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Het archeologisch onderzoek 

in 1991 op de Hof, leverde een 

schat aan informatie op over 

de vroegste geschiedenis van 

Amersfoort. De periode 

waarin de vondsten in de 

drenkplaats voor vee zijn 

geraakt, valt samen met de 

opkomst van de Moderne 

Devotie. Hierin zou de ver-

klaring van de bijzondere 

vondstsamenstelling kunnen 

worden gezocht.
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vermaak?
Archeologische vondsten  
op de Hof, gehouden  
tegen het licht van de 
Moderne Devotie

Op basis van de schedel 
van Geert Grote is een 
reconstructie gemaakt 
door Maya d’Hollosy.
Deze is te bezichtigen in het 
museum Geert Groote Huis 
te Deventer. 
Foto: Maya d’Hollosy.
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2 Christiane Bis-Worch & Claudia Theune (red.), Religion, 
cults & rituals in the medieval rural environment (Leiden 
2017); C. Bell, Ritual theory, ritual practise (New York/ 
Oxford, 1992) 309-310.   

1 Monique Krauwer en Francien Snieder (red.), Nering en 
Vermaak: de opgraving van een veertiende-eeuwse markt in 
Amersfoort (Utrecht, 1994) 56-57. Hans de Jong heeft in deze 
publicatie een groot deel van de metaalvondsten beschreven 

en kwam toen al met de suggestie dat de bijzondere samen-
stelling van de vondsten samen kan hangen met de periode 
van de Moderne Devotie.   

praktijken. Volksgeloof was geen onderwerp van 
studie binnen de Nederlandse archeologie. Religieuze 
of magische interpretaties van niet begrepen 
verschijnselen waren niet gebruikelijk, in het 
bijzonder niet voor de periode van de middeleeuwen. 
Maar sinds die tijd is veel (kunst)historisch en 
archeologisch onderzoek gedaan naar de betekenis 
van schijnbaar dagelijkse taferelen en voorwerpen, 
waar voor de middeleeuwse mens een wereld van 
(heidens) bijgeloof en magie achter schuilging. 
Tentoonstellingen over heksen, Jeroen Bosch en 
Brueghel hebben veel inzicht gegeven in de betekenis 
van prenten en schilderijen en daardoor in de 
gedachtewereld van de middeleeuwer.

Tegenwoordig is de mening over het algemeen 
dat bepaalde archeologische vondsten, zeker als het 
kostbare zaken betreft als munten, niet simpel 
verklaard kunnen worden door verlies of afval.2 Veel 
vondsten zullen in het verleden bewust zijn 
weggestopt of weggegooid, bijvoorbeeld als rituele 
depositie of als bouwoffer. Dit soort praktijken 
hebben hun oorsprong vaak al in de prehistorie en 
gingen tot in middeleeuwen door. Dat dergelijke 
rituelen nog altijd bestaan, bewijst het gooien van 
munten in een fontein voor geluk, hetgeen 
ongetwijfeld een overblijfsel van een prehistorisch 
gebruik zal zijn. 

Magisch denken en het belang  
van water

Alhoewel de mens in deze tijd nog een verbazingwek-
kend gevoel voor bovennatuurlijke verschijnselen 
heeft en zelfs ronduit bijgelovig is, kunnen wij ons 
nauwelijks een voorstelling maken hoe de middeleeu-
wer de voor ons normaalste gebeurtenissen beleefde. 
Een grens tussen geloof en bijgeloof was in die tijd 
niet waarneembaar. Aan objecten werden bovenna-
tuurlijke krachten toegekend en symbolische 
betekenissen speelden een belangrijke rol. De laatste 
jaren wordt de middeleeuwse betekenis van in onze 
ogen alledaagse voorwerpen steeds meer bekend. 
Iconografische bronnen zijn hierbij behulpzaam. 
Onderzoek naar laatmiddeleeuwse insignes wijst 
bijvoorbeeld uit dat deze een kwaad werende of een 
gelukbrengende functie hadden.

In de prehistorie was water of moeras de plek 
waar rituele deposities plaatsvonden. Een duidelijk 
voorbeeld zijn veenlijken van geofferde mensen, die 
in venige omstandigheden goed bewaard zijn 
gebleven. Voor de prehistorie klinkt het vanzelfspre-
kend, maar ook in latere perioden, toen het 
christendom gemeengoed was, duiden diverse 
praktijken op het offeren in water. Zo waren rivieren, 
beken en moerassen plaatsen waar rituele deposities 
werden gedaan. De grote aantallen pelgrimsinsignes 
die bijvoorbeeld zijn gevonden in de Seine en de 
Thames, worden gezien als votiefgaven. Er zijn hier 
veel speldjes in de rivierbodems gevonden, niet 
alleen omdat ze beter bewaard blijven in vochtige 
omstandigheden, maar ook omdat ze doelbewust in 
het water zijn gegooid. 

