskens'.Hetgaathierbij vermoedelijk om rode
'rode-kolen', een ras waarvanhet blad, integenstelling tothetblad van purperen 'rodekolen', nietmeteen waslaagbedekt is166.
Devraag is nu of de bovengenoemde kopkolen 14e-en 15e-eeuwse introducties in de
Nederlandse tuinbouw zijn. Zeer waarschijnlijk is dat niet het geval en waren zij aleerderin
onsland bekend.Het ontbreekt ons alleen aan geschikte bronnen om dat tebewijzen. Voor
dekabuiskool enderodekool geldt datdezevermoedelijk alinde 12eeeuw inDuitsland
bekend waren. Hildegard von Bingennoemt deze gewassen resp. 'kappus' en 'rubeae
caules'167. OokAlbertus Magnus (13eeeuw)vermeldt eenkopkool diehij 'caputium'
noemt168.
Watmet 'beetcoelen' wordt bedoeld isniet helemaal zeker. Mogelijk gaathet om bietof raapvormige kolen, vergelijkbaar metonzehuidigekoolrabi. Dit gewas isvermoedelijk al
inde Karolingische tijd inonsland geïntroduceerd (zie aldaar).
Ook de 'smercoelen' die in deNederlandse uitgave vanhet Livre desMestiers
genoemd worden,behoren toteen gewasdatnietbetrouwbaar geïdentificeerd kanworden. In
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deFransevertaling wordthet gewas 'bietes' genoemd169. Hetvoorvoegsel 'smer' duidt
mogelijk op deoogsttijd van deze 'coel'.Een oudebenamingvoorde maandnovemberis
namelijk smeermaand170.
Het isopvallend datgeenvandemiddeleeuwse schriftelijke bronnen meldingmaakt
vaneengewasdat aanonzehuidigeboerenkool doet denken. Ookdit gewaslijkt paste
verschijnen als de 16eeeuwse kruidenboeken er afbeeldingen vanlaten zien. Hetis mogelijk
datboerenkool doorhetontbrekenvaneentypischekoolvorm,inde middeleeuwen ondereen
anderenaam bekend stond.
Snijbiet en beetwortel
Dewildevorm van debietisde strandbiet (Beta vulgaris ssp.maritima). Dezeplantkomt
vannaturevoorinhetMiddellandse-Zeegebied enlangsde Westeuropesekusten171.
Vermoedelijk zijn hetblad ende wortel vandezeplant inNederland alvroegals
voedingsbronontdekt.Indeklassiekeoudheid bestondener alverscheidenecultuurvormen
vandebiet, waarondergewassen waarvandewortel gegeten werd172.Zoals wegezien
hebben (bijdrage Pais), werd debietookinonsland al in deRomeinse tijd verbouwd. Over
deprecieze gewasvorm vandeinhetverledenverbouwdebieten isgeen absolutezekerheid
tekrijgen. Volgens sommigeonderzoekers moeten webij debieten die in middeleeuwse
bronnen 'betas', 'beeten' e.d. genoemd worden,denken aansnijbiet173. Dodoens beschrijft
hierin 1554tweevormen van:de 'witte beete' ende 'ghemeene roodebeete'174. Derode
vorm lijkt inalles opdewitte, alleendebladnerven ende stelen zijn rood inplaatsvan wit.
Omdatde wittevorm hetmeestelijkt opdewildevorm,lijkt hetveilig aantenemen datde
'wittebeete' landbouwhistorisch gezienouderisdande 'ghemeeneroode'. Uitde
middeleeuwse bronnenuit onslandblijkt nietdatermeersoortenbieten waren,zodathet
aannemelijk lijkt dat derode snijbiet omstreeks 1500of inhetbeginvan de 16eeeuwis
geïntroduceerd.
Ophetmenu vandebewoonstersvandeabdij teRijnsburg (late 15eeeuw) stonden
echterbeetwortelen173. Onzehuidige rodebieten, suikerbieten ofvoederbieten kunnen
hiermeenietbedoeld zijn. HetenigedoorDodoensin 1554genoemdebietegewasmeteen
knolvanbetekenis isde 'roomsche roodebeete'176.Ditishet gewaswaarvanonzehuidige
rodekroten afgeleid zijn. Algemeenverbreid wasditgewas inde 16eeeuwnogniet.
Dodoens noemthet een 'vreemdgeslacht' dat alleen 'by dencruytliefhebbers' gevonden
wordt Hieruit zoukunnen wordenafgeleid datde 15e-eeuwsebeetwortelen,diedoorde
bewoonstersvande abdijvanRijnsburg gegeten werden,geenrodebietenkunnen zijn
geweest. Hetgaat waarschijnlijk omeen 'wit' bietegewasmeteengoed ontwikkelde
penwortel.Dergelijke wittebeetwortels worden aldoorTheophrastos (371-287v. Chr.)
beschreven alseenlange,dikke,rechte wortelzoalsde rettich (raphanis),dievlezigis,zoet
smaakten doorsommigen rauw wordtgegeten177.
Rodewortel, wittewortel,pastinaaken suikerwortel
Denamenvoor wortels,pastinaken ensuikerwortels zijn vanaf hunvroegste vermeldingen in
deklassieke oudheid tot inde 17eeeuwvaakmetelkaarverwisseld. Hierdoorishet moeilijk
uitdevroegebronnen met zekerheid optemakenwelke soortprecies bedoeld wordt.De
hierbovengenoemdekloosterlingenuitRijnsburg haddennaastbeetwortelen ook witteen
rodewortelen ophetmenu.Derodewortelenbehorentot deoudstegecultiveerde wortelen.
Hetgewasstamt af van eeninAfghanistan inhet wild voorkomende vorm vanDaucus
carota metpaars gekleurde wortels (ssp.atrorubus)"*. Deklassieke schrijvers kendenwel
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Fig. 2. Peen (Dodoens, 1554).
gecultiveerde wortels maar een paars ras noemen zij niet. Ook Dioskorides zegt in zijn
beschrijving van de wortel, in zijn Codex uit ca 60 AD, niets over de kleur van de wortel.
Wel wordt er in de eerste (in Konstantinopel vervaardigde) kleurenkopie van de Codex van
Dioskorides uit 500-511 een oranje-gele wortel afgebeeld. Dit bewijst vermoedelijk alleen dat
er in het begin van de 6e eeuw in Klein-Azië oranje-gele wortels bestonden. De vroegste
schriftelijke vermeldingen van rode wortelen komen uit het Nabije Oosten en Centraal-Azië.
De in Sevilla wonende Arabische schrijver Ibn al-'Awwam schrijft omstreeks 1180 dat er in
de 10e eeuw in Iran rode en gele wortelen werden verbouwd. In de 11e eeuw wordt het
gewas in Syrië verbouwd, terwijl vanaf de 12e en 13e eeuw rode en gele wortelen
respectievelijk in Spanje en Italië bekend zijn179. De conclusie kan zijn dat de rode en de
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gele worteldoorde Arabieren inZuid-Europa geïntroduceerd zijn. Hiervandaan zijn de
gewassentotinonzestreken doorgedrongen.Pastegenheteindevande 17eeeuw zijn onze
huidige oranje wortels ontstaan.
Welkgewas metde witte wortelbedoeld Wordtisniethelemaal zeker.Omeenwitte
cultuurvarièteit vanDaucus carota gaathetvermoedelijk nogniet. WitteDaucus-vormen zijn
pasvrij laatuitgeleen rodewortelenontstaan.Zelfs in de 16eeeuw schijnen ernoggeen
gecultiveerde wittewortelen tehebbenbestaan180. Waarschijnlijk wordenmetdewitte
wortelenuitdeRijnsburgse rekeningen pastinaken (Pastinaca sativa) bedoeld. Invroege
historische bronnen wordenpastinaken enwortelennogaleensmetelkaarverward.Ookin
sommige delenvan onsland werdpastinaak aangeduid met wittewortel (fig. 2)ofwitte
peen181.DeRijnsburgse vermeldingisdevroegstevermeldingvanpastinaak uitonsland.
Uithetjaar 1500dateertnogeenvermeldingvan 'pasternakenzaet' uitBelgië182.
Ookhiergeldt weerdatpastinaken vermoedelijk weleerderin onze strekenverbouwd
werdenmaardat daarovervanwegede schaarste aanvroege bronnenen denomenclatorische
verwarring geen absolute zekerheid iste krijgen.
Eentegenwoordig inonslandnietmeerverbouwd gewas is suikerwortel (Sium
sisarum). Suikerwortel (fig. 3) is eengewasdatoorspronkelijk afkomstig isuit ZuidoostEuropaenAzië.In dezegebieden heeft ookdeafleiding tot cultuurgewasplaatsgevonden,het
isnietbekend wanneerdatisgebeurd183.
Deplantbehoorttotdezelfde familie alspeenenpastinaak (schermbloemigen).In
tegenstelling totdeze soorten,die beideeendikkepenwortel bezitten,is erbij suikerwortel
sprakevan eenbundel van5-8 ongeveervingerlange wortelsdieonregelmatige verdikkingen
hebben.Devroegste beschrijving waaruitmet absolutezekerheid decultuurvan suikerwortel
inonslandblijkt, komtuithetkruidenboek vanDodoensuit 1554.VolgensLindemans
wordenmetdevermelding van 'peterseliepoten', ineenpachtbrief van deabdijvan
Averbode inBelgië uit 1435,echterook suikerwortels bedoeld184. Eennogvroegere
vermelding inde aankooprekeningen vandebisschopvan Utrechtuit hetjaar 1378/1379van
'petersely-wortels' komt hiermee ook ineen anderdaglicht te staan185. Vermoedelijk
worden ookhiersuikerwortels bedoeld. Onzehuidigepeterseliewortels (Petroselinum crispum
ssp.tuberosum) zijn afkomstig van eengewasdatpasvrij recent is geïntroduceerd. Dodoens
noemthetin 1554inelkgevalnogniet.Vroegerevermeldingenvan suikerwortelsuitdeons
omringendelandenzijn zeldzaam of onzeker. De aleerdergenoemde tuinmanvande
aartsbisschopvanCanterbury zaaide in 1321en 1322indetuinenvanLambethPalaceook
suikerwortels186.
Augurk enkomkommer
Alsoverééngroentesoort nomenclatorische verwarringbestaat danzijn het welde
komkommerachtigen (meloenen,pompoenen,kalebassen, augurken).Denamendiein
middeleeuwse envroegere bronnen werdengebruikt omdeverschillende gewassenuitdeze
groeptebeschrijven, zijn zovaakmetelkaarverwisselddathet zondernauwkeurige
beschrijvingen of afbeeldingen vaakonmogelijk iste bepalen welk gewasmeteenbepaalde
naambedoeld wordt. Welkegewassenbijvoorbeeld met 'cucumerus' (Capitulatedevillis,ca
800)of 'cucumer' (AlbertusMagnus, 13eeeuw) worden bedoeld,isdan ookhelemaalniet
zeker.Pasmethetverschijnen vandeeerstekruidenboeken in de 16eeeuwwetenwemet
zekerheid watmet 'comcommeren' bedoeld wordt. Dodoensbeschrijft inzijn uitgavevan
1554onderdezenaam eenplantmetvruchtendieeenwratachtig oppervlakhebbenen
duidelijk meeroponze tegenwoordige augurken lijken danopkomkommers. Komkommers
die oponzehuidigekomkommers lijken beschrijft hij niet. Ookopschilderijen uitde 16e
eeuw,zoalsdekeuken- enmarktstukkenvanJoachim Beuckelaer, komen dergelijke
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Fig.3.Suikerwortel (Dodoens, 1554).
komkommers niet voor. Devroegste afbeelding vanlangegladde komkommers istevinden
in hetkruidenboek vanJoachim Camerarius uit 1586187.Hetis dan ook waarschijnlijk dat
de komkommers dieBartholomeus Anglicus188inhet 17edeelvan zijn encyclopedie
noemt,vergelekenmoeten wordenmetonze huidige augurken. In welke tijd wede
vermelding van Bartholomeus Anglicusmoetenplaatsen, isniethelemaalzeker.Dezeook
wel Bartholomeus deGlanville genoemde Engelsman leefde van 1200tot 1260envoltooide
zijn beroemdeencyclopedie omstreeks 1240.DeNederlandse vertaling metdetitel: Van den
Proprietäten derdinghen isechter pas in 1485gedrukt189. Onbekend isinhoeverre deze
druk is aangepast aande Nederlandse 15e-eeuwse situatie.

