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Bunschoten 600 jaar

J. A. J. Vervloet

Op 11 augustus 1383 verleende de toenmalige bisschop van Utrecht, Floris van
Wevelichoven, tegen betaling van een 'zekere summe van ghelde', een handvest met een vijftal
voorrechten aan de inwoners van Bunschoten.
Zeshonderdjaar later, in 1983, heeft men in Bunschoten de gelegenheid aangegrepen om aan
dit voor de stad en bisschop zo heuglijke gebeuren op gepaste wijze luister bij te zetten.
In dit artikel, bedoeld als bijdrage tot het huldebetoon aan de jubilerende 'stad' wordt evenwel
niet uitsluitend bij het zojuist vermelde voorval stil gestaan. Ook de periode voorafgaand aan
het optreden van bisschop Floris, vertoont allerlei interessante aspecten die noodzakelijk aan
de orde moeten komen. Deze informatie berust hoofdzakelijk op onderzoek dat gedurende het
laatste decennium door archeologen, bodemkundigen en historisch geografen in en om
Bunschoten is verricht.
De geschiedenis van Bunschoten begint op
het eind van de twaalfde eeuw. Het
territorium stond toen evenwel niet bekend
onder de huidige naam maar werd 'Wtwik'
(Uitwijk) genoemd. Dit weten we uit een
oorkonde van 1203, waarin de bisschop van
Utrecht, Diederik 11 van Ahr (1198-1212)
verklaarde dat een zekere Ghiselbert, deken
van het kapittel van St. Jan te Utrecht, de
novale tiend verkreeg van 'Wtwik', gelegen
aan de Eem, die ten tijde van bisschop
Boudewijn 11 (11 78 -1196) van het

grondgebied van de bisschopshof van
Amersfoort was afgescheiden.
Dat ' Wtwik' het grondgebied van
Bunschoten heeft beslagen, wordt ons
duidelijk in 124 7, als de grenzen van het
afgescheiden stuk grond worden
aangegeven: 'in de breedte van de gracht af,
waar de scheiding met de oude tiend
gemaakt was, tot aan de gracht hogerop
naar de Veluwe toe, en in de lengte van de
Harsaterdrecht tot de zee'.
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Situatie op het eind van de twaalfde eeuw waarop reeds de latere stadsomwalling is
aangegeven.

De gracht of wetering op de afscheiding met
de oude tiend, wordt gezocht langs de
noordgrens van Eembrugge. De gracht
hogerop naar de Veluwe is zonder twijfel de
Laak, die thans nog de grens met Gelderland
vormt. De Harsaterdrecht wordt
geïdentificeerd met een wetering langs de
Haardijk, terwijl met de zee niets anders kan
zijn bedoeld dan de voormalige Zuiderzee.
Er is sprake van een novale tiend. Onzes
inziens houdt dit in, dat toen ' Wtwik', alias
Bunschoten, van de bisschopshofvan
Amersfoort werd afgescheiden de ontginning
van dit deel van de Eemvallei nog niet of pas
onlangs ter hand was genomen.
Het is verleidelijk zich een voorstelling te
maken van het langschap ter plaatse in de
tijd dat bisschop Boudewijn 11 tot de
afsplitsing van 'Wtwik' besloot. De actuele
bodemgesteldheid biedt ons daartoe gunstige
aanknopingspunten: onder een kleilaag, die
waarschijnlijk pas enige tijd na de occupatie
tot afzetting kwam, wordt op grote schaal
veen aangetroffen. Niet onwaarschijnlijk is
Bunschoten ten tijde van de ontginning voor
het merendeel door veen bedekt geweest. Op
grond van het soort veen dat we onder de
klei aantreffen is het zelfs mogelijk globaal
aan te geven hoe het veenlandschap er
destijds heeft uit gezien.
Het gebied bestond, ruw geschetst, uit drie
geleidelijk in elkaar overlopende
landschapsonderdelen: een zone met
veenmosveen, in het deel van de
Bikkerspolder ten noorden van de weg naar
Eemdijk; een zone met zeggeveen, gelegen
ten zuiden van de weg en een zone rond de
oude stadskern van Bunschoten en oostelij k
van de Veenestraat waar, naast kleinere
gebieden met veenmosveen en zeggeveen ook
zogenaamde broekeerdgronden voorkomen
alsmede enkele niet bijzonder omvangrijke
zandige opduikingen.
Levend veenmosveen onderscheidt zich in
landschappelijk opzicht van het overige veen
door zijn hoge ligging. Het vormt koepels
met een doorsnede van verscheidene
kilometers die tot meerdere meters boven
hun omgeving kunnen uitgroeien. Het
ontstaat onder voedselarme condities en is
voor zijn groei geheel afhankelijk van zuur
regenwater. Zeggeveen vertoont over het
algemeen een veel vlakkere ligging. Het
wordt aangetroffen langs de lagere flanken
van de veenmoskoepels en in gebieden waar
naast regenwater voedselrijker grondwater of