Natuurlijk is het lastig om als archeoloog een 
onderscheid te maken tussen rituele praktijken en 
‘gewoon’ verlies of afval. Wat is een ‘normaal’ 
afvalpatroon, met name in steden waar sowieso veel 
afval in de grond en in – voormalig – water terecht is 
gekomen? In deze kwestie is het behoedzaam 
interpreteren. Soms echter dwingt zowel het aantal 
als het soort vondst op een bepaalde plek de 
archeoloog tot het zoeken naar een andere 
verklaring. De voorwerpen die in de drenkplaats zijn 
gevonden wijken af van het standaard patroon van 
afval. Ook als je de specifieke plek van een 
marktplaats, zelfs voor jaarmarkten, in ogenschouw 
neemt. Om een nadere bestudering en verklaring 
vragen vooral de grote hoeveelheid voorwerpen die 
met vermaak te maken hebben, de munten met 
hoge denominatie en het feit dat sommige objecten 
volledig – en dus niet kapot – zijn. 

Amersfoort omstreeks 1380
Amersfoort maakte in het laatste kwart van de 14e 
eeuw een periode door van groei en bloei. In deze 
tijd breidde de stad zich niet alleen binnen de eerste 
stadsmuur uit, maar ook daarbuiten. Aan de 
noordoostzijde begon men met de bouw van een 
nieuwe stadsmuur, die een enorme vergroting van 

Marktafval of rituele depositie?
Het archeologisch onderzoek op de Hof leverde een 
schat aan informatie op over de vroegste geschiede-
nis van Amersfoort. Er kwam onder meer een 
14e-eeuwse drenkplaats voor het vee aan het licht. 
Een belangwekkende vondst, alleen al omdat de 
drenkplaats, ook wel een wed genoemd, vol lag met 
voorwerpen. Het merendeel hiervan was eind jaren 
1370 in korte tijd in de drenkplaats terecht gekomen. 
Deze talrijke en bijzondere vondsten zijn 
beschreven in het boek Nering en Vermaak.1 Hierin 
komt de betekenis van zoveel vondsten uit een heel 
korte tijdspanne aan de orde. De vraag werd 
opgeworpen of het hier ging om marktafval, 
mogelijk van een jaarmarkt of kermis, of dat er 
misschien toch iets anders aan de hand is geweest. 

Een mogelijk verband met de Moderne Devotie 
werd toen verworpen. Liever werden de vele 
objecten die duiden op spel en vermaak gekoppeld 
aan een kermis, waarna men, zo was de gedachte, de 
toen verloren spullen als afval in het wed had 
geveegd. Echter, zo’n dertig jaar later, na nadere 
bestudering van een aantal van de vondstcatego-
rieën en een voortschrijdende kennis hierover, 
dringt de opkomst van de Moderne Devotie als 
verklaring voor een deel van de vondsten uit de 
drenkplaats zich weer op. Geert Grote, grondlegger 
van de Moderne Devotie, had veel succes met zijn 
boetepreken, ook in Amersfoort.

Misschien was de tijd toen Nering en Vermaak 
werd geschreven, ook niet rijp om archeologische 
verschijnselen te interpreteren als (bij)gelovige 

Resultaten van het archeologisch onderzoek op de Hof 
met de 14e-eeuwse drenkplaats.
Centrum voor Archeologie Amersfoort.
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mij de belangrijkste werken over dit onderwerp toestuurde.   
10 W.J. Kühler, ‘De prediking van Geert Groote’, in: Teyler’s 
Theologisch Tijdschrift 5 (1907) 51-87; R.Th.M. van Dijk, Prole-
gomena ad Gerardi Magni Opera Omnia. Pars I,1. Die For-
schungslage des gesamten Schrifttums (mit Ausnahme des 
Stundenbuches) (Turnhout, 2003) 467-475.   11 Kühler, 
Prediking, 69; Georgette Epiney-Burgard, Gerard Grote 
(1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Wiesbaden, 
1970) 185.   12 Epiney-Burgard, Grote, 184.   

8 Koen Goudriaan, ‘Kroniekjes van Amersfoortse kloosters 
en conventen’ in: Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort 
en omstreken (2000) 54-68; Koen Goudriaan, ‘Willem Hen-
driksz van Amersfoort’ in: Flehite (2002) 66-99; Jacques 
Koekkoek, ‘De zusters van Sint-Agnes: van zusterhuis tot 
convent onder clausuur’ in: Kroniek: tijdschrift historisch 
Amersfoort 21:3 (september 2019) 16-17.   9 Zeer behulpzaam 
bij mijn zoektocht naar literatuur over de preken van Geert 
Grote was Rijcklof Hofman (editor van de werken van Geert 
Grote en onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut), die 

37-39.   7 Gebruikte literatuur over het leven van Geert Grote: 
Annie Romein-Verschoor, in: Jan en Annie Romein (red.) 
Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes 
eeuwen (Amsterdam, 1977); Charles Caspers en Rijcklof 
Hofman (red.) Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en door-
werking van de Moderne Devotie (Hilversum, 2012); Anna 
Dlabacová en Rijcklof Hofman (red.), De Moderne Devotie: 
spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen (Zwolle, 
2018).   

