
Over omlopers, liedjeszangers en marskramers: 
drukwerk in de straten van Utrecht 
in de zeventiende en achttiende eeuw
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et zal niemand verbazen dat het
Utrechts boekverkopersgilde
niet gecharmeerd was van deze
ongeorganiseerde straatverko-
pers. Ze verkochten drukwerk
onder de winkelprijs en distribu-

eerden bovendien nadrukken en opruiend materi-
aal. Hoewel ook de lokale overheid zo haar beden-
kingen had, zag zij wel weer het voordeel in van
goedkope producten in de stad. Daarnaast zag de
magistraat liever handel op straat, dan bedelarij 
of diefstal. Die twee lagen namelijk heel dicht bij
elkaar, getuige de administratie van de diaconie
van de Hervormde Gemeente. Daar komen we
nogal eens mensen tegen die verschillende baantjes
moesten combineren om de eindjes aan elkaar te
knopen. Het lopen met drukwerk was vaak een
kleine aanvulling van het inkomen. Een schrijnend
voorbeeld is de 35-jarige weduwe Sara van Hattum,
die in 1747 elf stuivers per week verdiende met
naaien. Haar zoon van veertien verdiende met
koper gieten twaalf stuivers en haar dochter van
tien verwierf met ‘couranten te bestellen’ zes stui-
vers per week. De diaconie realiseerde zich dat Sara,
ondanks haar inspanning, hier niet van kon rond-
komen en vulde daarom haar inkomen aan met
twee à drie gulden per week.

Overheid en boekverkopersgilde hadden niet
altijd dezelfde opvatting over de lokale boekhandel,
inclusief de straatverkopers. Eén van de manieren
om zicht te krijgen op het belangenspel tussen
overheid en brancheorganisatie, is de ontwikkeling
van de gildenordonnanties tussen 1599 en 1663 te

ontrafelen. Kuniko Forrer heeft vastgesteld, dat 
in dit proces het compromis tussen de genoemde
partijen duidelijk weerspiegeld wordt. We zien der-
halve dat stad en gilde vanaf het begin van de
zeventiende eeuw niet toestonden dat schoolmees-
ters, die geen lid van het gilde waren, boeken koch-
ten bij de boekverkopers en ze doorverkochten aan
de leerlingen van de Hieronymusschool. Ook dit
kunnen we beschouwen als een vorm van niet-
reguliere handel waar het gilde doodsbenauwd
voor was. Kennelijk waren boekverkopers er niet
gerust op dat ook hun eigen knechten de handel
niet verstoorden. Al in 1599 werd bepaald dat zij
geen boeken mochten verkopen buiten het huis
van hun meester. Het sterkst echter was men
bevreesd voor handelaren van buiten de stad. 
Zo werd verboden dat ‘alle vremde personen bin-
nen dese Stadt voor de Kercken ofte andere publike
plaetsen op te hangen ofte langhs de huysen te 
verkoopen eenige geprinte boecken ofte brieven 
op pene van iij. Gulden’. Marskramers mochten
wel weer almanakken langs de straten venten, mits
ze die in de stad zelf hadden gekocht. Daar hadden
de gildenleden immers alleen maar profijt van.
Terwijl het gilde vooral de (valse) concurrentie van
de ambulante handelaren vreesde, was het stads-
bestuur meer beducht voor straatverkopers die
schotschriften en ‘pasquilleuse liedekens’ omliepen
en daarmee het lokale gezag konden ondermijnen.
In 1742 werd door de vroedschap in een resolutie
van 12 augustus nog maar eens herhaald dat ‘voor-
gaende placcaten’ van kracht blijven ‘tegens het
inbrengen drucken, vercopen, ofte stroyen van
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Utrechters konden hun boeken in de zeventiende en achttiende eeuw kopen in de vele boekwinkels die Utrecht rijk was. Zo weten we
dat er in 1663 zeker vijfentwintig uitgevers-boekverkopers actief waren in de stad en rond 1800 reeds vijfenveertig. Dat is aanzienlijk,
maar deze gevestigde boekverkopers vertegenwoordigden zeker niet het totale aanbod aan drukwerk in de stad. Bij archiefonderzoek
komen we nogal eens mensen tegen die zelf geen boeken uitgaven, maar wel een winkel hadden. Om een voorbeeld te noemen: een
vijfde deel van de boekverkopers die in de zeventiende eeuw in de stad Utrecht almanakken verkochten, komt niet in de Thesaurus van
Gruys en De Wolf voor, een lijst waarin de meeste uitgevers in Nederland zijn opgenomen. Daarnaast moeten we rekening houden
met een groep aanbieders van drukwerk die niet vanuit een winkel of drukkerij de klant bediende, maar als stalhouder, marktverko-
per of rondtrekkende marskramer. In deze bijdrage wil ik aandacht vragen voor deze kleurrijke maar moeilijk grijpbare groep ambu-
lante boekverkopers. Zodoende kunnen we ons beter voorstellen wat er in Utrecht in die tijd niet alleen in de winkel maar ook op
straat te koop was.
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Titelpagina van Phisiogno-
mische almanach voor de
beminnaars der gelaat-
kunde voor ’t jaar 1781. […]
Te Utrecht, by Arend Stubbe,
op de Oude Gragt by de
Hamburgerbrug [1780]
(Utrecht ub, Rariora br 
duod 38).

