


Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 (i2>tti^Urti, hit%.ftMuu en ^Xiri. ik WVX: rx JiUUJtSTKin. De Markt te Wijk bij Duurstede. Ets van H. Spilman naarJ. de Beijer,1745. Topografische verzameling gemeente Wijk bij Duurstede. De vrijheid had vooral betrekking op civiele zaken als schulden, met dienverstande dat daarvan dan weer de tijdens de Wijkse jaarmarkt gemaakteschulden uitgezonderd waren. Uit de tekst van het stadsrecht valt op te maken,dat de vrijheid voor de bezoekers in ieder geval een week duurde. Over dedatum waarop de markt werd gehouden, zijn we niet ingelicht. Dat geldt welvoor de eerste helft van de 15de eeuw. Op 1 september 1406 verleende Willemvan Abcoude, heer van Wijk, de stad het recht tot het houden van eenjaarmarkt. De tekst van dit privilege lijkt te impliceren, dat het om een nieuwe



Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 marktgaat. De bewoording leidde echter tot misverstanden^ Willem overleedin 1407, dus men kon hem niet meer om interpretatie van de onduidelijke tekstvragen. Men kan alleen maar aannemen dat de markt op basis van dit privilegeergens in de maand oktober werd gehouden, maar er zijn geen bronnen die ditkunnen bevestigen. Pas in 1447 kwam men ertoe een vaste en duidelijke datumvoor de markt vast te stellen. Uit het betreffende artikel in het poortboekblijkt ook, dat de datum inderdaad een probleem vormde' De jaarmarkt zouvoortaan duren van de maandag na S. Gallen (16 oktober) van 0.00 uur tot dedonderdag tien dagen later om 0.00 uur. De weekdagen waarop de marktbegon en eindigde stonden vast, de data varieerden per jaar*. 2.    Stadsarchief Wijk bij Duurstede 1300-1810 nr. 15 (nr. 4 van de nieuweregestenlijst). De

datum van de jaarmarkt werd gesteld op '....iaerlix opder Elfdusent meghedendacht, dat is te weten ende te verstane vier-tiendage na Sunte Gallendach....'. Het is waarschijnlijk die laatstetoevoeging die de verwarring veroorzaakte over de datum waarop demarkt moest worden gehouden, want later in de tekst van het privilegewordt nog wel gezegd, dat de vrijheid van de jaarmarkt zal duren '....driedaghe voir der Elfdusent meghedendacht voirscreven ende drie dagedairna duerende....' 3.    Fruin, Rechtsbronnen, p. 48 (1447 september 29). Vergelijk voor deuitdrukking 'in trekaet' het Latijnse 'intricare' (verwarren) en het Engelse'intricate' (o.a. gecompliceerd of obscuur). 4.     In een van het midden van de 16de eeuw daterende bewerking van deartikelen van het poortboek wordt een aantal regels voor het houden vande jaarmarkt genoemd, waaronder de uitdrukkelijke vermelding

dat dekruisen bij het ingaan van de vrijheid (dus maandag 0.00 uur) moestenstaan en bij het aflopen (donderdag 0.00 uur) verwijderd. Er komen bijdeze artikelen overigens ook punten m.b.t. de weekmarkt voor, waaruitblijkt dat deze op woensdag werd gehouden en wel op de Markt: '..Itemnijemant en sall des Woensdages enich goet coepen, het sij botter, eijer,visch, verken off besten, was noich vlaes, peerde noich runderen, eer 't opdie marckt is, te weten op ter Plaetssen..'. Ibidem, p. 130.











Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 vervielen, kwam de gewoonte op om de 'burgerij onder de wapenen tebrengen' en die de optocht te laten lopen&quot;. Van jaarmarkt naar kermis Inmiddels moet de Wijkse jaarmarkt geleidelijk in betekenis zijn gaan inboe-ten. Na in 1635/1636 te zijn getroffen door een pestepidemie waarbij mogelijk10 a 15% van de bevolking stierf, ging het met de economie van de stad in hetalgemeen slechter, oorzaak datervooral vanaf 1665vermoedelijksteedsmeermensen uit Wijk emigreerden&quot;. Karakteristiek voor deze ontwikkeling lijkt datin 1666 en weer in 1667 de stad Utrecht kennelijk zonder enig overleg met deWijkse bestuurders haar jaarmarkt op dezelfde dag stelde als die van laatstge-noemde stad. Op die manier werd de Wijkse markt natuurlijk van een grootdeel van haar activiteiten beroofd en het stadsbestuur zag zich daaromgedwongen de

Statenvan Utrecht teverzoeken om toestemming de jaarmarkttwee weken later te stellen en derhalve twee weken na de Utrechtse&quot;. Dedatum van de Wijkse markt kwam hiermee op de vierde zondag na S. Jan. Tijdens de jaren 1672-1674 had Wijk te lijden van de bezetting door Franseen Poolse legeronderdelen. Het is waarschijnlijk, dat deze jaren de nekslagvoor de Wijkse economie betekenden. Inmiddels bleef de markt wel hetkarakter van een vrije jaarmarkt houden. In 1676 werd besloten de markt aante kondigen voor de vierde zondag na S.Jan zoals in 1667 was vastgesteld. Ookwerden de kruisen volgens oud gebruik aangeslagen. Tevens werd besloten deburgerij onder de wapenen te brengen, kennelijk met de bedoeling een paradete houden, maar misschien bij hel ontbreken van de schutterij ook wel omongeregeldheden te kunnen tegengaan&quot;. Het valt op dat de

Wijksc magistraatzich verzette tegen de komst van kramen met allerlei (kans-)spelen naar de 17.   Idem, (1653 juli 1). 18.   Mededeling van R.N.J. Rommes. Dcheer Rommes heeft een artikel voorons periodiek in voorbereiding over de ontwikkeling van de bevolkings-loop in Wijk in de 17de en 18de eeuw, waar ik nu reeds uit mocht putten. 19.   Stadsarchief nr. 16 (1667 juni 19). 20.   Ibidem, nr. 52 (kladnotulen magistraat, 1676 juni 19). 8