Reconstructie van Bunschoten vóór de militaire campagne van 1430.
1. Sporen van de middeleeuwse versterkingen.
2. Ligging van de zogenaamde burgerwalletjes vóór de ruilverkaveling.
3. Reconstructie waarschijnlijk.
4. Vraagpunten.
5. Brug.
6. Poort.

Kopie van de oudste kadasterkaart van Bunschoten.
Sectie A, Veenzijde, Eerste Blad (ca. 1822).
rivierwater kunnen doordringen. Is de
voedselrijkdom groot genoeg, dan gaat het
zeggeveen over in rietveen en broek veen . Dit
laatste is onder andere het geval nabij
Bunschoten, ten oosten van de Veenestraat
en langs de Eem.
Ongeveer halverwege Bunschoten en
Eemdijk heeft zich het hoogste deel van een
veenmosveenkoepel bevonden. De kleilaag

die hier werd afgezet is dunner dan elders in
de Bikkerspolder. Op dit punt heeft het veen
kennelijk nog lange tijd wat hoger gelegen
dan de naaste omgeving. Overigens mag
worden aangenomen dat het natuurlijke
veenlandschap in Bunschoten over het geheel
genomen boven het huidige niveau van het
maaiveld heeft uitgestoken .

In de loop der tijd is de dikte van het veen
door klink en vertering verminderd. In
samengeperste vorm reikt het veen in de kern
van Bunschoten, onder de Veenestraat, op
veel plaatsen tot enkele tientallen centimeters
boven N.A.P. Op één punt bereikt de
bovenzijde van het veen zelfs een hoogte van
0,87 cm+ N .A .P . Gemiddeld bereikt de
veenlaag onder de Veenestraat een dikte van
2 tot 2,5 meter. Klink en vertering in
aanmerking nemende mag met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid worden gesteld
dat de top van dit veen oorspronkelijk
tenmi nste I à 1,5 meter hoger heeft gelegen ;
dus op omstreeks 2 meter boven N.A.P. De
veenmosveenkoepels zullen zelfs nog wat
hoger hebben gelegen.
De daling van het maaive~d komt duidelijk
tot uiting, wanneer we de bovengenoemde
getallen vergelijken met de actuele
hoogteligging van het veen in de
Bikkerspolder. De top hiervan ligt veelal nog
onder een niveau van I meter - N .A .P . De
mogelijkheid van een maaiveldsdaling van 2
tot 3 meter moet in dit gebied serieus worden
overwogen.
De occupatie van het veen vond plaats
vanuit een zogenaamde ontginningsbasis ; de
Veenestraat Langs deze ontsluitingsweg die
het gehele territorium van Bunschoten van
zuid naar noord doorsnijdt, vestigden zich de
eerste kolonisten. leder van hen kreeg het
recht om achter zijn huis een brede strook
land te ontginnen; zover als de verleende
concessie reikte. Op deze wijze ontstonden
aan weerszijden van de Veenestraat, tussen
de Eem en de Laak, lange strookvormige
percelen .
Op oude kaarten is de oorspronkelijke opzet
van deze percelering nog heel goed
zichtbaar. Ook na de ruilverkaveling uit het
begin van de jaren vijftig is het
strookvormige karakter van de kavels het
landschap blijven domineren.
De begrenzing van de percelen geschiedde
door sloten die tevens voor de ontwatering
van het veen zorg droegen. Een goede
afstroming werd bevorderd door hun verloop
zo veel mogelijk aan het reliëf aan te passen:
loodrecht op de hoogtelijnen .
Inmiddels raakte de naam ' Wtwik' in
onbruik . In schriftelijke bronnen wordt de
nieuwe of de andere naam ' Bunschoten' voor
het eerst vermeld in 1294.