3 Leen Alberts, ‘Het bedrijfsleven’, in: Rob Kemperink en 
Burchard Elias (red.) ‘Bruit van d’Eem’: geschiedenis van 
Amersfoort (Utrecht, 2009) 87-91.   4 Francien Snieder, ‘Stad 
en bevolking’, ibidem 83-85.   5 Ibidem, 86.   6 Bij archeolo-
gisch onderzoek zijn in Amersfoort verschillende boerde-
rijen gevonden die in de tweede helft van de 14e eeuw verla-
ten zijn; bijvoorbeeld de boerderijen bij Nimmerdor aan de 
zuidkant van de stad.Snieder, ‘Nimmerdor’, in: Archeologi-
sche Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht, 2002) 

dat Grote het gewone volk opriep te leven volgens 
het voorbeeld van Christus en dat vrees voor het 
Laatste Oordeel een geliefd onderwerp was. De 
manier waarop hij deze preken hield is onbekend, 
maar zal in een beeldtaal zijn geweest die voldoende 
aangrijpend was om grote menigten te boeien. 
Vermoedelijk zal hij door middel van afschrikwek-
kende beschrijvingen de mensen angst voor de 
duivel en voor de toorn van God hebben aangejaagd. 
Mogelijk met het geven van apocalyptische 
voorstellingen, zoals bekend uit iconografische 
bronnen als het uit dezelfde tijd stammende 
wandtapijt over de Apocalyps in Angers (Frankrijk). 
Er waren toehoorders die het te verontrustend 
vonden, daar zijn getuigenissen van. Zo vroeg een 
notabele in een stad aan Grote waarom hij zijn 
gehoor zo angstig maakte.11 Hij maakte een 
inschatting van zijn publiek en paste lengte en 
inhoud van zijn preek aan het niveau van zijn gehoor 
aan.12 

De vondsten uit de drenkplaats: 
samenstelling en datering

Grotes algemene kennis was in ieder geval zo groot 
dat hij al improviserend uren achter elkaar kon 
spreken. Het was in het bijzonder door zijn eigen 
zeer sobere levensstijl dat hij wist te overtuigen en 
zoveel invloed had. Daarbij kon hij met zijn grote 
kennis, ook van magische praktijken, en zijn 
psychologisch inzicht zijn gehoor bespelen. Het is 
dus goed voor te stellen dat hij in Amersfoort een 
grote menigte op de been heeft gekregen en deze in 
schokkende bewoordingen heeft toegesproken. Dat 
hij daarbij heeft opgeroepen alle wereldlijke zaken 
van spel en muziek en andere verderfelijke zaken, bij 
wijze van ritueel, in het water van de drenkplaats 
weg te gooien is weliswaar onbewijsbaar, maar goed 

mochten preken, hetgeen dus ook voor Grote gold. 
In 1384 stierf hij aan de pest (zie afbeelding op 
pagina 100-101). 

In de jaren tussen 1379 en 1383 is Geert Grote dus in 
Amersfoort geweest en heeft daar gepreekt. De 
stroming van de Moderne Devotie heeft hier 
verhoudingsgewijs veel navolging gekregen. 
Amersfoort was zelfs een kerngebied. In zijn preken 
riep Grote de gelovigen op afstand te doen van 
bezittingen en leefgemeenschappen te vormen. 
Mogelijk als direct gevolg van deze preken ontstond 
– waarschijnlijk rond 1380 – een gemeenschap van 
zusters. Later heette dit het Agnietenconvent. De 
vrouwen vestigden zich aan de Herenstraat en van 
deze eerste periode is bij archeologisch onderzoek 
een beerput gevonden, waarin zich een grote 
hoeveelheid textielfragmenten en spelden bevond. 
Wellicht hielden zij zich bezig met weven en naaien, 
zoals ook de eerste zustergemeenschap uit 1374 in 
Deventer. De zusters van Sint Agnes hadden drie 
biechtvaders: de pastoor van de Sint-Joriskerk, 
vicaris Piet Vaec en heer Willem Hendriksz. Deze 
laatste, die ook notaris was, onderhield contacten 
met de broedergemeenschap in Deventer. 
Hendriksz was een van de drijvende kracht achter de 
grote aanhang van de Moderne Devotie in 
Amersfoort.8

Over Geert Grote is veel geschreven, maar over 
zijn preken is weinig bekend.9 Er zijn slechts enkele 
overgeleverd, zoals een voor priesters die zich niet 
aan het celibaat hielden en een over de verheerlij-
king van de armoede, die ook in een brief terecht is 
gekomen.10 Deze geven weliswaar aanwijzingen voor 
de inhoud van zijn toespraken voor de grote massa, 
maar zullen naar vorm en inhoud heel verschillend 
zijn geweest. Echter, er mag worden verondersteld 