Bladgroenten
Sla (Lactuca sativa) iseenheel oud cultuurgewas dat alvervoorhet beginvanonze
jaartelling inEgypteverbouwd werd. OokdeGrieken enRomeinen kenden meerdere soorten
sla190. Degecultiveerde sla iszeernauwverwant met detegenwoordig ineengrootdeel
vanEuropa inhet wildvoorkomende kompassla (Lactuca serriola). Het isechterniet zeker
of onze gecultiveerde sla daar ook rechtstreeks van afstamt In Midden-Europa is slavanaf de
Karolingische tijd bekend. Inhet Capitulare devillis komthet ondernaam 'Lactucas' voor.
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Ookopdeplattegrond vandekloostertuininSt.Gallenuit 820is sprakevan 'Lactuca'191.
Deeerste zekere bewijzen voor decultuurvansla inonslanddateren echterpas uithetbegin
vande 14eeeuw;het wordtgenoemd inhetLivre desMestiers192.In 1378/79kooptde
bisschopvanUtrecht 'latuwe'193. Dezelfde bisschopkooptvooreentuin in Stoutenburg o.a.
'latuwensaets'194.Uit de 15eeeuwdateertdevroegstepaleobotanischevondst195.De
middeleeuwse envroegere slavormen leken niet oponzehuidigekropsla. Hetmeestlekende
vroege slavormen nogopbindsla, eenslatype metlangwerpige,naarboventoetamelijk losse
kroppea
Ookpostelein (Portulaca oleracea) wordt aldoordeklassieke auteurs genoemd196.
Devroegsteaanwijzingen voorde cultuur ervaninonslandkomen,evenals dievoor sla,pas
uithet beginvan de 14eeeuw197. Uitde 15eeeuw iseentweetal paleobotanische vondsten
bekend198. UitEngeland en Duitslandkomen echtervermeldingen uitde 12eeeuw199.Het
islangomstreden geweest of postelein eenoorspronkelijk inheemseplant is.Menneemt
tegenwoordig aandat deplantinhetzuidenvanonsland totdeinheemse flora gerekend
moetworden200. Hiermee isoverigensnietgezegd datonzetuinpostelein dietotde
ondersoortsativa gerekend wordt,ookdaadwerkelijk vandeinonsland inhetwild
voorkomende soort afstamt Vermoedelijk heeft de afleiding totcultuurgewas alineeneerder
stadium inzuidelijker streken plaatsgevonden.
Deeerste bewijzen voordecultuurvan spinazie {Spinacia oleracea) (fig.4) inons
land komenuit de 14eeeuw201.Erbestaanechterwel ouderevermeldingen. Dezekomen
voor inArabische en Chinese geschriften (tussen 7een 10eeeuw).Vermoed wordtdaarom
dathet oorsprongsgebied van spinazie inAziëligt.DeArabieren hebben spinazie alinde8e
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Fig.4. Spinazie(Dodoens, 1554).
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eeuw in Spanje geïntroduceerd. Adam Lonicerus noemt spinazie inzijn Naturalia Historia
(1551)Arabibus Hispanach etHispanicum olus201. Hoewel spinazie dus alinde
Karolingische tijd in Spanje bekend was,duurde het nogvrij langvoordat het in onsland (en
in delanden om onsheen) verbouwd werd. Dit zou temakenkunnenhebben metde afkeer
voorbladgroenten, waarvan de consumptieheel lang alsongezond gold203.
Demiddeleeuwse spinazie leekniet op onzehuidige rondbladige vorm, maar had aan
devoet pijlvormig ingesneden bladeren. Dat deplant populair was,kanblijken uithet feit
dat ook het zaad indehandel was204.Erzijn tot opheden geen middeleeuwse
paleobotanische vondsten van spinazieuit onsland bekend.
In hetjaar 1500werd door deAbdij Vorst inBelgië eenhoeveelheid groentezaden
aangekocht, waaronder 'suykerijzaet'205. Suikerij e.d. is eennaam waarmee vroeger, vooral
in Vlaanderen, cichorei (Cichorium intybus) bedoeld werd206. Deoorsprong van cichorei
moet gezocht worden in hetMiddellandse-Zeegebied en West-Azië, alwaar deplant al inde
klassieke oudheid incultuur was207.UitMidden-Europa is deplant via de stroomdalen van
de groterivierenonsland binnengekomen. Buitenhet gebied vande groterivierenkomt de
wildecichorei nergens innatuurlijke vegetaties voor, het iseentypische stroomdalplanL Tot
detypische stroomdalplanten behoren warmteminnende soorten, die inNederland de
noordgrens vanhun verspreidingsgebied bereiken.
Cichorei komt indemeeste middeleeuwse bronnen voor. Denamen waaronderhet
gewas beschreven wordt, hebbenvaakbetrekking ophet feit dat debloemen rond het
middaguur dichtgaan zoals 'sponsa solis', 'solsequiuem', 'sunnewirbel', 'eliotropia' en 'mira
solis'208. Devroegste aanwijzingen waaruit decultuur van cichorei in Noord-Europa blijkt,
komen uit Engeland. Hierwerd het gewasomstreeks 1200verbouwd209. Een zadenvondst
uit Deventer, gedateerd in de 1Ie of 12eeeuw,komt wat datering betreft met de engelse
vermelding overeen210. Gezien deligging van Deventerinhet gebied dergrote rivieren
moeten weechter rekening houdenmethet feit datdebetreffende zaden niet afkomstig zijn
van gecultiveerde cichorei maar van eeninhet stroomdalvan de IJsselvoorkomende wilde
vorm. Devermelding van 'suikerijzaet' uit 1500blijft vooralsnog de betrouwbaarste
aanwijzing voor cultuur van cichorei indeNederlanden. Watde gewasvorm vande
middeleeuwse cichorei betreft, moetenwe denken aaneen gewasdatmet onshuidige
groenlof tevergelijken is.Hetis eengroente diebestand istegen matige vorst. De cultuur
van cichorei voor dewortels dateertpasuitde 18eeeuw,terwijl witlof inde 19e-eeuws in de
omgeving vanBrusselse ontwikkeld is.
Veldsla is eenvan de weinige groenten dieniet is afgeleid van oorspronkelijk inhet
Middellandse-Zeegebied of in hetNabije Oosten inhet wild voorkomende soorten. Onze
gecultiveerde veldslais afgeleid van deoorspronkelijk inheemse gewone veldsla
(Valerianella locusta). Volgens Weeda kwam gewone veldsla vroegerookveel op akkers
voor211. Devondstvan veldslazaden ineenbeerput uit Sittard (datering ca 1500)212zou
dan geenbetrouwbare aanwijzing voordetoenmalige cultuur ervan zijn. In de Middeleeuwen
kwamennamelijk, doorgebrek aangoede zaadschoningsmethoden, veel zadenvan
akkeronkruiden samenmethet geoogste graan,via brood enpap,in debeerput terecht.
Vondsten vanveldsla inmiddeleeuwse beerputten zijn echter zeldzaam. Dit argument pleit
tegenhet algemeen voorkomen vandeplant als akkeronkruid, waarmee de betrouwbaarheid
vandeaanwijzingen voor delaatmiddeleeuwse cultuurvanveldsla toenemen.
In het Livre desMestiers worden 'hofkersse' en 'waterkersse' genoemd213. Hier
kunnen verschillende soortenvan degeslachten Lepidium, Nasturtium of Rorippa mee
bedoeld zijn geweest. Het ontbreekt ons aan voldoende gegevens ommet zekerheid de aard
van degenoemde gewassen te bepalen. De 'waterkersse' kunnen inhet wild verzamelde
planten zijn geweest (Nasturtium officinale). Bij de 'hofkersse' gaat hetblijkbaar omeen in
tuincultuur verbouwd gewas.Waarschijnlijk gaathet om tuinkers (Lepidium sativum)214. Dit
gewaskomt oorspronkelijk uit het Nabije Oosten (globale indicatie)215. Uit paleobotanische
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vondsten blijkt dathet gewasmet zekerheid inde 15eeeuw,maarmogelijk al in de 14e
eeuw, inNederland aanwezig was.Zowelin eenbeerput uitKampen alsineenbeerput
behorendetothetvoormalige Agnietenklooster inLeidenkondenzadenvantuinkers
aangetoond worden216.
Keukenkruiden
Peterselie (Petroselinum crispum) werd algenoemd inhet Brevium exempla vanAsnapium,
enisdusmogelijk een Karolingische introductie.Vondsten uit archeologische contextdateren
echterpasuitde lateMiddeleeuwen217. Ooksalie(Salvia officinalis) werd al genoemd in
de inventarisatie van Asnapium,maardevroegstebewijzen uit archeologische contextkomen
evenalsvoorpeterseliepasuitdelateMiddeleeuwen218. UitdelateMiddeleeuwen zijnook
schriftelijke bewijzen voordeteelt van peterselie219en salie220beschikbaar.
Schriftelijke vermeldingen waaruit de cultuurvancitroenmelisse (Melissa officinalis) in
onsland blijkt, daterenpasuit de 16eeeuw.Dathetmogelijk al in de 14eeeuwbekendwas,
blijkt uiteenzadenvondst uit Kampen221.
Ookrozemarijn (Rosmarinusofficinalis) (fig. 5)istijdens delateMiddeleeuwen inde
Nederlanden geïntroduceerd. In een Gentskookboek waarintijdens de 16eeeuw allerlei
laatmiddeleeuwse receptenzijn opgetekend wordthetenigemalengenoemd222. Dathet
kruid hierook daadwerkelijk verbouwd werdblijkt uit eenvermeldingvanHenry Daniel,een
Dominicaan uitEngeland die inde 14eeeuwleefde. Hijvertaaldeo.a. medische documenten
inhetEngels.Zovertaaldehij opverzoekvankoninginPhilippa eenverhandeling overde
eigenschappen van rozemarijn. Dekoninginkreeghetdocument in 1338van haarmoederin
Antwerpen samenmetlevende rozemarijnplanten223. Hoewelhet destijds misschiennogeen
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Fig.5.Rozemarijn(Dodoens, 1554).
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zeldzaamheid in onsland was,kreeg de cultuurvan rozemarijn in de eerste helft van de 16e
eeuw wel een grotere betekenis.VanuitNederland vinden danexporten van
'rosemareynboomen' naarvelenoordeuropese havens plaats.Deplanten werden 's-winters
binnen gezet224.
Van anijs (Pimpinella anisum) is in deRomeinsetijd pollen (stuifmeel) gevonden. Dit
zou kunnen betekenen dat het gewasdestijds in onsland werd verbouwd. NadeRomeinse
tijd worden tot in de 15eeeuw geen restenvan anijs meergevonden225. Ook schriftelijke
vermeldingen ontbreken tot in delate Middeleeuwen. Devroegste vermelding komtuitde
14eeeuw. In de aankooprekeningen van de abdij van Rijnsburg wordt anijs echter genoemd
tussen gember, saffraan, amandelen enrijst226.Dit duidtvermoedelijk opimport van anijs.
Deeerste betrouwbare aanwijzingen voor lokale teeltkomenpasuit de 16eeeuw227.
Voor comijn (Cuminwn cyminum) geldtongeveerhetzelfde. Het wordt in 15eeeuwse
handelsdocumenten soms genoemd228, maar devermelding tussen andere importenmaakt
lokale cultuur niet zo waarschijnlijk.
Ookbasilicum (Ocimum basilicum) is inde 15eeeuw inons land geïntroduceerd. Het
kruid wordt genoemd inDenHerbarius inDyetsene, eenkruidenboek dat omstreeks 1500in
Antwerpen werd gedrukt. Dit kruidenboek is gebaseerd opeen aantal kruidenboeken uithet
laatste kwartvan de 15eeeuw die inLeuven, Culemborg enMainz gedrukt werden229
Opbasilicum na zijn allehierboven genoemdekeukenkruiden afkomstig uithet
Middellandse-Zeegebied of West-Azië.Basilicum is oorspronkelijk uit Oost-Azië
afkomstig230
Saffraan
Interessant is devermelding van 'soffraen van oerden' inhet hierboven genoemdekookboek
uit Gent231. Deze zogenaamde 'soffraen van oerden' zou inlokale tuinen verbouwde
saffraan zijn. Deechte saffraan wordt geleverd door de stempels van de saffraankrokus
(Crocus sativus). Dezekrokus komt oorspronkelijk uit Klein-Azië. Saffraan schijnt alinde
10eeeuw door deArabieren in Spanje geïntroduceerd te zijn, terwijl er alin deelfde eeuw
sprake wasvan saffraancultuur in Duitsland enFrankrijk232. InEngeland werd saffraan in
1359voorhet eerstmet zekerheid verbouwd233. Hetisechter allerminst zekerof metde
laatmiddeleeuwse saffraan die inonze streken werd verbouwd ook daadwerkelijk de
saffraankrokus bedoeld wordt. Volgens Harvey werd de saffraankrokus in Engeland wel
verbouwd, maar daarnaast werden ook nog twee andere Crocws-soortenverbouwd: Crocus
nudi-florus Sm., die evenals de saffraankrokus in deherfst bloeit, en de inhet voorjaar
bloeiende Crocuspurpureus Weston (= C.vernus). Interessant is dat de hierboven genoemde
Henry Danielniet alleende echte saffraan beschrijft als Crocus orientalis, maartevens
saffloer (Carthamus tinctorius) beschrijft als 'Crocus ortolanus, safron of the gardynor
safron of the west'234. Dezeplant zou laterveel gebruikt worden om echte saffraan mee te
vervalsen! Ook inDenHerbarius inDyetsche worden verscheidene soorten saffraan
beschreven. In het eerste deel wordt bij 'Wilt soffraen of cartamus' een afbeelding gegeven
die duidelijk meer lijkt opeen soort distel dan opeen krokus.Inhet tweede deel wordennog
eenstwee soorten saffraan beschreven. Vaneen soort wordtvermeld dathet 'in denhoven
wast sonder eenige bouwinghe'; hiermee wordtblijkbaar eenplant bedoeld dienietbewust
verbouwd ('bouwinghe') wordt. Van de tweede saffraansoort wordt gezegd dat deze 'wast in
Orienten. Datsin oestlant' deze soort 'wast niet sonder bouwinghe'; dit zou kunnenbetekenen
dat de gecultiveerde saffraan uit oostelijke streken ingevoerd wordt. OokvolgensDodoens
(1554) groeit deechte saffraan niet inonsland, zelfs niet indehoven van 'cruytliefhebbers'.
Debeste saffraan komt volgens hem uit de omgevingvan Wenen235. De nomenclatorische
verwarring iscompleet als welezen wat Stephaan Blankaart,weliswaar in 1698,over
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saffiaan schrijft: 'opregte Saffraan wordtinDuitsland,Italië,Frankrijk enEngeland methele
veldenvol gezien. Hiertelandefindmendie egter alleen inde Hoven indeLente'236.Ook
hieruit blijkt dat Crocus sativus niet in onsland verbouwd werd. De 'opregte saffraan' van
Stephaan Blankaart bloeit namelijk indelente,terwijl Crocussativusjuist indeherfst bloeit!
Welkgewaspreciesmetdelaatmiddeleeuwse 'soffraen van oerden' die indeNederlanden op
demarkt was,bedoeld werd,zalwelnooithelemaalopgehelderdkunnenworden.
Vermoedelijk hebben ook in onsland meerdere gewassendenaam saffraan gedragen.
Geneeskruiden
Fenegriek (Trigonellafoenum-graecum) iseenoud geneeskruid, waarvanhetzaadwerd
gebruikt voordebestrijding vandroesbij paarden.Hetgewaskomt oorspronkelijk uitZuidEuropa en werd inde 15eeeuw inNederland verbouwd237.
OokdeGrieksealant(Inulahelenium) werdvermoedelijk tijdens delate
Middeleeuwen inNederland verbouwd, hoewelduidelijke aanwijzingen voorlokalecultuur
ontbreken.Inhethierboven genoemde Gentsekookboek waarin ook receptenvoor
geneesmiddelen genoemd worden,is alanteenbelangrijk bestanddeelvanmiddeltjes ter
bestrijding vanhoesten verkoudheid238. Hoewel alanthet inonsland goeddoetenvolgens
Dodoens inde 16eeeuwin het wild voorkomt239,komeneruit de 14eeeuwook
aanwijzingen dieopimport van Alantuit Duitsland wijzen240.
InhetGentsekookboek komeneenpaarvermeldingenvanhyssop (Hyssopus
officinalis) voor. Deplant schijnt vooralvanwegehaargeneeskrachtige werkingte zijn.
Hyssopkomtechterookvoor ineen receptvoorhutspotmetsteurenvenkel.Derekeningen
vandeAbdij Vorst (België) vermelden inhetjaar 1500de aankoopvan 'yspenzaet',
waarmee waarschijnlijk ookhyssopbedoeld wordt241.
Inhetzelfde kookboek wordt inhethoofdstuk 'medecijne'
zowel 'alssen' als 'Roomsche alsen' genoemd.Heteersteprodukt isvermoedelijk absintalsem
(Artemisia absinthium).
Absintalsem istegenwoordig eenzeldzameplant,maarschijnt vroegerwelin allerlei
delenvanonslandtehebben gegroeid242.Gezienhetfeit databsintalsem tegenwoordig
nergens inpuurnatuurlijke vegetaties voorkomt,wordtbetwijfeld of deplanttotde
oorspronkelijk inheemseflora gerekend magworden.Hetvroegeralgemenerevoorkomen
moet waarschijnlijk doorverwildering verklaard worden.Vroegerwerd deplant namelijk
veelin tuinen verbouwd. Nu decultuurervan inonzestrekengoeddeelsverdwenen isvindt
ook geenverwildering meerplaats243.MetdeRoomschealsen wordtArtemisiapontica
bedoeld. Deze 'Politische alsem' behoort ookniettotonzeinheemse flora, maarschijnt inhet
beginvande 16eeeuw welintuinentezijn aangeplant244. Vermoedelijk wasditinde 15e
eeuwookhetgeval.Deherkomst vanbeide alsem-soortenmoetgezocht wordeninhet
Middellandse-Zeegebied.
Middeleeuwse vermeldingen vanlavendel (Lavandula officinalis) uitonscultuurgebied
zijn schaars.Ookiser soms sprakevannaamsverwarring metrozemarijn245. De afbeelding
die inDenherbarius inDyetsche vanlavendel wordtgegeven,isniet in alleopzichteneven
duidelijk, maargeziende aarvormige bloeiwijze, lijkt het aannemelijk dathierook
daadwerkelijk lavendelbedoeld wordt.Lavendelkomtoorspronkelijk uitZuid-Europaen
Noord-Afrika.
Inhetzelfde kruidenboek wordtdegeneeskrachtige werkingvanmansoor(Asarum
europaeum) beschreven. Mansoorheeft eennatuurlijk verspreidingsgebied datvanMiddenEuropa totinWest-Azië loopt.
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Verfplanten
De gelekamille (Anthémis tinctoria) is een oude gebruiksplant waarvan de bloemeneen gele
verfstof leveren. Het isniet helemaal zekerof dezeplant oorspronkelijk inheemsisw>.
Paleobotanische vondsten van deplantbestaan erpasvanaf de 14eeeuw247.Dit gegeven
zou ervoor kunnen pleiten dat deplant omstreeks dezetijd inonsland geïntroduceerd werd.
Wanneer deplant reedslangerdeel zou hebbenuitgemaakt vande inheemse flora, zoudit
waarschijnlijk hebben geleid totvroegere vondsten.
Tot slot vandezeparagraaf moetnogvermeld worden dat in laatmiddeleeuwse
documenten veel oorspronkelijk inheemse kruiden worden genoemd die eentoepassing
vonden alskeukenkruid of geneesplant. Waarschijnlijk ishet zo datvele van dezekruiden in
tuincultuur werden gehouden en alszodanig dus als introductie in deNederlands tuinbouw te
beschouwen zijn. Erwordt hier echtervolstaan met eenkorteopsomming van enkelevan
dezekruiden.Regelmatig genoemd worden:malrove (Marrubium vulgare), betonie (Stachys
officinalis), agrimonie (Agrimonia eupatoria), thijm (Thymus spp.),ossetong ('bugloss')
(Anchusa officinalis), nagelkruid (Geum urbanum), echt duizendguldenkruid ('cantorie')
(Centaurium erytraea) enveldzuring ('suerkel', 'suering') (Rumex acetosa).