allerhande argelicke ende seditieuse boeckgens’.
De ambulante boekhandel was niet alleen een

lokale, maar ook een gewestelijke zorg. In een
Utrechts plakkaat uit 1763 werd gewaarschuwd,
dat rondtrekkende lieden niet in de stad en op het
platteland mochten bedelen en dat ze op het platte-
land ook geen nering of ambacht mochten uitoefe-
nen, tenzij ze in één van de steden of dorpen van
het gewest woonden. Uit de tekst van het plakkaat
wordt duidelijk tot welk gezelschap de marskra-
mers en liedverkopers werden gerekend:

‘Ketelboeters, Sulpher-priemers of Swavelstok-
verkopers, Kuipers, Schoenlappers, Kramers,
Stoelenwinders of matters, Schoorsteenvegers,
Leprosen, Quackzalvers, Deken- en Rattenkruit
en Plekken uit-verkopers, Messen en Scheeren-
slijpers, Liedjeszangers, Speelmannen, Gooche-
laars, Omlopers met Kijkkasten ende diergelijke
[…].’

Een uiting van de groeiende repressie was een ver-
gunningenstelsel voor rondtrekkende handelaren.
Utrechtse marskramers moesten jaarlijks een ver-
gunning aanvragen bij het Hof van Utrecht om op
het omringende platteland hun waren te mogen
aanbieden. Naast de kramers met loterijbriefjes en
met huishoud- en handwerksartikelen als naalden,
spelden, garen, lint en rijgveters, waren er ook die
met allerhande boeken liepen. Eén van hen was
Gijsbert van Montfoort die in de jaren negentig
zijn handeltje in garen, lint en brillen combineerde
met prenten, kerkboeken en school- en kinderboe-
ken. De vrouw van Joseph Lichthart daarentegen,
beperkte zich in 1793 tot historieboeken en pren-
ten. Omdat beide kramers ook in Utrecht woonden
is het zeer waarschijnlijk dat ze ook in Utrechtse
boekwinkels hun waren inkochten. 

Hoewel het gilde en de overheid probeerden de
ambulante handel zoveel mogelijk aan banden te
leggen, was de praktijk op straat weerbarstig. Zo
stuiten we regelmatig op overtredingen en overtre-
ders in de vroedschapsresoluties en rechtbankver-
slagen. Interessant daarbij is dat de gildeleden zelf
ook niet altijd hun eigen regels eerbiedigden. De
weduwe van Jurriaen van Poolsum bijvoorbeeld,
liet haar leerling letterzetter onrechtmatig couran-
ten rondbrengen. De vader van de jongen verzette
zich tegen dit ‘misbruik’ en dreigde in 1697 dat hij
‘de jongen haer sal afneemen’ als ze hem niet liet
doen waarvoor hij opgeleid moest worden. 

Couranten, pamfletten en andere vormen van
gedrukt nieuws wekten de meeste argwaan bij de

overheden. Courantenomlopers waren op zichzelf
geen bedreiging, maar ze lieten zich te snel verlei-
den tot het verspreiden van minder neutraal
nieuws. Dat werd niet gewaardeerd, vooral niet als
dat drukwerk ook nog afkomstig was uit een ande-
re stad. In juni 1734 bijvoorbeeld werd de hoofd-
schout Breyer gelast een ‘vroumensch’ te pakken
‘dat met de Antwerpse Courant omloopt’. Dat was
overigens niet de reden voor de arrestatie. Ze moest
terecht staan ‘voor het schandaleus lietje, dat zoo-
veel opschuddingh door deze stadt heeft gecau-
seert, door haar op Zaterdagh gedissemineert en
verkocht’. Dit ‘vroumensch’ bleek de zeventigjarige
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Advertentie uit de Utrecht-
sche courant van 3 oktober
1792 over de uitgave van de
Neerlands Vreugde-Cou-
rant, uitgegeven door J. Pep-
pelenbos, te Amsterdam en
tevens te verkrijgen bij J. van
Rossum in Utrecht. Hierin
worden de ‘Ombrengers 
des Couranten’ in de stad
opgeroepen ‘hunne getallen’
op te geven, zodat de oplage
vastgesteld kan worden
(Utrecht ub, s fol 1378).

