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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.

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.

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.

Stadsarchief Wijk bij Duurstede 1300-1810 nr. 15 (nr. 4 van de nieuweregestenlijst). De

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

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

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Kasteel DUURSTEDE in oude luister hersteld Op vrijdag 23 augustus 1985 is kasteel Duurstede weer opengesteld voor hetpubliek. Deze datum viel samen met de manifestatie Kunst en Flora. Nadatin 1948 de Bourgondische toren was gerestaureerd zijn in veertien maandentijds, in de periode 1984/1985, de donjon' en de van het kasteel overgeblevenmuurresten gerestaureerd. Daarmee zijn alle bovengrondse gedeelten vanhet eens zo luisterrijke kasteel weer hersteld. Deze laatste restauratie werdnaar een ontwerp van architectenbureau Meulenbelt B.V. uit Utrechtuitgevoerd door Aannemersbedrijf Woudenberg-Ameide B.V. De zuidgevel van de Donjonlaat duidelijk littekens zienvan een kapkonstruktie die inde opgaande muur was ingela-ten. Deze kapkonstruktiemaakte vermoedelijk onder-deel uit van de omloop nabij debuitenmuur.

1. De zware vierkante verdedigingstoren. 11

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 In de noordgevel van deDonjon, welke gericht is naarde binnenzijde van het (oude)kasteel, bevinden zich deaanzetten van een gewelf deplafondkonstruktie. Gelet opde geringe grootte van dezeelementen, bestaat het ver-moeden dat het eenaangrenzend dienstverblijfmoet zijn geweest. In de oostgevel van de Donjonzijn nog sporen aanwezig vaneen doorbraak respectievelijkverbindingsgang tussen torenen omloop. De geschiedenis van de restauratie begint al in 1976. Toen kreeg het architec-tenbureau van de gemeente Wijk bij Duurstede opdracht de donjon en demuurreslen in tekening te brengen en een restauratieplan te maken. Het bleektoen echter niet mogelijk de nodige subsidiegelden los te krijgen en het kasteelbleef in vervallen staat. Daar kwam in 1983 verandering in. Het besluit van de 12

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 regering om subsidies te verstrekken voor werkgclcgenheidsprojekten werdin Wijk bij Duurstede warm ontvangen. De restauratie is voor 70% uitgevoerd door werkloze bouwvakkers.Uitgangspunten van de restauratie van donjon waren: behoud voor verderverval en het toegankelijk maken van deze toren. Dat betekende onder meerhet aanbrengen van een dak met hemclwaterafvoeren en een (overloop)spuwer, het herstellen van de vloeren en muurtrappen en het aanbrengen vaneen eiken spiltrap in de toren alsmede een toegangstrap buiten de toren. Doorhet dak tussen de gevels te houden, is het oude vervallen aanzien van donjonbewaard gebleven. Het koepelgewelf met k ruisribben werd in zijn oorspronke-lijke vorm teruggebracht. Op de bovenste verdieping werden de gordelbogen weer gemetseld metde aanzet van de

troggewelven. De contouren van de 13de eeuwse verdedi-gingstoren zijn weer teruggebracht door de hoeken, waar deze in later tijdwaren uitgehakt, beter aan te helen. Bovenin de donjon is het gemetseldekruisvenster hersteld en voorzien van glas-in-lood. 'Littekens' In zijn lange bestaan - het kasteel werd vermoedelijk in 1265 gebouwd -hebben in en aan de donjon veel verbouwingen plaats gevonden. Geleidelijkaan werd de toren aan drie zijden ingebouwd, hetgeen in de gevels veel bouw-sporen heeft nagelaten. Al deze 'littekens zijn gehandhaafd. Eeuwenoudebalkankers steken nog uit het metselwerk, terwijl hoog boven het maaiveld eenlater ingehakte broodoven zichtbaar is. Tot het werk van de aannemerbehoorde ook het aanbrengen van een ophaalbrug. Bij het vernieuwen van hettoiletgebouw en het inrichten van het totale kasteeleiland is rekeninggehouden met

rolstoelgebruikers. De omtrekken van het kasteel zijn duidelijkin het terrein aangegeven door middel van bestrating en het is nu mogelijk eenwandeling te maken over de ondergronds nog aanwezige funderingen van debuitenmuren van het kasteel. De toren werd door een bekwaam bouwmeester gebouwd aan de oevervan de in 1122 af gedamde Kromme Rijn. De bouw van de toren moet enigejaren in beslag genomen hebben. De enorme hoeveelheden baksteen werdenter plaatse gebakken in veldovens. Als brandstof was veel hout nodig dat in detoen nog bosrijke omgeving werd gekapt. 13