Sierplanten
De sierbloementeelt stond in delateMiddeleeuwen letterlijk inhoge bloei.Daarvan getuigen
de afbeeldingen dieonsuit dezetijd ter beschikking staan.Opvallend is dat demeeste op
schilderijen, wandkleden e.d. afgebeelde planten eigenlijk vrij algemeen voorkomende
onkruiden zijn. Hierbij moeten weniet alleen denken aanmadeliefjes, klaprozen, viooltjes,
vergeet-mij-nietjes enmargrieten, maarook aanplanten waaraan wij tegenwoordig
aanzienlijk minder sierwaarde toekennen zoals brandnetels endistels.Natuurlijk ishet zo dat
sommige soorten vroeger misschien zeldzamer waren en daardoorook mooier gevonden
werden. Waarschijnlijk is het echterook zo,datin de zo sterk doorhet christendom
gedomineerdelaatmiddeleeuwse samenlevingveelmeerplanten dantegenwoordig een
symbolische betekenis hadden. Het ishierniet deplaats uitgebreid inte gaanopde
symboliek, dieeenbelangrijke plaats inneemt opmiddeleeuwse afbeeldingen. Welmoet
gezegd worden datniet alleen demiddeleeuwse schrijvers, maarook de schilders een sterk
ontwikkeld autoriteitsgeloof hadden. Dat wil zeggen dat zij deneiging hadden dewaarheid af
te beelden zoalsdieer idealiteruit zoumoeten zien. Datgene wat lagvastgelegd inoude
geschriften, debijbel enbij degrotefilosofen washierbij eenbelangrijk uitgangspunt. Het
verschijnsel dat sterk aande actualiteit gebonden, dus 'normale', gebeurtenissen deneiging
hadden omnietvermeld te worden, vormtnog een extrahandicapbij de interpretatie van
middeleeuwse afbeeldingen enbeschrijvingen248. Het gevolghiervan is datveel
afbeeldingen eerder een ideaalbeeld tonen dandat zij eenbetrouwbaar beeld vande
dagelijkse middeleeuwse werkelijkheid geven.
Of deaardbeiboom (Arbutus unedó), die op sommige wandkleden uit hetNederlandsVlaamse cultuurgebied voorkomt, hierinderdaad in bepaalde tuinen gegroeid heeft, staat dan
ook zeker nietvast249. Hetzelfde kanvermoedelijk vaneenpaar andere soorten dieDiehl
(1954) noemt, gezegd worden. Datdedadelpalm (Phoenix dactylifera) inonsland eenrol
speelde als sierplant is echter wel goedmogelijk. Dadels warenin delate Middeleeuwen
tijdens devele vastenperioden inonsland een geliefd produkt. De zaden kiemen vrij
gemakkelijk enmenigMiddeleeuwer zal zichverwonderd hebben overde fraaie kleine
palmboompjes diehieruit ontsproten. Dedadelpalm is natuurlijk nietvorstbestendig, maar het
valt opdat alleen kiemplanten afgebeeld worden. Eenkansom te overleven haddende
planten inonsklimaat niet.
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Watvoordeoorspronkelijk inheemse keukenkruiden engeneesplanten inkookboeken
e.d. geldt,isookvantoepassing opdeinheemseplantenopschilderijen: vandemeestevalt
zonderbijzondere vermeldingen of vondstomstandigheden nietna te gaanof ze daadwerkelijk
intuinenverbouwd werden,of datzijindevrije natuurverzameld werden. Omdezereden
ontbreken dezeplanten inhet overzicht dat intabel2wordtgegeven.Madeliefje(Bellis
perennis), akelei (Aquilegia vulgaris) enherfsttijloos (Colchicum autumnale)vormeneen
uitzondering. Ineen 14e-eeuwse bron wordtexplicietvermeld datmadeliefjes ('kersouden')
ineentuinverbouwd worden250.Geziendeverscheidenekleurvariëteiten vanakeleiendie
bijvoorbeeld inverluchte laatmiddeleeuwse getijden- engebedenboeken zijn afgebeeld, ishet
aannemelijk dat ookdeze oorspronkelijk inheemse soortindelateMiddeleeuwen verbouwd
werd251. Ookde oorspronkelijk inheemseherfsttijloos werdverbouwd. Erbestonden 3
kleurvariëteiten van252.
Tabel 2:Laatmiddeleeuwse sierplanten
Uit D M l l (1954)
Aardbeiboom
Akelei
Blauwe monnikskap
Dadelpalm (jong)
Damastbloem/Judaspenning/
Violier
Geel vingerhoedskruid