29

~f
.

I

Spakenburg, anonieme tekening uit 1749.

Bevat de naam 'Wtwik' een belangwekkende
aanduiding met betrekking tot de situering
van dit territorium ten opzichte van de hof
van Amersfoort; van de naam 'Bunscoten'
kan stellig niet worden gezegd dat deze, in
nederzettingsgeografisch opzicht, van
minder betekenis is. Het prefix 'Bun' is
afgeleid van de voornaam Bunno; kennelijk
de voornaam van de zogenaamde 'locator',
de man onder wiens leiding de ontginning
van het veen werd gerealiseerd. Het suffix
'schoten' is afgeleid van het woord
'skautum', volgens de naamkundige
Gysseling een beboste hoek zandgrond
uitspringend in moerassig terrein.
Ter hoogte van de oude stadskern en ten
oosten van de Veenestraat is sprake van een
zandige opwelving waarvan onderdelen
thans nagenoeg tot aan het oppervlak reiken.
De hoofdcontouren hiervan vertonen
inderdaad het beeld van een
vooruitspringende landtong.
Hoewel tijdens de ontginning bedekt door
veen, kan het zand in deze omgeving door
zijn hoge ligging misschien van invloed zijn
geweest op de vegetatie. In dit verband zou
ter plaatse gedacht kunnen worden aan een
begroeiing bestaande uit kreupelhout. Deze
kan temidden van een landschap bestaande
uit riet-, zegge- en veenmosvenen een
opvallend element hebben gevormd.
Het rechte verloop van de vanuit de
Veenestraat in de richting van Eem en Laak
opstrekkende percelen geeft overigens de
indruk dat het veen ten tijde van de
ontginning niet bijzonder uitgesproken
reliëfverschillen moet hebben vertoond. Dit
geldt ook voor het gebied ten noordwesten
van de oude stadskern waar zich nochtans
een veenmosveenkoepel moet hebben
bevonden.
Het rechte verloop van de percelen op deze
plaats dient te worden toegeschreven aan de
daling van het veen die in deze omgeving
wellicht reeds in de jaren voorafgaand aan de
ontginning is begonnen. Door inbraken en
overstromingen werden de venen langs de
Zuiderzee vanafhet midden van de twaalfde
eeuw steeds verder aangetast.
Maaiveldverlaging zal hiervan een van de
gevolgen zijn geweest. Trouwens ook een
betere begaanbaarheid, waardoor de
ontginning werd aangemoedigd.
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Aan de agrarische nederzetting 'Bunschoten'
werden op een zeker moment stedelijke
rechten gegeven. Men kan zich afvragen wat
daarvan de reden was.
Zonder enige volledigheid te willen
pretenderen kan men vaststellen dat bij
stedestichting in de middeleeuwen, drie
hoofdmotieven golden: een economisch, een
politiek en een situationeel. Het ontstaan van
een stad is meestal uit een combinatie van dit
drietal factoren te begrijpen.
Voor wat betreft Bunschoten zullen bij de
verlening van het stadsrecht voornamelijk
politiek-strategische overwegingen van
betekenis zijn geweest. De benedenloop van
de Eem, waarlangs het territorium van deze
nederzetting zich uitstrekt, vormde immers
de laatste vrije corridor waarlangs vanuit het
'Nedersticht' de Zuiderzee bereikt kon
worden. Van daaruit konden de bisschoppen
zich ongehinderd per schip naar hun andere
machtsgebied, het ' Oversticht' begeven.
Wanneer Bunschoten stad is geworden, is
niet precies bekend. Een akte uit 1300 maakt
weliswaar melding van ' onser stadt segel van
Bunschoten', doch Maris heeft aannemelijk
gemaakt dat hier sprake moet zijn van een
vergissing. Vaak herleidt men de stedelijke
rechten van Bunschoten tot het hiervoor
reeds gememoreerde handvest van 1383.
Daarin wordt evenwel nergens expliciet
gesproken over een stad wording. Gezien de
in dit stuk gehanteerde terminologie zou men
zelfs kunnen concluderen dat Bunschoten
reeds stad was. Het handvest kan dan
beschouwd worden als een uitbreiding van de
priviliges. Dit impliceert dat de
stadsrechtverlening dagtekent van vóór het
jaar 1383.
In de zogenaamde Cameraarsrekeningen van
Deventer komt een post voor die ons
hiervoor enige nadere informatie verschaft.
In de rekening over 1355 wordt Bunschoten
genoemd als een stad met schepenen:
'civitas' en 'scabini'. Daaruit mogen we
opmaken dat de stadwording tussen 1300 en
1355 een feit is geworden. Gebruik makend
van een andere bron, de rekeningen van de
schout van Amersfoort, kan men proberen
de termijn waarbinnen zich het ontstaan van
de stad heeft afgespeeld nog wat nader afte
bakenen . In 1336 wordt gewag gemaakt van
boeten geïnd 'int kerspel van Bonscoten'. Dit
zou kunnen betekenen dat de stadwording
van Bunschoten tussen de jaren 1336 en
1355 is gerealiseerd.

