
Over de Wessemse handel bestaan weinig gegevens. Men krijgt de indruk dat

hij zich reeds in de veertiende eeuw heeft verplaatst en wel naar Roermond.

Illustratief hiervoor is het voorkomen van een aantal families te Wessem die

nadien ook te Roermond belangrijke stedelijke functies zijn gaan vervullen,
43)

te weten Hillen, Hoefft, Pollart en natuurlijk de familie Van Wessem zélf.

Voornaamste factor voor deze verschuiving was de opkomst van de landverbindin-
44)

gen, waardoor de scheepvaart op de Maas naar verhouding afnam. Bovendien

verlegde de Maas in die t i jd bij Wessem zijn bedding, waardoor de haven, parallel

aan de Steenweg, kwam te liggen in de Oude Maas i.e. de benedenloop van de

Panheelder- en Thornerbeek en bijgevolg snel verzandde. Toch moet er in de

veertiende eeuw nog enige handel zijn geweest. Zo werden in 1324 enkele burgers

van Middelburg door Roermondenaren te Wessem gearresteerd wegens handels-

schulden. Ook komen in de tolrekeningen van Heusden en Dordrecht over de
45)jaren 1378/1380 enkele Wessemse handelaren voor. Zij brachten laken stroomaf-
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waarts en kaas en wede, een kleurstof om dit laken te verven, weer stroomop-
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waarts. Nam het aandeel van Wessemse inwoners in de Maashandel na de

veertiende eeuw af, toch bleef in de loop der eeuwen een aantal families hierin

actief. Op het einde van de zestiende eeuw zijn dit de families Op 't Oort,
48)Gare, Hillen en Naus. In later tijden de families Driessen, Bidlot en VanHinsDerg.

Een andere aanduiding voor de betekenis van Wessem als handelsplaats is het

feit dat de Wessemse maat ook in de verdere regio verbreid was: reeds in 1293
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wordt te Thorn graan gemeten volgens de Wessemse maat.

Een aanwijzing voor deze handelsactiviteiten is ook nog de aanwezigheid van

een marktplaats, die echter pas sedert de zestiende eeuw schrifteli jk is vast-
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gelegd.

Bovendien had de heer van Horn er een waag. Rond 1600 schijnen de inkomsten

uit de waag (en ook van de gruit) zo gering te zijn geweest dat ze niet meer

verpacht werden. In de rekening van de rentmeester van Wessem over 1592-

1593 wordt dan gezegd; "Pouwels Kuervers heft gepacht die waeghe und gruyt

van Wyssem voer VIII gulden". Ter vergelijking: in Weert brachten beiden in

datzelfde jaar 365 gulden op. Enkele jaren later kon men helemaal geen gega-

digden meer vinden, de rentmeestersrekening van 1597-1598 geeft: "Dye waeghe

ende gruyt van Wyssem en heft oick niemant begheert te pachten ..." en in

de marge:, "ther oirsaecken van deze troubelen, diewelcke alle proufijet daervan
52)

behinderen". Kort daarna schijnt definitief het doek over de Wessemse waag


