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OORKONDE  VAN  WILLEM  VAN  ORANJE  5 juni 1581 
 

Origineel in Gemeentearchief Steenwijkerland 
 

Wilhelm, prins van Oranje, graaf van Nassau etc., verbiedt en schaft, op verzoek van Burgemeesters, Sche-
penen enz., af de weekmarkten, die sedert enige jaren aan de Oldenmerct door de schout Geert Luetgens 
c.s. zijn ingesteld, en octroieert en beveelt voorts, dat Steenwijk in het genot zal blijven van de vrije vaart aan 
"den Steenwicker bluxiel om heure schepen aldaer te mogen houden, lossen, laden ofte winnen naer heur 
welgevallen".  
 
Werden de bevoorradingsschepen gehinderd, werd van de benarde situatie in de stad misbruik gemaakt? 
Hoe dan ook, de weekmarkten van Oldemarkt werden afgeschaft ten gunste van Steenwijk. 
Echter, kennelijk is door de Steenwijkers gesuggereerd dat de weekmarkten van Oldemarkt pas onlangs 
waren ingevoerd en dat is ver bezijden de waarheid!   

10 juni 1438 
Roedolphus, bisschop van Utrecht, verleent de parochianen van het kerspel Paasloo twee vrije jaarmarkten 
en op dinsdag een weekmarkt “in de Oldemarck”, acht dagen voor en na Pinksterdrie en St.-Lambertusdag  

12 september 1492 
David van Borgonnien [Bourgondië], bisschop van Utrecht, bevestigt het privilege voor de parochianen van 
het kerspel Paasloo uit 1438 van de jaar- en weekmarkt te Oldemarkt en verplaatst de weekmarkt van dins-
dag naar zaterdag.  
NB: Op 18 november 1489 werden de parochiale rechten van de kerk van Paasloo overgedragen aan de 
kapel van Oldemarkt, die tot kerk werd verheven, gewijd aan Sint Nicolaas 

Begin negentiende eeuw kende Oldemarkt nog vier jaarmarkten of kermissen:  
- de Spramarkt (spra = spreeuw) op de tweede zaterdag van april  
- de Meimarkt op de tweede zaterdag van mei 
- de Sint Lambertusmarkt op de laatste zaterdag in september [gedenkdag St.-Lambertus 17 september] 
- de Lijstermarkt of Allerheiligenmarkt op de eerste zaterdag van november.  
 

- tussen ronde haakjes ( ) verduidelijking 
- <….  > gat in perkament 
- tussen de lange regels van de oorkonde is een regel wit gelaten, tekst loopt echter door 
 
  NB: voor verbeteringen in de transcriptie houdt de redactie van De Silehammer zich aanbevolen!  

 

Wilhelm by der gratien Gods Prince van Oraengien, Grave van Nassau, van  
 
Catzenellenboghen, Vianden, Dietz, Linghen, Bueren, Leerdam enz., Heere ende Baroen van Bre-
da, Diest, Grimberghen, Arlay en Nozeroy enz., Erfborchgrave van  
 
Antwerpen ende van Besançon, Gouverneur over Brabant, Hollant, Zeelant, Vrieslant  ende 
Utrecht, Stadthouder generael van den doerluchtigen Prince Matthias 
 
by der gratien Gods Aertshertoghe van Oostenryck enz, Gouverneur ende Capiteyn generael van 
desen [?] Nederlanden // Allen den ghenen die in dese tegenwoordighe ghetoont sullen  
 
worden saluut // Doen te weten dat wy ontfangen hebben die ootmoedige supplicatie (verzoek) aan 
ons overghegheven van weghen Burgermeesteren (afgekort), Schepenen ende Meenslueden der 
stadt  
 
Steenwyck, daer by (waarbij) zij versoecken dat ons zoude ghelieven henlueden te gunnen ende t’ 
accorderen abolitie (afschaffing) ende afdoeninghe van die weekemerckten aen den Oldenmerct, 
die binnen corten  
 
jaeren aldaer tot prejudicie (schade; inbreuk op recht) ende achterdeel (nadeel) der selver stadt 
sijn inghedronghen ende voorts ghehanthavet by eenen Gheert Luetgens Schulte aldaer, hem by 
den vyanden onthoudende.    
          