De Moderne Devotie, navolging in 
Amersfoort

De algehele malaise in de tweede helft van de 14e 
eeuw maakte de mensen ontvankelijker voor de 
boodschap van hel en verdoemenis. Het is ook in 
deze tijd dat Geert Grote zijn boetepreken hield.7 
Grote werd in 1340 in Deventer geboren in een 
welgesteld milieu en heeft gestudeerd in 
verschillende steden, zoals aan de Sorbonne in 
Parijs. Hij bezat grote kennis van de Bijbel, de 
kerkvaders, maar ook van klassieke en wereldse 
werken. In 1372 werd hij ernstig ziek. Een priester 
weigerde hem te bedienen als hij geen afstand zou 
doen van zijn boeken over zwarte kunst. Uiteindelijk 
liet Grote de bewuste boeken verbranden, kreeg 
vervolgens wél het sacrament van de zieken 
toegediend en genas. Hierna leefde hij jaren in 
ascese in het kartuizerklooster Munnikhuizen bij 
Arnhem. In 1379 liet hij zich tot diaken wijden en 
kreeg daarmee van de bisschop van Utrecht 
volmacht te prediken. In de daarop volgende drie 
jaren trok Grote onder meer langs de IJsselsteden, 
Amsterdam, Haarlem, Leiden én Amersfoort. Grote, 
die zelf een zeer sober leven leidde, predikte het 
opnieuw doorleven van het lijden van Christus en 
daarom boetedoening, onthouding en kastijding. Hij 
ging tekeer tegen onkuisheid, hebzucht en 
onrechtvaardigheid, drankzucht en gulzigheid. Het 
eten van vlees keurde hij af; beter was het water en 
groente te consumeren. Zijn preken in de kerk of op 
het kerkhof er omheen duurden uren achtereen, 
maar kregen een groot gehoor. Al in 1383 was dit 
afgelopen: Grote kreeg een preekverbod. Priesters 
die zijn veroordeling van de corrupte praktijken in 
de kerk niet welgevallig waren, hadden bij de 
bisschop voor dit verbod gepleit. Uiteindelijk 
besloot deze dat diakens niet meer in het openbaar 

het oppervlak van de stad zou betekenen. Aan de 
Hof, toen – evenals nu – het centrale plein van de 
stad, stond de Sint-Joriskerk, met het bijbehorende 
kerkhof, en ook het stadhuis. De Hof was de plek 
waar de wekelijkse markten en drie jaarmarkten 
werden gehouden.3 Een drenkplaats van tien meter 
in het vierkant voorzag in de behoefte aan water van 
het vee dat op de markt werd verhandeld. De 
bierbrouwerij, ossenweiderij en textielnijverheid 
waren bedrijfstakken van een bovenregionaal 
belang. Gebaseerd op het (op archeologische 
vondsten berekende) aantal van ongeveer 300 
huizen dat in de stad stond, had Amersfoort in die 
tijd 1800 inwoners.4 De groei van de bevolking in 
deze periode is moeilijk te rijmen met de 
verwoestende pestepidemieën, die waarschijnlijk 
ook hier veel slachtoffers hebben gemaakt. Wellicht 
was dat het geval in de jaren 1350-1351, 1359, 1368-1369 
en 1381-1383. Er zijn geen aantallen slachtoffers 
bekend, maar het is mogelijk dat in het middeleeuw-
se Amersfoort, dat nog niet zo dicht was bebouwd, 
de pest minder desastreus om zich heen greep dan 
bijvoorbeeld in een stad als Utrecht, waar de 
bevolking veel meer op elkaar woonde.5

Het staat echter wel vast dat het een periode 
was die beheerst werd door angst voor de pest. De 
bron van deze fatale ziekte was onbekend en 
omgeven met mysteries. Men begreep de wijze van 
besmetting niet en zag de pest als een straf van God. 
Voorts was de 14e eeuw een tijd van mislukte 
oogsten. Uit archeologisch onderzoek is gebleken, 
dat in Amersfoort en omstreken circa het derde en 
laatste kwart van de 14e eeuw veel boerderijen waren 
verlaten, de zogenaamde Wüstungen.6 Al met al dus 
een tijd die enerzijds werd gekenmerkt door een 
groeiende stedelijke economie en anderzijds door 
angst en onzekerheid bij de bevolking.
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en de burgers: onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis 
van Mechelen (Mechelen, 2007).   20 Gjermund Kolltveit, 
Jew’s harps in European archaeology, BAR International Series 
1500 (2006).   