Arbutus unedo
Aquilegia vulgaris
Aconitum napellus
Phoenix dactylifera

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

Hesperis/Lunaria/Cheiranthus
Digitalis lutea
Calendula officinalis
Hibiscus sp.
Physalis aikekengi
Lilium candidum
Silybum marianum
Tanacetum parthenium
Aesculus hippocastanum
Paeonia officinalis
Rosasp.
Salviasclarea
Galanthus nivalis
Althaea rosea
Tulipasp.
Narcissus pseudonarcissus
Narcissus poeticus
Adonis cf. aestivalis

M.- en Z.-Eur., W.-Az.
M.- enZ.-Europa
Zuid-Europa
Midd.ZeegebVChina
W.-,M.-,Z.-Eur,W.-Az.
Z.O.-Europa
Z.-Europa
Z.O.-Eur., Kl.-Az.
Balkan, Kl.-Az.
Zuid-Europa
oorspr. inheems
Z.-Europa
Zuid-Europa
Klein-Azie
Z.O.-Eur..Z.W.-Azie
oorspr. inheems?
Zuid-Europa
M.-enZ.-Eur.,W.-Az.

rosen(witende roet)
egglentier
acoleyen
violetten
leliën
tidelozen

Rosa8pp.
Rosa rubiginosa/canina
Aquilegia vulgaris
Viola spp.
Lilium spp.
Colchicum autumnale

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

15eeeuw.
lavendren
roesbloemen
angieren

Lavandula sp.?
Rosasp.
Dianthus sp.?