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Ook aan de Bourgondische toren zijn de nodige littekens vanvensters en muuraansluitingen waar te nemen. De inmiddelsaanwezige begroeiing op de onderste muurgedeelten van deze toren(mossen en diverse soorten grassen), geeft deze toren een sfeervoluiterlijk aanzien. 'Kwaliteit' Gemetseld werd er alleen ongeveer tussen Pasen en oktober, omdat degebruikte kalktrasspecie waarmee gemetseld werd zeer gevoelig is voor vorst.Aan de kwaliteit van de 13de eeuwse mctselspecie en aan het vakmanschapwaarmee de zware bakstenen (8,5 x 15,5 x 31 cm.) werden gebakken, is het tedanken dat de donjon tot in deze tijd heeft standgehouden. De donjon werduitgevoerd alseen alleenstaande zwareverdedigingstoren met muren van ruim2,5 meter dik. 14

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Dorestad en Wijk bij Duurstede Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede als onderwerp voor een aflevering van hettijdschrift 'Tussen Rijn en Z.e)lc', dat was de keuze van de redactie. Vanzelf-sprekend komt dan ook het verleden aan de orde. In het verre verleden kendemen echter nog geen gemeentelijke grenzen. Houden we ons strikt aan onzeopdracht, dan doen we de doelstelling van het Kromme Rijn-project tussenWijk bij Duurstede en Utrecht tekort. Dit onderzoeksproject van de Rijks-dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), stelt zich tendoel in het Kromme Rijngebied de bewoning vanaf de oudste periode tot in delate middeleeuwen te reconstrueren. Juist de onderlinge relaties tussennederzettingen in verschillende periodes geven de archeologen een goedinzicht in de betekenis van zo'n gebied dat zich uitstrekt buiten de

gemeente-lijke grenzen. Als we ons desondanks proberen te beperken tot de gemeenteWijk bij Duurstede, kunnen we voor wat betreft de oudste bewoning kort zijn.Op een zandrug in het uitbreidingsplan De Horden zijn graven en huis-plattegronden gevonden. Zij dateren vanaf de vroege bronslijd tot in het beginvan de ijzertijd. Of op die plek in die tijd zonder onderbreking is gewoond,staat niet vast. In de volgende periode ontbreekt de bewoning. Vlak voor dekomst van de Romeinen wordt deze hoge rug opnieuw bewoond. De opgra-ving, die tussen 1977 en 1987 is uitgevoerd, bracht ca. 30 huisplattegronden en120 graven aan het licht. In het begin van de derde eeuw houdt de bewoningop. De betekenis van deze agrarische nederzetting kunnen we pas goedbegrijpen als we naar andere nederzettingen buiten Wijk kijken. In Houtenheeft de ROB een min of meer vergelijkbare nederzetting

opgegraven. Tot dittype agrarische nederzettingen zullen de meeste bewoonde plaatsen in hetKromme Rijngebied hebben behoord. Bij Rijswijk (gemeente Maurik) lag eenRomeins militair fort dat een onderdeel van de Romeinse rijksgrens (limes)vormde (af b. 1 :b). Ongetwijfeld zijn er contacten geweest tussen de militairenvan het fort en de nederzetting in de Horden. De enige plaats waar debewoning zich zonder onderbreking vanaf de Romeinse tijd tot in de vroegemiddeleeuwen voortzet, is nabij het kruispunt van de Trekweg en deRomeinenbaan (afb. l:a). Elders treedt een stagnatie in de bewoning na dederde eeuw op. 16

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 Een middenstuk verbond het zuidelijkecentrum van Dorestad met het noorde-lijke deel. Dit gedeelte was gesitueerd langs de buitenbocht van de Rijn. Deloop van de rivier viel ten dele samen met de latere stadsgracht aan dewestzijde van de stad. De nederzetting was slechts 150 meter breed. Deachterzijde liep vanaf het Engpad nabij de Singel in de richting van het Ewouden Elizabeth Gasthuis. Over een lengte van ca. 700 meter strekt de bewoningzich uit vanaf de zuidwestzijde van het stadspark in het zuiden tot aan hetbegin van de Zandweg in het noorden. In dit gedeelte van Dorestad, waarvaneen klein stuk is onderzocht, zijn plattegronden van boerderijen en waterput-ten gevonden. Onder en rond het huidige gasthuis lag een begraafplaatswaarvan een deel (ca. 450 graven) is opgegraven. Het noordelijk uiteinde van Dorestad is