18 Jelmer W. Eerkens & Alex de Voogt, ‘The evolution of 
cubic dice, from the Roman through Post-Medieval period in 
the Netherlands’, in: Acta Archaeologica, 88, Iss.I (dec.2017) 
163-173.   19 Liesbeth Troubleyn, Frank Kinnaer ea., Het steen 

modes een veel kleinere rol spelen.   15 Leen Alberts, Brou-
wen aan de Eem: Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late 
middeleeuwen (Hilversum, 2017) 315-316.   16 Niet de gehele 
inhoud van de drenkplaats is gezeefd. De hoeveelheid – meer 
dan 100 kuub grond – was een obstakel en bovendien kwam 
het besef dat het hier om een zeer uitzonderlijk en vondstrijk 
verschijnsel ging niet direct tijdens de opgraving. Mocht alle 
grond zijn gezeefd, dan zou er naar verhouding nog meer 
klein materiaal zijn gevonden.   17 De vondsten zijn uitge-
breid beschreven in Nering en Vermaak 1994.   

13 In Groningen heeft archeologisch onderzoek plaatsge-
vonden op de markt; hier zijn echter geen grote hoeveelhe-
den vondsten gedaan. R.F. Kruisman en B.P. Tuin, ‘Archeolo-
gisch onderzoek Grote Markt Oostzijde 2008 ter 
voorbereiding van de bouw van de nieuwe oostwand en het 
Groninger Forum’, in Stadse Fratsen 18 (2009).   14 Een 
datering van aardewerk is niet preciezer mogelijk dan ‘rond 
1375’ en dit geldt voor meer vondstcategorieën, zoals schoe-
nen. Andere categorieën kunnen nog minder scherp geda-
teerd worden, omdat hierbij de functie de vorm bepaalt en 

Ze zijn als vondst vrij algemeen voorkomend, maar 
hier geldt ook weer: het aantal is bijzonder. Zeer 
uitzonderlijk is het aantal van 165 koten dat is 
gevonden, waar dat elders in opgravingen in 
Nederland tot een enkel stuk beperkt blijft. Het spel 
heeft iets gemeen met knikkeren en met jeu de 
boules en werd in de middeleeuwen ook door 
volwassenen gespeeld. Koten zijn vaak ook gemerkt, 
zodat de spelers hun eigen exemplaren herkenden. 
Sommige zijn verzwaard met lood of een spijker. 

Spectaculair en uniek, niet alleen voor 
Nederland maar voor Europa, is de vondst van acht 
mondharpen. Enkele exemplaren zijn uit archeologi-
sche context bekend, maar nooit werden er zoveel 
bij elkaar gevonden.20 Eén van de mondharpen heeft 
zelfs nog de (zeer dunne) lamel, die moet worden 
getokkeld om een grondtoon te maken.  

1100-1449 zijn uit Amsterdam, Utrecht of Leiden 
twee of drie dobbelstenen bekend, terwijl 
Amersfoort er ver bovenuit komt met 32 exempla-
ren, waarvan er dus 31 in de drenkplaats op de Hof 
zijn gevonden. Op veel plaatsen in Nederland is de 
dobbelsteen een gewone vondst, maar altijd in lage 
aantallen.18 Een spectaculaire uitzondering was de 
vondst in Mechelen (België) van 345 dobbelstenen 
in twee beerputten die hoorden bij de stadsgevan-
genis.19

Speelschijven werden gebruikt voor bordspelen 
als trictrac of dammen en zijn meestal vervaardigd 
door een stukje leisteen of dakpan rond bij te 
kappen, zo ook die uit de drenkplaats. 

van de grond uit de drenkplaats is gezeefd, waardoor 
ook heel kleine voorwerpen zijn gevonden.16

Verschillende vondstcategorieën springen er 
qua hoeveelheid uit. Op de eerste plaats de 
honderden (ruim 450) bierkannen, waarvan er zo’n 
40 puntgaaf uit de grond zijn gekomen. Doet deze 
categorie al de wenkbrauwen fronsen over zoveel 
‘slordigheid’ van de middeleeuwse Amersfoorter, 
wat te denken van acht mondharpen of 31 dobbel-              
stenen. De categorie speelgoed is sowieso 
oververtegenwoordigd met enkele tientallen 
speelschijven en bijna tweehonderd speelkoten. 
Natuurlijk is het aantrekkelijk en voor de hand 
liggend deze vondsten in verband te brengen met de 
jaarmarkten, en de daarmee gepaard gaande kermis 
die op de Hof werden gehouden. Hier zullen spel en 
het maken van muziek zeker veelvuldige bezigheden 
zijn geweest. Maar waarom zijn al deze nog goed 
bruikbare spullen in de drenkplaats terecht 
gekomen? Tegen het licht gehouden van de 
Moder ne Devotie krijgen de vondsten een heel 
andere betekenis. Hieronder komen alleen die 
vondsten aan de orde die mogelijk in verband 
kunnen worden gebracht met de veronderstelde 
rituele depositie vanwege de boetepreken van Geert 
Grote.17 

Spel en muziek
De groep vondsten die het meest afwijkt van het 
normale afvalpatroon dat archeologen in steden 
aantreffen zijn de spelartikelen. Het is vooral de 
hoeveelheid per soort die uitzonderlijk is: 31 
dobbelstenen, 22 speelschijven, 165 werpkoten,  
3 ballen, 8 mondharpen. 