Z.-Europa, N.-Afrika

Calendula sp.?
Violaspp.
Colchicum sp.
Lilium candidum
Irispseudacoru8
Crocus spp.
Rosaspp.

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

Goudsbloem
Heemstroos
Lampionplant
Madonnalelie
Mariadistel
Moederkruid
Paardekastanje
Pioenroos
Roos
Scharlei
Sneeuwklokje
Stokroos
Tulp
Wilde narcis
Witte narcis
Zomeradonis
Uit Sangars (1952)

14eeeuw.

Uit BartholomMisAnglicus, 13« eeuw?
goutbloemen
fyolen
hteloeze
leliën (witte)
jadnthus

crocus

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

Un Defoer«t al.(1989) enWusterMd(1993), 15* eeuw
Duitse lis
Insgermanica
Madonnalelie
Lilium candidum
Anjer
Dianthus sp.?
Blauwe monnikskap
Aconitum napellus
Groot springzaad
Impatiens noli-tangere
Madeliefje
Bellis perennis

onbekende herkomst
Z.O.-Europa
inh.,M.- en Z.-Eur.
W.-en M.-Eur.
oorspr. inheems
oorspr. inheems

Uit O Mhtbarius h%Dytfsclw, eind 15e eeuw
titelose (drie kleuren)
Colchicum autumnale
epyonie
Paeonia officinalis

oorspr. inheems
Z.-Europa
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Doormiddel van paleobotanisch onderzoek konden slechts drie met zekerheid in ons
land tijdens deMiddeleeuwen verbouwde sierplanten aangetoond worden. Dit komt omdat de
meeste soorten geen zaden dragen inhetbloeistadium, terwijl het stuifmeel meestal slecht
bewaard blijft of niet soortspecifiek is.Het isopvallend dat dedoor paleobotanisch
onderzoek aangetoonde sierplanten vaak wel zaden dragen inhetbloeistadium. De
aangetoonde soorten zijn damastbloem (Hesperis matronalis)253, lampionplant (Physalis
alkekengi) 25 \ en akelei255. Uit eenbeerput inLeiden, waarvan het aardewerk inde 15e
eeuw gedateerd werd, iseen zaadje vande stokroos (Althaea rosea) gevonden. Waarschijnlijk
moet debetreffende vondst echterinde 16eeeuw geplaatst worden, aangezien zichin
hetzelfde monsterook zaden van Spaansepeper (Capsicum annuum) bevonden256. Dituit
Midden-Amerika afkomstige gewaskanonsland natuurlijk pas indeloopvande 16eeeuw
bereikt hebben.

Fruitteelt
Appelsenperen
Ook de fruitteelt was tijdens de lateMiddeleeuwen van grotebetekenis.Vooralhet aantal
appel- en pererassen is indezeperiode flink gestegen. Verscheidene rassen zullen
ongetwijfeld reeds eerder geïntroduceerd zijn, maar door het gebrek aangeschiktebronnen
zijn wenietin staat datte bewijzen. Inde 14eeeuw bestonden er inelk gevaltwee
pererassen: 'smoutperen' en 'regelperen'. Of de 'peerdeduyc' eenecht ras wasisniet zeker.
Misschien worden er slechts peren vandeHertogmee bedoeld ('Poirede Duc').Er
bestonden inde 14eeeuw ook zeker drie appelrassen: 'canduweelen', 'keyserinnen' en
'dytschellingen'. In de 15eeeuw stijgt het aanbod van appel-enpererassen enorm.Een
aantal daarvan zal zijn geïmporteerd. Uit tolrekeningen blijkt bijvoorbeeld dat ereen
belangrijke import van appels bestond257. Wemoeten er danook rekening meehoudendat
Tabel 3:Pererassen in delate Middeleeuwen. Samengesteld naar gegevens uit Baudet(1904),
Lindemans (1952),Sängers(1952),Burema (1953) en Vandommele (1985).
Periode:
alaertspeer
anguwissen
beachèmepeer
boenenpeer
braetperen
craypeeren
engelsche braadperen
garsny
hetwyerspeer
huwiers
jacobspeer
juetpeer
keyserynen (keyserpeeren)
nevelsche surreelen
oogstperen
oostperen
peerdeduyc
peren van hairlem
regelperen
rijetpeer
smoutperen
suckerpeeren
venuspeer
wackerseel
wilekenspeer
wollepeer
wynterperen
ysbouten
zaruwelpeer

14eeeuw

15eeeuw

+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

Niet alle middelnedeiiandse varianten van een naamzijn opgenomen.
Een b geeft aan dat het om een vermelding van een boom gaat.
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sommige vande indetabellen genoemde rassenuithetbuitenland afkomstig zijn. Ditzal
gelden voorde 'kleeffsche dytzeling', ende 'engelschebraadperen'. Wanneererinde
schriftelijke documenten sprakeisvanbomenisditindetabellen aangegeven. Vandeze
rassen weten wezeker datzeinonsland verbouwd werden. Decanduwelen, keyserinnen,
smoutperenen regelperen uitde 14eeeuw warenblijkbaar succesvolle rassen,want zij
bestonden inde 15eeeuwnog.
Tabel4: Appelrassen indelateMiddeleeuwen. Samengesteld naar gegevensuitBaudet
(1904),Lindemans (1952),Sängers(1952),Burema (1953)en Vandommele (1988).
Periode:

14eM U W

canduweelen
dytscheilingen (dytzeling)
keyserinnen
guddelinc
appelvan geryt diedersker
biandereele
blanckaerden
braitappelen
brantappelen
breydelingh
butringen
cautenajugen
coninghinnen
corbufe
crolrettinghen
cruijtappel
cruyelinck
cruysinge
dysselinghe
eynappel
geelnerich
groeninghe
grolzettinghen
heylesem
keutneven
kleeffsche dytzeling
loevensche wytinghe
louwerysz appel
neerlansen
nordelingen
oegelinghen
overlansen
potappels
pypingen
rabauwen
ribbelingh
roetseiinge
schyvert
sibbeling
sinteJacobsappelen
smertelinge
somerguldeling
St Jansappelen
stinninghen
vetting
vijfappel
vfaamschetrippelinc
winterguldeling
wittezomerguldeling
wynghelinge
wynsunnen
zeutneven

+
+
+

15e MUW
+
+
+
+
+b
+b
+
+
+
+
+b

+
+
+b
+
+
+
+b
+
+
+b
+b
+
+b
+b
+
+b
+b
+
+
+
+
+
+b
+
+
+b
+
+
+b
+b
+b
+b
+
+
-f
+
+b
+b
+b
+
+b

Niet alle middeinedertandsevariantenvan een naam zijnopgenomen.
Een b geeft aan dat hetom bomen gaat.