Mitsgaders die vryheyt des vaerts aen den Steenwicker bluxiel (Blokzijl) die zy van olts herwerts 
altoos hebben ghehadt, ende daer inne zy alleend in dese troublen dry off vier jaeren 
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door moetwilligheyt ende fortse (geweld) van den schipperen sijn gheturbeert (belemmerd), om 
heure schepen aldaer te moghen houden, lossen, laden ofte winnen naer heur welghevallen. Ende 
henlueden  
                
supplicanten (afgekort) daer op te doen depescheren (toezenden) onse brieven van octroy (mach-
tiging) ende consentie (toestemming) daer toe dienende. Daerom soo ist dat wy de saecke voers. 
[voorzegd; afgekort] overghemerkckt, ende hierop gehadt           
   
het advys van den ghedeputeerden der naerdere gebuerde Provintien ende gesien hebbende de 
resolutie (besluit) van de Ridderschap en de Steden der lantschap van Overijssel representeeren-
de  
 
den Staten van den selven lande, ende begherende voor soo veel in ons is, het welvaren der 
voergen. (voornoemde) stadt Steenwyck te voorderen (vorderen), hebben aff ende te niete ghe-
daen ende gheaboleert 
      
soo wy afdoen ende aboleren mits desen (mitsdien, daarom) die Weekemerckten aen den Olde-
merckt by de voirgen. (voornoemde) Gheert Luetgens ende zynen aanhanghers over eenighe jae-
ren binnen die selven dorpe  
 
aldaer inghevoert, willende dat de selve weekemerckten ter voirn. plaetsche voirtaen nyet meer 
ghehouden sullen worden maer gheheelycken cesseren (ophouden) ende achterblyven, Toelaten-
de  
 
ende octroyerende voorts den voors. van Steenwyck, voor hun, hunne burgheren ende inwoonde-
ren, dat zy vry ende vranck voortaen met heure groote ende cleyne schepen tallen  
 
moghen varen door de vaert van de Steenwicker bluxiel, ende de selve houden, aldaer hunne 
schepen lossen, laden off schepen wynnen naer heur welgevallen, ende te moghen houden ende 
voorts de 
 
voorn. vaert sonder iemants teghensegghen volcomelyck ghenieten. Weshalve daerom ende des 
nyettemin ampts halven gebieden ende bevelen expresselyck onsen Luitenant 
       
Admirael ende allen Officieren, Magistraten, Capiteynen, Bevelhebberen, ghemene Krygslieden te 
water ende te lande, ende allen anderen van wat staet ende ende conditie die 
 
zijn dien’t zal moghen aengaen, den voerscreven burgheren ende inwoonderen van Steenwyck int 
ghebruycken van de zelve vaert, geen bel<……>h.den (beletsel?) off schaede te doen off te laten 
      
gheschieden, maer henlieden de selve vaert, mitsgaders oock de afdoeninghe van de weekemerc-
ten aen den Oldenmerct, by ons al<……> voors. is, toeghelaten ende ghegundt   
 
rustelyck, vredelyck ende volcomelyck te doen ende laten ghenieten ende ghebruycken nu ende in 
toecomende tyden.  Ende sal ons ’t selve aenghenaem wesen. Dis t’oorconden 
          
hebben wy dese met onsen naem gheteeckent ende onsen zeghel daer onder aen doen hanghen. 
Ghegheven in der stadt van Amstelredamme opten vyfden dag van Junis in den   
 
(onderrand perkament omgevouwen met daar doorheen het beschadigde zegel) 

jaere ons heeren XVC (Tien Vijf Honderd) eenentachentich. 
 
(omslagrand) 

By mynen genadigen heere den prince 
 
Guillaume de Nassau (Willem van Nassau) 

 