Een studie naar Romeinse tot postmiddeleeuw-
se dobbelstenen uit archeologische context in 
Nederland maakt het direct duidelijk: uit de periode 

voorstelbaar. Grote heeft in veel steden gepredikt. 
Grootschalig archeologisch onderzoek op 
marktpleinen, zoals op de Hof, heeft echter niet veel 
plaats gevonden.13 Een vondstcomplex als dat uit de 
drenkplaats is uniek in zijn samenstelling en 
datering. Er zijn dus helaas geen parallellen, die 
kunnen duiden op verbanden tussen rituele 
deposities en boetepreken. 

De vondsten zijn gedaan in een drenkplaats voor 
het vee: een vrijwel vierkant omheinde vijver, met 
aan drie zijden een muur en aan een kant een 
geleidelijk naar het water aflopende helling, 
waarlangs het vee dat op de Hof werd gebracht, kon 
gaan drinken. De voorziening was aangelegd in het 
begin van de 14e eeuw en had een niet ommuurde 
voorganger, die uit het einde van de 13e eeuw dateert. 
De drenkplaats is uiteindelijk opgeheven eind jaren 
1370. De bepaling van de sluitdatum van het 
vondstcomplex is deels gedaan op basis van de 
determinatie van de munten die in het wed zijn 
aangetroffen. Ook geeft het aardewerk een datering 
van die tijd, met name de bierkannen van Duits 
steengoed. Jonger aardewerk dan deze kannen komt 
niet voor. Een klein gedeelte van de vondsten 
dateert van het begin van de drenkplaats en uit de 
periode waarin deze in gebruik is geweest, maar het 
overgrote deel is van rond 1375.14 In die periode is de 
drenkplaats gedempt, mogelijk omdat deze teveel 
plaats in beslag nam op de markt. Een tweede reden 
was vermoedelijk dat men toen al begon het vee uit 
het centrum van de stad te weren. Het zou kunnen 
dat toen elders in de stad een drenkplaats is 
aangelegd.15 De drenkplaats was niet uit historische 
bronnen bekend, en afbeeldingen zijn er ook niet 
van. De vondstenrijkdom vereiste een zeer 
intensieve opgravingtechniek en veel vrijwilligers 
hebben toen meegewerkt bij de berging. Een deel 
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21 Johan H. Winkelman, ’Bazige vrouwen, hitsige 
dwazen en leurende kooplieden’, in H.J. van Beunin-
gen e.a., Heilig en profaan 2: 1200 middeleeuwse insignes 
uit openbare en particuliere collecties (Rotterdam 
Papers 12, 2001) 193.   22 Zes leeuwengroten, emissie 
1354, Holland, Willem V 1345-1389 en vier leeuwengro-
ten, 1337-1365, Vlaanderen, Lodewijk van Crécy 1322-
1346 of Lodewijk van Male 1346-1384. Determinatie 
Arend Pol, Het Koninklijk Penningkabinet (in 2004 
opgeheven).   23 Een mijt, Vlaanderen, Lodewijk van 
Crécy 1322-1346, geslagen te Aalst en een penning, 
Brabant, Jan III 1312-1355. Determinatie Arend Pol.   24 
Paul Torongo & Raymond van Oosterhout, The leeu-
wengroten of the Amersfoort find (1991), https://www.
academia.edu/16018273.   25 Onderzoek begeleid en 
uitgewerkt door Harold van den Hauten, (vrijwillig 
medewerker Centrum voor Archeologie). De analyse 
is uitgevoerd door Bertil van Os (medewerker Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed). Niet gepubliceerd, 
maar intern rapport bij het Centrum voor Archeologie 
aanwezig.   

Een compleet exemplaar dus en ook dit is uniek voor 
de uit opgravingen bekende harpen. Buiten het feit 
dat het maken van muziek in de geest van de 
Moderne Devotie op zich al een verderfelijke 
bezigheid kan zijn geweest, zijn mondharpjes 
erotische symbolen waartegen de aanhangers 
bezwaar kunnen hebben gehad.21