Pruimen, kersenen bessen
Erbestonden indelateMiddeleeuwen ookzekerverscheidenepruimerassen. Inde
schriftelijke bronnen wordenechter alleen pruimen zondernadere aanduiding enpruimenvan
Damast genoemd.Pruimen vanDamast warenbestanddeel vanmenig feestmaal258, maarof
zehierook daadwerkelijk verbouwd werdentijdens deMiddeleeuwen mag betwijfeld
worden.In iedergeval warenzeeen zeldzaamheid.ToenMaximiliaan van Oostenrijk in 1485
totRooms Koning werd gekroond,werdhem doordestad Gent,naast granaatappels,
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kastanjes, dadels,oranje-appèls, vijgen en rozijnen, ook 24pond pruimen vanDamast
geschonken. Uit een ander vermelding uit 1446blijkt dathet Venetiaanse kooplui warendie
in Gent damastpruimen verkochten259. Vandommele vermeldt dat dezepruimen tijdens de
vijfde kruistocht, inhet beginvan de 13eeeuw,inonze gewesten zijn ingevoerd260. Ook
uit dezevermelding kan echter nietmet zekerheid eenlokale cultuurvan damastpruimen
worden afgeleid.
Met behulp vanpaleobotanisch onderzoek ishetook mogelijk gebleken het bestaan
vanpruimerassen inhet verleden aante tonen. Voor ditdoel wordengrote aantallen
pruimepitten opgemeten. Vervolgens kunnenopgrond vanindices die zijn berekend uit
lengte,breedteen dikte, verschillende vormengroepen worden onderscheiden. Uitdit
onderzoek is gebleken dat erindelate Middeleeuwen minstens vierpruimevormeninons
land bestonden. Naast de gewone pruim ofkwets (Prunus domestica ssp. domestica)
bestonden erminstens drie vormenvanhetkroosjes-type (Prunus domestica ssp. insititia).
Twee van deze vormen zijn doorde onderzoekers syriaca en italica genoemd,vanwegehun
sterke gelijkenis met depitten van de recente gelijknamige variëteiten. Hetlijkt aantrekkelijk
om teveronderstellen dat de subfossiele vormen inderdaad devoorlopers zijn vanonze
huidige variëteiten 'Syriaca' (= 'Reine Claude') en 'Italica' (= 'GeleMirabel'261).Een
derdeduidelijk onderscheiden vormengroepheeft kenmerken dietussen de hierboven
genoemde vormen inliggen, enis daarom intermedia genoemd262. Overigens isuit dergelijk
onderzoek in Duitsland gebleken dat er al inde 12e eeuw,in dehavenstad Schleswig
(Noord-Duitsland),vier vormenvanhetkroosjes-type bestonden263.
Uit de 14eeeuw komtvoor het eerst een vermelding vanmeikers264. Tegenwoordig
wordtmet meikers een kruising tussen zoete (Prunus avium) enzurekers (Prunus cerasus)
bedoeld. Hetisechter devraag of dezekruising in de LateMiddeleeuwen ook albestond.
Volgens Heukels (1907) werd de naam meikers inhet verleden zowel voor zoete alszure
kers gebruikt.
Een ander soortkers stond in deMiddeleeuwen o.a. bekend alskerssen vanoversee,
winterkerssen, roemsche kerse of boberellen265. Hiermee worden debessen vande
lampionplant (Physalis alkekengi) bedoeld.Delampionplant is reedsgenoemd inhet
overzicht vande sierplanten, maar dehierboven genoemdemiddeleeuwse vermeldingen
suggereren dat de plant behalve om zijn sier- of symboolwaarde ook gewaardeerd werdom
zijn bessen (kersen).Debessen zijn overigens de enigeniet-giftige delen van dezeplant. In
de prehistorie, toenhetklimaat hiereen watcontinentaler karakterhad, schijnt deplantwel
deel tehebbenuitgemaakt vandenatuurlijke vegetatie in onsland266.Tegenwoordig ligtde
noordgrens vanhetverspreidingsgebied inZuidwest-Duitsland, alwaar deplant inooibossen
voorkomt267. UitZwitserland komen aanwijzingen datdebessen reedsindeprehistorie
verzameld werden268. Op grond vandeprehistorische vondstuit onsland kon ditniet
afgeleid worden.Devroegste post-prehistorische vondsten uit ons cultuurgebied komenuit
het laatmiddeleeuwse Kampen269en Antwerpen270.
Metmiddeleeuwse vermeldingen van 'eertbesien' e.d. worden waarschijnlijk
bosaardbeien (Fragaria vesca) of grotebosaardbeien (Fragaria moschata) bedoeld. Hoewel
deze aardbeien tot denatuurlijke vegetatie inons land behoren, zijn eruit archeologische
context pas vanaf de 10eeeuw aanwijzingen dat devruchten verzameld werden271. Uit
1397komt hetvroegste bewijs dat aardbeien intuinenverbouwd werden. Omstreeks deze tijd
werden aardbeien inde omgeving vanBrusselverbouwd272.Metonzehuidige aardbeien
hebben demiddeleeuwse aardbeien weiniggemeen. Dehuidige aardbeien (Fragaria
ananassa) stammen af van eenkruising tusseneen zuidamerikaanse eneen noordamerikaanse
aardbei (Fragaria chiloensis xFragaria virginiana), die respectievelijk in de 17een 18e
eeuw inEuropa zijn geïntroduceerd.
Uit delate Middeleeuwen komenook watmeer aanwijzingen overde inonsland
verbouwde/îiôes-soorten. Zoalshiervoor reedsvermeld, wordenRibes-zaâsn vanaf de 12e
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eeuwin archeologische contextgevonden.Dezadenvan deverschillende soorten(zwarte
bes, aalbes,kruisbes) verschillen echterzoweinigvanelkaar datopgrond hiervangeen
betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaanoverde soorten diedestijds aanwezigwaren,
ook alomdater geen schriftelijke bronnenuit die tijd beschikbaar zijn. Uit 14e/15e-eeuwse
archeologische context komen echtervondsten vande vruchtwand van twee soorten:kruisbes
(Ribes uva-crispa) en aalbes (Ribesrubrurrif3. Devroegsteschriftelijke vermeldingen van
kruisbessen (criess-bessen,crisbessen, stekebeyeren) komenuit de 15eeeuw274.
Schriftelijke vermeldingen vanrodeaalbessendaterenpasuitde 16eeeuw.Hetfeit dat
Dodoensdeplant 'besiekens van overzee' noemt,geeft aandathet destijds eenvrijnieuw
produktmoetzijn geweest275.
Walnoot, hazelnootentamme kastanje
Zoalshiervoor reedsvermeld werd,zijn walnootentammekastanje doordeRomeinen inons
land geïntroduceerd. NadeRomeinse tijd zijn beide soortenminof meer continu in
pollendiagrammen aanwezig.Decultuurvanwalnoot wordtbevestigd doorvondstenuit
archeologische context,diede geheleMiddeleeuwen beslaan.Decultuurvantamme kastanje
tijdens devroegeenvolleMiddeleeuwen isnietzo zeker.Zadenvondsten zijn namelijk pas
bekend uit hetbeginvande 16eeeuw276.Het stuifmeel dat af entoegevonden wordt,zou
afkomstig kunnenzijn vanverwilderde bomen.Vooral inhetzuidenvan onsland handhaaft
detamme kastanje zichuitstekend indenatuurlijke bosvegetatie277. Hoewel hetbeelddat
depaleobotanie oplevert dusniet helemaalbetrouwbaar is,weten weuit schriftelijke bronnen
dattammekastanjes inelkgevalvanaf delateMiddeleeuwenpopulair waren.Erwasook
handel injonge bomen278.Ditgeldt eveneens voorwalnootboompjes. Ookhazelnoten
wordenzovaakvermeld dateencultuurmagwordenverondersteld. Vooraluit Vlaanderen
kwamenveelhazelnoten279. In de 14eeeuwwerdenvanuit Deventeren Kampen zelfs
walnoten enhazelnotennaarEngeland geëxporteerd280.
Zaaizaadenpootgoed
Eenlogischgevolgvandeoplevingvandetuinbouwtijdens delateMiddeleeuwen waseen
toegenomen vraagnaar allerlei zaaizaad enpootgoed. Uitdehistorische bronnenkomtdit
duidelijk naarvoren.Erwashandel in 'ayuun-zaets', 'peterselisaets', 'beetensaets',
'latuwensaets', 'spinaetsensaets'281, 'poreydensaet, (prei)282, 'bernagiezaet'
(komkommerkruid), 'cambuyscoelzade', 'suykerijzaet' (cichorei), 'yspenzaet' (hyssop),
'pasternakenzaet', 'kervelzaet'283.Hetspreektvanzelf daterookjonge fruitboompjes inde
handel waren.Naast dehierboven alvermeldekastanje- enwalnootboompjes wordenvooral
veelappel-enpeer'enten' genoemd. Debewoonstersvande abdijvanRijnsburg kopen
meerdere malenkersebomen284. Ookmandenmetwijnstokken werden verhandeld285.Dat
de betekenisvan deze takvande tuinbouwnietgeringwas,blijkt uit het feit datde
Produkten (inde 15eeeuw) zelfs geëxporteerd worden.Zoisereen vermelding vaneen
Duitsehandelaardievia BergenopZoom 2000pond uienzaad naar Engeland verkoopt286.
Bosbouw:van bosmanagementnaarbosbouw
Bossenenandere woestegronden vervuldenindelateMiddeleeuwen eenessentiële rolinde
landbouw. Ingrote delenvan onsland bestond ereen gevoeligevenwicht tussen degrootte
vanhetbeschikbare areaal woestegrond waarophetvee werd geweid en degroottevanhet
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akkerland. Degrootte en devruchtbaarheid van de akkers warennamelijk sterk afhankelijk
van dehoeveelheid mestdie metbehulpvande woeste gronden geproduceerd kon
worden287. Menkon dusniet zonder gevolgen woeste grond ontginnen omhet akkerareaal
uittebreiden.Hierkomt nog bij dat debehoefte aanhout door de sterke groei vande
bevolking in de 12een 13eeeuw flink gestegen was.Hierbij moeten weniet alleendenken
aanbrand- en bouwhout, maarvooral ook aanvlechtwerkhout. Voor oeverbeschoeiing,
erfafscheiding, manden, korvenenvlechtwerkwanden van huizen waren enorme
hoeveelheden vlechthout nodig. Het spreekt danook haast vanzelf dathetbosgebruik indeze
tijd aan strenge regels onderworpen was.Detijd vanhet ongelimiteerd exploiteren vanbos
wasvoorbij. Vanaf de 13eeeuw komen er al aanwijzingen die opgecontroleerd bosgebruik
wijzen. Het ontstaan vanmarke-enmalegenootschappen, waarinpersonen warenverenigd
die rechten konden doen gelden opbepaalde ongecultiveerde gronden is daarvaneen
voorbeeld288. Hetbosgebruik zouden wevanaf deze tijd met bosmanagement kunnen
aanduiden. Uit de 15eeeuw komen gegevens dieopbosbouw in dehuidigebetekenis vanhet
woord wijzen: bewuste aanplant met alsdoelhoutproduktie. Hoewel indeze
laatmiddeleeuwse bosbouw nog geen sprakeisvan de introductie vannieuwe boomsoorten,
zijn er wel talloze vermeldingen beschikbaar waaruit blijkt dat oorspronkelijk inheemse
bomen aangeplant worden voorhoutproduktie. Demeestevermeldingen betreffen dehandel
en aanplant van eikeboompjes, maar eigenlijk alleinheemse boomsoorten komen inde
laatmiddeleeuwse bronnen wel ter sprake.Naast eik (Quercus sp.) (eykenheesten289,
eyckenpoten290) wordenvooral wilgeboompjes (Salix sp.) relatief veelgenoemd.Erisdan
sprakevan 'willighen poeteren' of 'wilgenpoten'291).De velevermeldingenvan
wilgeboompjes zijn natuurlijk niet verwonderlijk wanneer we denken aande grote behoefte
aanvlechthout. Dat hetvaak om niet geringehoeveelheden gaat, kanbijvoorbeeld blijken uit
het feit dat depachter van eenhoeve in 1412zichverplicht iederjaar 600 'wilgenpoet' te
planten292. Andere pachters krijgen de opdracht om bijvoorbeeld iederjaar '60eyken
heesten', '500berkenpote' (Betuia sp.) of '100willighen poeteren' teplanten293.Het
wilgenrijs werd uiteindelijk geoogst vanknotwilgen of 'werven'. Bij dit 'wervenrijs' moeten
wewaarschijnlijk denken aan een soort griendcultuur294. Andere boomteeltprodukten die
regelmatig genoemd worden, zijn berk (bercenpoten295),els (Alnus sp.) (set-elsen296),iep
(Ulmus sp.) (ypen297),linde (Tilia sp.) (lynde298)enes (Fraxinus excelsior) (esken,
essche299). Alstypisch boomkwekerijprodukt dat in delate Middeleeuwen zijn intrededoet,
kunnende zogenaamde 'doirne' of 'doornpoete' genoemd worden. Dergelijke doornpoten
werdenvooral aangekocht om opstadswallen e.d. aante planten300. Waarschijnlijk gaathet
ommeidoomstruiken (Crataegus sp.).