We kunnen deze problematiek ook nog
vanuit een andere hoek benaderen.
Bunschoten vormt namelijk geen geval apart
doch maakt deel uit van een groep steden die
in territoriaal opzicht een grote samenhang
vertonen. Ze beslaan gezamenlijk het
noordelijke deel van de Eemvallei. Daarmee
wordt nogmaals de betekenis als uitvalsbasis
voor het 'Nedersticht' onderstreept. De
bisschoppen hebben de bewoners van dit
gebied door speciale voorrechten aan zich
willen binden.
Vooral de fundatie van het Eembrugger
stadsrecht door bisschop Jan van Diest
tussen 1336 en 1340 heeft de verbreiding van
de stedelijkheid in dit militaire en politieke
sleutelgebied belangrijke impulsen gegeven.
Eembrugge had een veel groter oppervlak
dan het kleine gebied dat men thans als
zodanig aanduidt. Het besloeg tevens de
huidige gemeente Eemnes voorzover deze lag
ten oosten van de Wakkere dijk. Dit betekent
dat door de stadwording van Eembrugge
tegelijk het gehele westelijke deel van
Eemland stedelijke rechten verwierf. Nemen
we het moment in beschouwing waarop de
stadsrechten werden verleend (Eembrugge
tussen 1336 en 1340; Bunschoten tussen
1336 en 1355) dan kan men zich niet aan de
indruk onttrekken dat aan beide gebieden op
het zelfde ogenblik stadsrechten verleend
worden.
Nadat Bunschoten stad was geworden, werd
de plaats van versterkingen voorzien. De
eerste keer dat het bestaan hiervan blijkt is in
een keur uit 1398, waarin sprake is van
'borchwalle'. Binnen deze versterking ging
een concentratie van de bewoning optreden.
Aan de oorspronkelijke opzet van de
nederzetting, een lineair dorp met verspreide
boerderijen langs de gehele lengte van de
ontginningsbasis, kwam een einde. De
agrarische bedrijfsgebouwen werden binnen
de burgwallen samengebracht.
Bij deze stadsversterkingen moeten we niet in
de eerste plaats denken aan een doorgaande
ommuring. We hebben hier te maken met
een bescheiden, door stadsboeren bewoonde
nederzetting waarin handel en verkeer
slechts een secundaire betekenis hadden.
Daarom denken we aan een versterking
bestaande uit aarden wallen, eventueel
voorzien van palissaden en aan de
buitenzijde door een gracht omgeven. De
specie die bij het graven van de gracht
beschikbaar kwam, kan zijn benut om
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Detail van de' kaerte vande polders der Eemlandtsche LeegeLanden' (1666).
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Restant van de Westelijke stadsgracht.