op dit moment het best bekend. Deopgravingen die door de ROB tussen 1967 en 1977 zijn uitgevoerd, hebbenzich op dit deel ten noorden van de oude kern van Wijk geconcentreerd (afb.3). Een aaneengesloten gebied van ongeveer 20 hectare is er onderzocht.Hetarcheologisch onderzoek bracht aan het licht dat de noordelijke kern vanDorestad uit drie elementen bestond: Afb. 3: De opgraving van Dorestad, put 1, 27 juli 1967. 19

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 havenkwartier, handelswijk en agrarische sector (afb. 1). De enorme havenbevond zich aan de binnenkant van de Kromme Rijn. Zij strekte zich uit langsde Hoogstraat over een afstand van 1000 meter vanaf de Singel tot achter deLangbroekseweg. Bij het begin van de bewoning lag de linkeroever van derivier direct rechts van de huidige Hoogstraat. Die straat is later aangelegd opeen oude, hoge oeverwal. In de loop van de 8ste en 9de eeuw schoof de rivierop naar het oosten. Tussen de oorspronkelijke oever en de eigenlijk beddingontstond een vaak drassige laagte die steeds groter werd. Om vanaf de oeverhet contact met de aangemeerde schepen langs de rivier in stand te houden,is die laagte met talloze houten straten overbrugd. Die straten verlengde menal naar gelang de rivier zich verder naar het oosten verwijderde. In het zuiden,bij de

huidige Nieuweweg, was de haven het langst, bijna 200 meter (afb. 4). Afb. 4: Reconstructie van de ontwikkeling van de haven tussen ca.675 en 800/825 (horizontale schaal: 1 vakje = 10 meter). 20

Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 alleen herkreeg Wijk de internationale belangstelling die na de val vanDorestad verloren was gegaan, maak ook kwam er een complete hofhoudingin de stad bij. De bisschop bracht zijn eigen staf mee, stuk voor stuk rijkemannen, gewend aan het luxe en weelderige Bourgondische hofleven, die veeluitgaven en er zelf ook een stoet van bedienden op na hielden. De 15de en16de eeuw vormden dan ook een bloeiperiode die pas na de tweede wereldoor-log weer zou worden overtroffen. De bevolking groeide omdat er veelpersoneel nodigwas. Er werd een groot aantal huizen bijgebouwd, ook stenen,om de hofhouding van de bisschop onder te brengen. De meeste van die huizenkwamen na het vertrek van de bisschop leeg te staan en zijn inmiddels weerafgebroken, maar onder een aantal huizen zijn nu nog kelders te vinden

waarinde kloostermoppen aan Wijks bisschoppelijke periode herinneren. Behalve het kapittel was er in Wijk ook een klooster, in 1399 gesticht doorHubert Schenk, de bejaarde wijbisschop van de Utrechtse bisschop. Dezewilde de laatste jaren van zijn lange leven wijden aan het stichten en leiden vanee zusterklooster. Van Willem van Abcoude kreeg hij de grond en het geld tenbehoeve van het klooster zodat direct met de bouw kon worden beeonnen. Alhet volgende jaar. Hemelvaartsdag 1400, konden klooster en kapel gewijdworden aan de H. Maria Magdalena^. Einde van de bisschoppelijke macht De periode van de bisschoppelijke macht in Utrecht duurde van 732 tot 1580.Die periode zouden we voor Utrecht de Middeleeuwen kunnen noemen. Debisschoppelijke macht was hoofdzakelijk op drie pijlers gebaseerd: uiteraardop de kerkelijke macht van de

bisschop, maar daarnaast ook op zijn wereldlij-ke macht als leenman van de keizer en tenslotte op zijn formidabele bezit-tingen. Aan deze periode kwam door twee mokerslagen een eind: Wereldlijke macht. De eerste slag viel in 1528. De bisschop werd gedwon-gen om de wereldlijke macht over het Sticht af te staan aan de keizer. Er komtdan een einde aan de vrij primitieve bestuursstructuur die hier honderdenjaren goed had gewerkt. Het keizerlijk apparaat voerde een modernereadministratie in waardoor de bevolking kreeg te maken met plaatselijke Gasman, M.J. Het klooster van de H. Maria Magdalena te Wijk bijDuurstede in Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom XIV(1888) p. 52v. 25
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