4.8

CONCLUSIES

Wanneer niet alleen het aantal introducties maarook de aard van denieuwe gewassenbezien
wordttegendeachtergrond van deeconomische,politieke endemografische ontwikkelingen
die tijdens deMiddeleeuwen plaatsvonden, iseen aantal interessante trends waartenemen.
Tijdens deperiode dervolksverhuizingen en in de Merovingische tijd warener
blijkbaar weinigvernieuwende krachten inonzelandbouw aanwezig.Deenige introductiedie
uit dezetijdvakken temelden viel, wasmeekrap. Deze introductie kon duidelijk inverband
worden gebracht met de internationale handelscontacten van deFriezen enhun lakenindustrie
tijdens deMerovingische tijd.
In de Karolingische tijd, die gekenmerkt werd als een periode vanpolitieke stabiliteit
eneconomische groei, waser sprakevan eenwarehausse inhet aanbod vannieuwe
gewassen. Hetbetrof voornamelijk introducties inde tuinbouw zoalsmispel,zwartemoerbei,
peer, kweepeer, zwartemosterd, winterbonekruid en mogelijk ook fleskalebas, prei, knoflook
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en sjalot. Tijdens detweedehelft vandenegendeeeuwnam depolitieke instabiliteit inhet
Karolingische rijk toe.Deterritorialeversnippering diedaarhet gevolg van was,betekende
ookineconomisch opzichteen schaalverkleining.Handelscontacten werden afgesneden ende
mogelijkheden om metnieuweprodukten in aanrakingtekomen, werden verminderd. Ookde
grote droogte inde 10eeeuw zalermisschiendeoorzaak vanzijn geweest datermaar
weinigintroducties uitdezeperiodezijn temelden.Deenigemogelijke introductie
(weverskaarde) viel temeldenuitLeeuwarden,destijds nogeen belangrijke havenaande
Middelzee.
Aandeze periodevaneconomischeteruggangkwam weereen eindetijdens devolle
Middeleeuwen. Vooraltijdens detweedefase,die alsmarktfase gekenmerktkanwordenen
tijdens welkeook dekruistochten plaatsvonden ende steden inonsland ontstonden eneen
periodevan sterke groei doormaakten, waserweereen flinke toename inhet aantal
landbouwintroducties. Hetgingookindezetijd vooralom tuinbouwgewassen
(komkommerkruid, tuinmelde,karwij,enmogelijk eenofmeerRibes-soorten).
MetdelateMiddeleeuwen breektomstreeks 1300eenperiode aan diealgemeen
gekenschetst wordt alseendieptepunt,zowelineconomisch alsindemografisch opzicht.Het
wonderlijke doetzichnuvoordathetaantalintroducties indezeperiodeenormis.
Opheteerste gezicht lijkt het eropof de slechteeconomische omstandigheden de
introductie van nieuwe gewassenhebben gestimuleerd. Hetisechtermaarzeerdevraag of er
eenrelatiegelegd magwordentussenhetgrote aantalintroducties ende laatmiddeleeuwse
crisis.Eeneffect datnamelijk ongetwijfeld vooreengrootgedeelte verantwoordelijk isvoor
desterketoename vannieuwegewassen,isdegrotehoeveelheid schriftelijke bronnen dieons
vanaf de 14eeeuwterbeschikking staan.Metbehulphiervankunnenvele gewassenworden
geïdentificeerd die waarschijnlijk reedseerderinonslandbeschikbaarwaren,maardoorde
schaarste aanvroegere bronnennietkonden worden aangetoond. Inveelgevallengaathetom
gewassendiegeoogst wordenin eenstadiumdatdeplantennoggeenzadenofvruchten
bezitten,waardoordekansomdezegewassenaantetonendoormiddelvanpaleobotanisch
onderzoek gering is.Voorbeeldenvandergelijke laatmiddeleeuwse introducties zijn sla,
spinazie,postelein, cichorei,diversekoolsoorten,eneen aantalkeukenkruiden.Uit
schriftelijke bronnenuitEngeland enDuitsland blijkt datveelgewassen diebijonspasinde
lateMiddeleeuwen geïntroduceerd lijken tezijn, daaralweltijdens de volleMiddeleeuwen
aanwezig waren.Ditmaakthet aannemelijk datveelvandeze gewassen ookinonsland
waarschijnlijk wel eerdervoorkwamen.De schaarste aan schriftelijke bronnen uitdevolle
Middeleeuwen uit onsland,endegeringekansenombladgroenten enkeukenkruidenmet
behulpvanpaleobotanisch onderzoek aantetonen, zorgen alshet warevooreen vertragend
effect.
Hetmoetookbetwijfeld wordenof ereenoorzakelijk verband bestaattussendesterke
toenamevanvoeder- enhandelsgewassen inde 14eeeuwendecrisis in deakkerbouw,ook
altredenbeideverschijnselen vooralindeNoordelijke Nederlanden vrijwel gelijktijdig op.
Uithistorisch onderzoek inVlaanderenisgeblekendatdezedoorSlichervanBath
geformuleerde theorienietlangerhoudbaar is301. Debelangrijkste stimulerende factor voor
het ontstaan vannieuwelandbouwstelselslijkt hetontstaanendesterke groeivandesteden
tezijn. De stedelijke vraagnaarvoedingsmiddelen heeft geleid tot eenintensivering vande
landbouw waarbij debraakperiode benutgaatwordenvoordeteeltvanvoeder- en
handelsgewassen. Hoeweldeze intensivering zichinde 14eeeuw sterk geografisch
uitbreidde,voltrok ditproces zichbinnen deinvloedsfeer vande grote stedeninhetzuiden
vandeNederlanden waarschijnlijk reedsinde 13eeeuw302.Overigensishetzo,dathet
niet alleendeurbanisatie opzichzelf isgeweest diedeveranderingen ophetplatteland heeft
geïnduceerd. Debijzondere sociale enpolitieke structuren ophetplatteland in Vlaanderen
wareneenbelangrijke nevenvoorwaarde303.
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Register op botanisch-wetenschappelijke plantennamen
Abies alba 34
Acanthus spp. 44, 44
Aconitum napellus 85
Adams cf. aestivalis 85
Aesculus hippocastanum 85
Agrimonia eupatoria 84
Agrimonia spp. 30
Allium ascolinicum 61
Allium cepa 43,61
Alhumponum 43, 61
Allium sativum 31,38, 43,61
Allium schoenoprasum 38, 43
Allium spp. 38
Alnus spp. 90
Alstroemeria spp. 100
Althaearosea85, 86
Amaranthusblitum 31, 39, 43
Anchusa officinalis 84
Anethum graveolens 30, 43,61
Anthémis tinctoria 84
Anthriscus caucalis 31, 34
Anthriscus ceiefolium 33, 34, 43
Apiumgiaveolens 30, 31,41,43, 61
Aquilegiavulgaris 84, 85
Albums unedo 84, 85
Anneriamaritima 9
Artemisia absinthium 83
Artemisia pontica 83
Asamm europaeum 54, 83
Asparagus officinalis 39, 43, 59
Atriplexhortensis 31,39,43, 67
Avena fatua 20
Avena sauva 20, 43,61, 66
Avena strigosa 69
Bellis perenms 84, 85
Betevulgaris31,34,43, 54
Betevulgaris ssp.maritima 34, 75
Betavulgaris ssp. vulgare 34
Betulaspp. 90
Boragoofficinalis 43,67
Brassica napus 38
Brassica nigra 39, 43,61, 63
Brassica oleracea 38, 61
Brassica oleracea var.capitata 74
Brassica oleracea var. gongylodes 63
Brassica oleraceavar.ramosa7
Brassica oleracea var. sabauda 74
Brassica râpa20, 38,54, 64,70,71
Brassica spp. 26,31, 39, 43
Bramas secalinus 18
Buxus sempervirens 40, 44
Calendula officinalis 40,44, 85
Calendula spp. 85
CameUna sauva20,44,54, 57, 58,61,71
Cannabis sauva 10
Capsicum annuum 10, 86
Carthamustinctorius 82
Carumcarvi 31, 34,43
Castanea sativa44, 57
Castanea spp. 37
Centaurium erytraea 84
Centaurium umbellatum 41, 44
Cheiranthus spp. 85