Munten
De twaalf munten die zijn gevonden, bestaan uit 
tien zilveren leeuwengroten, een penning en een mijt. 
De munten lagen niet in een kluitje bij elkaar, maar 
waren verspreid over de drenkplaats. Ze hoeven dus 
niet in één keer of door dezelfde persoon te zijn 
weggegooid of verloren. De leeuwengroten 
vertegenwoordigden in die tijd een aanzienlijke 
waarde en werden gebruikt voor grote transacties.22 
De penning en de mijt waren in gebruik als dagelijks 
betaalmiddel.23 Na de publicatie in Nering en 
Vermaak zijn de munten onderzocht door anderen 
op visuele kenmerken en op verschillende details als 
lettervorm en tekentjes. Deze muntspecialisten 
kwamen op grond hiervan tot de conclusie dat een 
deel van de leeuwengroten middeleeuwse 
vervalsingen zijn.24 Daarnaast hebben een aantal van 
de zilveren munten een gaatje, dat op vervalsing 
duidt. De gaatjes zijn in dat geval mogelijk ontstaan 
doordat een proefstukje is uitgenomen om te testen 
of het valse munten betrof. In totaal zijn drie 
munten als zeker vals bestempeld, drie munten als 
echt en van vier is het onduidelijk. Met de huidig 
beschikbare techniek van röntgenfluorescentie-
onderzoek (XRF) was vervolgens een meting 
mogelijk van het zilvergehalte van de munten.25  
Ook dit onderzoek bestempelt een aantal van de 
leeuwengroten als vals. Van drie munten is het 
zilvergehalte 40% of minder, hetgeen voor een 
zilveren munt erg laag is en vrijwel zeker op 
vervalsing duidt. Vier van de munten hebben een 
zilvergehalte rond de 88%, hoogstwaarschijnlijk 
geen vervalsingen. En dan zijn er nog drie munten 
met een zilvergehalte van rond de 50%, minder 
duidelijk vervalsingen maar op z’n minst van 
twijfelachtig allooi. Alhoewel ook aan de XRF-
metingen verschillende haken en ogen zitten mag 
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mark’, in: Rad und Wagen: der Ursprung einer Innovotian 
Wagen im Vorderen Orient und Europa (Mainz am Rhein, 
2004) 321-340.   

29 Dit segment, namelijk een velgdeel met twee spaken, is 
ten behoeve van de reconstructie aangevuld.   30 Stefan 
Burmeister, ‘Neolithische und bronzezeitliche Moorfunde 
aus den Niederlanden, Nordwestdeutschland und Däne-

250-251.   28 Katleen Couchez, Daar waar het Romeins 
schoentje wringt (masterproef Universiteit van Gent, 2016) 
214-230.   

26 A.M. Koldewij en A. Willemsen (red), Heilig en profaan [1]: 
1000 laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie van J.H.E. van 
Beuningen (Rotterdam Papers 8, 1993) 287.   27 Ibidem, 

‘keientrekkers’ (geen Amersfoorters, maar 
chirurgijns die zogenaamde keien uit het hoofd van 
een door pijnen geteisterde patiënt sneden) kunnen 
het onderwerp van afkeuring in een preek van Geert 
Grote zijn geweest. Ze stonden algemeen bekend als 
bedriegers en kwamen naar markten om slachtof-
fers voor hun praktijken te vinden. 

Wiel
Een wiel is een uitzonderlijke vondst. Zeker uit de 
periode van de middeleeuwen zijn maar weinig 
exemplaren bekend. De zeldzaamheid is het gevolg 
van het feit dat grote stukken hout meestal in het 
vuur eindigden. Het wiel dat in de drenkplaats werd 
gevonden was niet compleet; één segment ontbrak 
en is ook niet elders in deze context aangetroffen.29 
Het bestaat uit vijf van de zes velgdelen met ieder 
twee spaken die in een naaf steken. Of de 
halvemaanvormige uitsneden in de velg als 
versiering dienden, is niet duidelijk. Er is geen 
aanwijzing dat de velg aan de buitenzijde versterkt 
was, bijvoorbeeld door een ijzeren band. Deson-
danks zijn er geen slijtagesporen op het loopvlak te 
zien. Drie soorten hout zijn gebruikt, elk met zijn 
specifieke eigenschappen: de naaf van els, de velgen 
van beuk, de spaken en de pennen van eik. Van de 
enkele, andere middeleeuwse wielvondsten in 
Nederland zijn ook de naaf van els en de spaken van 
eik. De diameter van het Amersfoortse wiel is 120 
cm. Deze afmeting spreekt er voor dat het afkomstig 
is van een twee-assig voertuig en niet van een kar, 
die één as had, want dan zou het waarschijnlijk nog 
groter zijn geweest. In de prehistorie, met name in 
het Neolithicum en de Vroege-Bronstijd, bestond 
het gebruik om wielen als offergave in het moeras te 
deponeren.30 Ze zijn van hout, gevonden in het veen, 
en niet versleten, en dus niet afgedankt. Er zijn zelfs 
wielen die nooit zijn afgemaakt en deze zullen dus 
een speciale betekenis hebben gehad. De symbo - 
lische betekenis ervan bestaat in veel culturen en 
staat in algemene zin voor de zon en de cyclus van 

het leven. Terug naar het Amersfoortse wiel: het lijkt 
niet te zijn gebruikt en het ontbrekende segment 
spreekt er voor dat het niet af was. Het is een grote 
stap van de prehistorische, ritueel gedeponeerde 
wielen naar het Amersfoortse exemplaar, maar de 
symbolische betekenis moet wel bij deze 
beschouwing worden genoemd. De hooiwagen op 
het bekende schilderij van Jeroen Bosch, ten slotte, 
stond symbool voor de hebzucht en de vergankelijk-
heid.