Bunschoten, anonieme tekening 18e eeuw.
daarmee de burgwallen op te werpen. Sporen
van de omgrachting zijn nog heel goed
zichtbaar op de oudste kadastrale kaart van
omstreeks 1822. Hierop kan trouwens ook
het verloop van de voormalige stadswallen
nog duidelijk worden aangewezen.
Over de gracht moeten plaatselijk bruggen
hebben gelegen met poorten die toegang
gaven tot de stad. Ter hoogte van de huidige
Burgwal waar vanuit het zuiden de stad kon
worden binnen gekomen, zijn in 1977 de
resten aangetroffen van muurwerk;
hoogstwaarschijnlijk van de voormalige
stadspoort en van een daarvóór liggende
brug.
Beschouwt men de kadastrale plattegrond
dan krijgt men de indruk dat de vroegere
stadsgracht (niet de huidige) een aanzienlijke
breedte heeft gehad (ca 30 meter).
Onderzoek door de Stichting voor
Bodemkartering heeft uitgewezen dat de
breedte van de gracht erg heeft gevariëerd
(tussen 15 en 40 meter). Waarnemingen
gedaan in de zomer van 1975 door de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, hebben zelfs uitgewezen
dat de stadsgracht plaatselijk niet breder is
geweest dan 6 tot 7 meter. In het
32

onderzochte profiel werden aan weerskanten
van dit grachtje echter lagere ' uiterwaarden'
aangetroffen met een breedte van 14 tot 15
meter die waarschijnlijk een groot deel van
hetjaar onder water stonden. Daardoor leek
de omgrachting hier breder dan zij in
werkelijkheid was.
Bij de eerder genoemde poort zijn twee naast
elkaar liggende grachten elk met een breedte
van 7 meter. Een opvallend verschijnsel is de
diepte van de stadsgracht. Bij de stadspoort
bedraagt deze omstreeks 3 meter, maar
overal elders is de diepte veel geringer. In de
in 19 7 5 onderzochte profielsleuf bedroeg de
diepte niet meer dan 0, 70 tot 1,20 meter.
Door de Stichting voor Bodemkartering zijn
grachtdiepten gevonden variërend tussen
0,45 en 0,90 meter beneden het maaiveld
(ligging van het maaiveld omstreeks 0,30
meter -N.A.P.). Het onderzoek heeft
bovendien uitgewezen dat in de eerder
genoemde uiterwaarden greppels en kuilen
waren uitgegraven; kennelijk met de
bedoeling eventuele pogingen de grachten
over te steken te bemoeilijken.
De grote ongelijkheid van het talud, de
variërende breedte en de geringe diepte geven
de indruk dat men te maken heeft met een

tamelijk primitief maar daarom niet minder
doeltreffend soort gracht. Wellicht het
prototype van een middeleeuwse
stadsgracht? In de zestiende en de
zeventiende eeuw zijn overal rond de steden
nieuwe vestingswerken aangelegd en diepe
grachten gegraven. Hierbij ging de
middeleeuwse aanleg verloren.
Aan Bunschoten zijn deze vernieuwingen
voorbij gegaan. Tijdens een militaire
campagne uitgevoerd in 1430 zijn de
versterkingen van Bunschoten geslecht.
Sindsdien is de stadsgracht heel geleidelijk
dichtgeslibt. Binnen het door de
stadsgrachten omsloten terrein werd, vóór de
ruilverkaveling uit de jaren vijftig, trouwens
nog een andere curiositeit aangetroffen : een
schaakbordachtig wegenpatroon. De hier
van deel uit makende weggetjes die in de
volksmond ook wel ' burgwalletjes' werden
genoemd worden door ons beschouwd als de
eerste fase van een planmatige uitleg van de
stad. Door de verwoestingen die in het jaar
1430 plaatsvonden, is van een verdere
uitbouw van de stad niets meer gekomen. De
weggetjes werden door de gemeente verpacht
voor de hooiwinning en wisten op deze wijze
hun bestaan als fossiele elementen tot in de
twintigste eeuw te handhaven.
Bij de moderne stadsuitleg zijn de weilanden
ten westen van de Dorpsstraat (Veenestraat)
gelukkig gespaard gebleven. Het daardoor
behouden ruimtelijke beeld bevat zeker nog
aangrijpingspunten voor het doorgronden
van het Bunschater verleden.
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