Chenopodiurn album 18
Cicerarietinum30, 31, 72
Cichorium endivia 39, 43, 59
Cichorium intybus 80
Cùrulluscalocynthis 32
Chrulmslanatus 31,32, 43
Colchicum autumnale 84, 85
Colchicum spp. 85
Coriandrumsativum 30, 43, 61
CorylusaveUana44, 59, 61
Crataegus spp. 90
Crocus nudi-florus 82
Crocus orientalis 82
Crocus purpureas 82
Crocus sativus 82, 83
Crocus spp.68,82, 85
Crocus vemus 82
Cucumis melo31,32, 33,43
Cucumis sativus 31,32, 33, 43
Cucumis saùvus/melo31
Cucurbita spp.32
Cuminum cyminum 82
Cydonia oblonga 38, 43, 59, 59,61
Cyminum cuminum 43
Cynaracarduncuhis 10,39, 43
Cytisus scoparius 54,70
Daphnemezereum 8
Daucus carota 39,43, 75, 77
Daucus carota ssp. atrorubus75
Daucus spp.77
Dianthuscaryophyllus 9
Dianthus spp. 85
Digitalis lutea 85
Dipsacus sativus 66
Fagopyrum esculentum 37, 43,61, 62
Fagopyrumtataricum 62
Fagus sylvatica 44
Ficuscarica31,33, 43
Foeniculum vulgare 30, 43, 61
Fragariaananassa 88
Fragariachiloeosis 88
Fragariamoschata 88
Fragariavesca 88
Fragariavirgimana 88
Fraxinus excelsior 90
Galantbusnivalis 85
Genista spp. 54
Geumurbanum 84
Hederahelix 40, 44
Helianthus tnberosus 10
Hesperismatronalis40,44, 86
Hesperis spp. 85
Hibiscus spp. 85
Hordeumvulgare 43, 61,66
Hordeumvulgare var.nudum 19
Hordeumvulgare var.vulgare 20
Humuluslupulus 73
Hyoscyamus niger41,44, 58, 61
Hypericum perforatum 41, 44
Hyssopus officinalis 83
Impatiensnou-tangere 85
Inulahelenium 83
Irisgermanica 85
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Iris pseudacorus 85
Iris spp. 40, 44
Isatis tinctoria 8, 35, 44
Juglans regia 31, 33, 44, 57, 61
Juniperus communis 41, 44
Juniperus sabina 41,44, 61
Lactuca sativa 39, 43, 59, 78
Lactuca serriola 78
Lagenaria siceraria 32, 59, 61,64
Lagenaria spp. 64
Lapsana communis 18
Lathyrus sylvestris 73
Lauras nobilis 40, 43
Lavandula officinalis 83
Lavandula spp. 85
Lens culinaris 18, 43, 61
Lepidium sativum 80
Lepidium spp. 80
Levisticum officinale 30, 43,61
Lilium bulbiferum 8
Lilium candidum 40, 44, 61,65, 85
Lilium spp. 40, 68, 85
Linum usitatissimum 18, 44, 61
Loliummultiflorum 10
Loliumperenne 10
Lunaria spp. 85
Malus domestica 61
Malus sylvestris 31,41
Malva sylvestris 41, 44
Mandragora officinalis 43
Marrubium vulgare 84
Matthiola incana 40, 44
Melanthium sativum 72
Melissa officinalis 81
Mentha aquatica 61
Mentha longifolia 61
Mentha pulegium 30
Mentha spp. 30, 43
Mespilus germanica 33, 33, 43,61, 65
Moms alba 31
Moms nigra 31,33,43, 59, 61,65
Myrtus communis 40, 43
Narcissus poeticus 85
Narcissus pseudonarcissus 40, 44, 85
Nardostachys jatamansi 54, 72
Nardus stricta 54
Nasturtium officinale 80
Nasturtium spp. 80
Nerium oleander 40
Nigella sativa 54, 72
Ociraum basilicum 82
Oenothera spp. 9
Olea europaea 30, 31, 44
Origanummajorana 31, 43
Origanum vulgare 31,34, 41
Orlaya grandiflora 29
Oryza sativa 30, 31, 43
Oryza spp. 9
Paeonia mascula 8
Paeonia officinalis 85
Panicum miliaceum 20, 43
Papaver somniferum 18, 30, 31, 44, 58, 61
Papaver spp.40, 44
Pasunaca sativa 39, 43,59, 77
Petroselinum crispum 43, 61,81
Petroselinum crispum ssp. tuberosum 77
Phalaris arundinacea 10

Phaseolus coccineus 9
Phoenix dactylifera 33, 31,40, 84, 85
Physalis alkekengi 85, 86, 88
Physalis spp. 9
Pimprnella anisum 31, 34, 43, 82
Pinus pinea 31,33,44, 60
Pipernigrum 31, 43
Pisum sativum 18,43, 61, 72
Pisum sativum hibemicum 73
Pisum sativim ssp. arvense 72, 73
Pisum sativum ssp. sativum 72, 73
Pisum sativum var.medulläre73
Poa pratensis 7
Polygonum convolvulus 18
Portulaca oleracea 39, 43, 79
Portulaca oleracea ssp. sativa 79
Prunus armeniaca 31, 43, 67
Prunus avium 33,43, 67, 88
Prunus cerasifera 38
Prunus cerasus 38, 43,67, 88
Prunus domestica 31, 38, 43, 67
Prunus domestica ssp. domestica 88
Prunus domestica ssp. insititia 31, 33, 38, 43, 59, 61, 88
Prunus domestica ssp. intermedia 88
Prunus domestica ssp. italica 88
Prunus domestica ssp. syriaca 88
Prunus dulcis 31, 34, 38, 44
Prunus laurocerasus 40
Prunus persica 31, 33, 38, 43, 61, 67
Prunus spinosa 38, 44, 59
Prunus spp. 33, 38
Punica granatum 40, 60
Pyracantha coccrnea 9
Pyrus communis 31, 43, 61, 65
Quercus robur 44
Quercus rubra 9
Quercus spp. 90
Raphanus sativus 31,34, 41,43, 59
Reseda luteola 31, 34, 44, 61
Ribes nigrum 68
Ribes rubrum 68, 89
Ribes spp. 68, 91
Ribes uva-crispa 68, 89
Rorippa spp. 80
Rosa rubiginosa/canina 85
Rosa spp. 40, 44, 68, 85
Rosmarinus officinalis 40, 43, 81
Rubia tinctorum 57
Rubus fruticosus 59
Rubus idaeus 59
Rubus spp. 44
Rumex acetosa 84
Rumex scutatus 9, 31, 39, 43
Ruta graveolens 30, 43, 61
Salix spp. 90
Salvia officinalis 61, 81
Salvia sclarea 30, 85
Sambucus nigra 59
Sambucus spp. 44
Satureja hortensis 30, 43,61, 63
Satureja vulgaris 30
Saussurea costus 54
Secale cereale 20, 36, 43, 61, 66
Sesamum indicum 44
Silybum marianum 85
Sinapis alba 43
Sinapis spp. 39
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Sium sisanim 77
Spergula arvensis 71
Spinacia oleracea 79
Stachys officinaHs 30, 61, 84
Symphytum officinale 42, 44
Syringa vulgaris 9
Tagetes patuia 10
Tagetes spp. 9
Tanacetum balsamita 54, 61
Tanacetumparthenium 85
Tanacetum vulgare61
Thymus spp. 30, 84
Thymus vulgaris 43
Tiliaspp. 90
Trifolium pretense 8
Trifolium repens 8
Trifoliumrepenshollandicum 8
Trigonella foenum-graecum 41,44, 83
Triticum aestivum 9,19, 29, 43,61, 66, 70
Triticum aestivum/compactum29, 61
Triticum dicoccum 9, 18, 43
Triticummonococcum 9, 18
Triticum spelta 10,20, 43, 61,70
Triticum spp. 36, 37

Triticumturgidum 9
Tropaeolummajus 9
Tulipaspp. 85
Tulipa sylvestris 8
Ulmus spp. 90
Vaccinium spp.44, 59
Valeriana officinalis 42, 44
Valerianella locusta 80
Valerianella spp. 31,39, 43
Veibascum spp. 42, 44
Vetbenaofficinalis 41, 44
Viburnumlantana 40
Viburnum opulus 10, 40
Viburnum spp.40, 44
Vicia ervilia 31,61,64
Viciafaba9, 43
Vicia faba var.minor 20, 61
Vicia sativa 43
Vicia sativa ssp. sativa 61, 70
Vinca minor40, 44
Viola odorata 41, 44
Viola spp.40, 44, 85
Vitis vmifera 31,34, 44, 61, 65
Zeamays 9
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