Slot
Niet alle vondstcategorieën die zijn aangetroffen in 
de drenkplaats op de Hof zijn in dit artikel opge -
voerd. Alleen die waarvan het voor de hand ligt dat, 
mocht Geert Grote er iets mee te maken hebben 
gehad, hij deze zal hebben afgekeurd. Dit geldt 
duidelijk voor de dobbelstenen en ander speelgoed, 
en voor de mondharpen. Ook betref   fende valse 
munten, zou Geert Grote van leer kunnen zijn 
getrokken. Hetzelfde geldt voor de honderden 
kannen, die met drankzucht kunnen zijn verbonden. 
De aantallen alleen al vragen om een verklaring die 
verder gaat dan afval. Het is minder eenduidig of de 
andere vondsten, zoals de schoenen, insignes, vijzels 
en het wiel, die qua aantallen minder opvallend zijn, 
tot de veronderstelde rituele depositie behoorden. 
Maar van een eventuele relatie met de gesuggereer-
de praktijk kan wel sprake zijn.

Zoals zo vaak in de geschiedenis ontbreken er 
veel feiten. Geschreven bronnen en ook de archeolo-
gische gegevens leveren geen kant en klaar verhaal. 
Omwille van de reconstructie moeten verbanden 
worden gelegd waarvoor een hard bewijs ontbreekt. 
Zonder enig voorstellingsvermogen geven de 
archeologische vondsten op zich wat weinig kleur 
aan het verhaal. Een benadering als deze, waarbij 
zowel de iconografische, de archeologische als de 
schriftelijke duidingen gecombineerd worden, 
brengt ons iets dichterbij de leefwereld van de 
middeleeuwer.

duidelijk zijn dat er bij deze muntvondst wat aan de 
hand is op het gebied van echt en vals. Dat de 
resultaten van de XRF-metingen ook nog eens goed 
overeenkomen met de bepalingen van vals of echt 
op visuele kenmerken is een ‘aangename’ uitslag. 

Bierkannen
Al is het aannemelijk dat op een markt weleens een 
bierkan sneuvelde, al helemaal wanneer daar een 
drankfestijn plaatsvond, dan nog is het aantal 
gevonden bierkannen uit de drenkplaats indrukwek-
kend. Daarbij is het aantal van zo’n 40 complete 
kannen, dus niet gebroken, heel opmerkelijk. Van de 
in totaal 450 steengoed bierkannen zijn er 437 van 
één type. Dit type was in gebruik in de periode rond 
1375. De hoeveelheid en de compleetheid van een 
groot aantal ondersteunt het idee van het 
weggooien van de bierkan onder aansporing van een 
boeteprediker die tekeer gaat tegen drankzucht. 

Insignes
Religieuze en wereldlijke insignes waren wijdver-
breid in de middeleeuwen. Ze droegen een 
boodschap uit, waarbij ze vaak de functie hadden 
van een soort amulet met magische krachten. 
Enerzijds brachten ze geluk, anderzijds hadden ze 
de functie van afweer van het kwaad. Het in de 
drenkplaats gevonden insigne dat een blaasbalg 
voorstelt, kan de betekenis hebben gehad van 
geblazen lucht, dus opschepperij, dwaasheid en 
onbetrouwbaarheid. Maar ook stond de blaasbalg 
voor twist en tweedracht en het zou zelfs een 
seksueel symbool kunnen zijn geweest: het 
wakkerde de liefde aan.26 Het andere insigne uit de 
vindplaats stelt een wildeman voor. Die was ruig 
behaard en vertoonde zijn seksuele potentie. De 
wildeman werd wel met een knots of een wilde 
vrouw afgebeeld, maar bij dit exemplaar is dat 
afgebroken.27 

Schoenen
Schoendeposities in venen en waterputten waren in 
vroegere eeuwen een veelvoorkomend gebruik. Een 

ander fenomeen was het verbergen in een holle 
ruimte van een huis, om het huis te beschermen 
tegen het kwaad. Een schoen had kortom een 
symbolische betekenis. De reden hiervoor kan 
worden gezocht in het zeer persoonlijke karakter, 
waarbij de voet een eigen indruk nalaat.28 Is er een 
onderscheid te maken tussen weggegooid als afval 
of als ritueel? De basis voor de conclusie dat ze niet 
als afval kunnen worden beschouwd is het feit dat de 
165 exemplaren die in de drenkplaats zijn gevonden 
weliswaar sporen van slijtage vertoonden, maar niet 
totaal versleten waren. Een ander opmerkelijk feit is, 
dat er geen paren schoenen zijn. De schoenen 
hebben een stijl die globaal te dateren is tussen 1350 
en 1375.

Vijzels
Vijzels zijn heel zeldzaam als bodemvondst en de 
twee natuurstenen fragmenten die in de drenkplaats 
zijn gevonden, mogen dus als heel bijzonder worden 
beschouwd. Ze waren het attribuut van chirurgijns 
en kwakzalvers. Ook kwakzalvers en zogenaamde 
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