Catharyn Temmingh te zijn, die kennelijk al langer
in de stad actief was. In het verhoor werd duidelijk
dat het drukwerkje een uit Amsterdam afkomstige
antikatholieke tekst was, waarin de voorspelling
werd gedaan dat op Sint Jansdag (24 juni) van het
jaar 1734 de katholieke kerk weer aan de macht zou
komen. De titel luidde De ontdekte wreedheid of bloed-
dorstigheid van de papisten binnen Alkmaar tegen de
Protestanten en het werkje was gedrukt in Amster-
dam door R. Reyniersz Catharyn, die zich dus ken-
nelijk ook buiten Utrecht ophield, had het werkje
ingekocht bij Harder Regmert van Dithmar in
Amsterdam. 

Liedjes waren dubbel gevaarlijk, niet alleen
omdat ze verkocht werden, maar ook omdat ze op
straat gezongen werden. Diegenen die zich een der-
gelijke aankoop niet konden veroorloven, of in het
geheel niet konden lezen, namen zo toch kennis
van de laatste nieuwtjes en schandalen. De negen-
tienjarige Gerard Bos uit Den Haag ervoer de hand
van de wet in 1750, toen hij opgepakt werd omdat
hij liedjes langs de deuren zong voor een aalmoes.

Hij zocht in het verhoor naar een rechtvaardiging
van zijn optreden. Hij leed naar eigen zeggen aan
de vallende ziekte en deed nu alles om een schamel
inkomen te vergaren. Hij had achtereenvolgens
‘negotie in kanten gedaan, gedient als soldaat, en
[was] gevangen geweest’. Nu echter ‘erneert [hij]
zig met Liedjes Zangen’. Om zijn zaak gunstig te
beïnvloeden deed hij het voorkomen alsof zijn
vader predikant was. Hij viel echter al snel door 
de mand. Hij had in zijn jeugd weliswaar gewoond
bij een predikant in Velsen, maar dat was zijn oom.
Het gerecht toonde geen genade: hij werd levens-
lang uit de stad en uit de Heerlijkheid van Vrees-
wijck verbannen ‘ter zake van bedelarije’. 

Niet alle ambulante handelaren in de stad hiel-
den zich met illegale praktijen bezig natuurlijk. 
Op de jaarmarkt stonden kramers die gewoon net-
jes een plaats gehuurd hadden en verantwoord
drukwerk verkochten. In 1785 huurde ene Joseph
Rievu gedurende de Utrechtse jaarmarkt in juli een
kraam op het ‘Oudmunster kerkhof’(het huidige
Domplein), om daar ‘fijne prente’ te verkopen. Ook
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de lokale boekverkoper Arend Stubbe, reeds vanaf
1773 actief, had naast een boekwinkel op de Oude-
gracht bij de Hamburgerbrug, tevens een boeken-
kraam (in 1789) op de jaarmarkt (afbeelding 1).

Ook moeten we ons realiseren dat de couranten-
omlopers, hoezeer ze soms ook gewantrouwd wer-
den, een essentiële rol vervulden bij het versprei-
den van gedrukt nieuws. Sterker nog, boekverko-
pers waren soms afhankelijk van de informatie van
de omlopers over hun afzetmarkt, om vast te stel-
len hoeveel kranten ze moesten drukken. Dit zien
we in 1792, toen de Amsterdamse uitgever J. Peppe-
lenbos in een advertentie aankondigde een Neer-
lands Vreugde-Courant uit te geven ter gelegenheid
het vijfentwintig jarig huwelijk van Willem de
Vijfde en Wilhelmina van Pruisen. De courant zou
ook te verkrijgen zijn bij de Utrechtse boekverko-
per J. van Rossum. In de Utrechtsche courant van 3
oktober vraagt Peppelenbos aan de ‘Ombrengers
des Couranten […] hunne getallen’ door te geven,
zodat hij kan inschatten hoeveel hij er moest leve-
ren (afbeelding 2).

Ambulante boekverkopers in Utrecht werden
aan de ene kant dus sterk beteugeld, maar waren
aan de andere kant een noodzakelijk verlengstuk
van de reguliere boekverkopers (afbeelding 3). Aan
de verspreiding van drukwerk in stad en platte-
land, hebben ze een wezenlijke bijdrage geleverd.
Ze verdienen een eigen plaats in de Utrechtse boek-
geschiedenis. 
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