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Krantenwijk avant la lettre
Ze waren de
nieuwsbezorgers
toen er nog geen
kranten waren,
maar ze verdien-
den aanmerkelijk
beter dan hun te-
genwoordige
evenknieën.
Stadsomroepers
hadden dan ook
een gewichtige en
tegelijk lastige
taak.

O
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Op maar liefst 48 plekken in
het Leeuwarden van 1720
moest de ‘stadsroeper’
zijn met tromgeroffel

aangekondigde boodschappen
brengen. Nieuws over huwelijken en
overlijdens, de aankomst van sche-
pen met vis, komende boelgoederen
en andere belangwekkende zaken.

Arthur der Weduwen kwam in het
stadsarchief van Leeuwarden de in-
structie op het spoor waaraan stads-
omroepers zich in de achttiende
eeuw hadden te houden. Der Wedu-
wen is aan de Universiteit van St An-
drews in Schotland aan het promo-
veren op een studie over overheids-
communicatie in de zeventiende
eeuw in de lage landen.

Publicaties zoals de instructie
voor stadsomroepers interesseren
de 23-jarige Amsterdamse onderzoe-
ker, omdat ze iets zeggen over de
wijze waarop lagere en hogere over-
heden hun boodschap overbrachten
op het publiek. ,,Heel veel van dit
soort overheidspublicaties zijn ver-
dwenen en in catalogi van bibliothe-
ken vind je ze meestal niet terug om-
dat het om publicaties gaat van
hooguit een paar velletjes.’’

Der Weduwen vergezelde bij zijn
bezoek aan Leeuwarden zijn promo-

tor, de Schotse historicus Andrew
Pettegree, die befaamd is om zijn
kennis van de Reformatie en in het
bijzonder de rol daarin van de boek-
drukkunst. Pettegree sprak voor
Studium Generale Leeuwarden over
dat onderwerp, maar greep de gele-

genheid ook aan om onderzoek te
doen bij Tresoar, het Historisch Cen-
trum Leeuwarden en de Universi-
teitsbibliotheek in Groningen.

De instructie voor de stadsomroe-
per van Leeuwarden werd op 3 mei
1720 vastgesteld door het gemeente-
bestuur en kreeg in 1736 en 1752 nog
twee uitbreidingen. In de eerste pu-
blicaties is sprake van 48 plekken in
de stad waar omgeroepen moest
worden.

De route begon aan Bij de Put,
deed onder andere de Hoekster-,
Amelander-, Kanselarij- en Gallileer-
pijp aan en eindigde bij de Pijlsteeg-
sterbrug en de Pottebakkerspijp.
Globaal omvatte het Leeuwarden
van toen de bebouwing tussen Prin-
sentuin, het einde van de Voor-
streek, de Blokhuispoort en het nog
onbebouwde Zaailand. In 1736 wordt
de route uitgebreid met onder ande-
re het Ruiterskwartier en de Hanias-
teeg en in 1752 met het Zaailand.

De boodschappen die de nieuw-
brenger meekreeg moesten ,,bij
tromslag en uytroepinge’’ bekend
worden gemaakt, dikwijls vergezeld
met aan te plakken plakkaten.

In de instructie is te lezen welke
vergoeding de ‘roeper’ kreeg uit de
stadskassen, aangevuld met geld
van andere instanties die van zijn
diensten gebruik maakten, zoals de
bank van lening, schippers en orga-
nisatoren van boelgoederen en ‘ver-
copinghe’. Bij elkaar opgeteld kon
het loon van zo’n rondgang door de
stad behoorlijk oplopen. Om te
voorkomen dat plekken werden

overgeslagen, gold per omissie een
stevige boete.

Dat dit werk zo goed loonde had
ook te maken met de risico’s. De
boodschappen waren niet altijd
even prettig en zeker in de Middel-
eeuwen moesten omroepers dat
nog wel eens bekopen met geweld
van ontevreden toehoorders. Der
Weduwen: ,,Het behoorde ook tot
hun taak om nieuwe wetten en re-
gels aan te kondigen en daar zaten
geregeld belastingmaatregelen bij.’’

Opvallend is de vermenging van
officiële mededelingen en commer-
ciële boodschappen. Net als later in
de kranten gaan communicatie en
commercie hand in hand. Voorop in
de instructie staat overigens dat de
omroeper het gemeentebestuur res-
pect en gehoorzaamheid moest be-
wijzen en dat hij zich niet door ande-
ren mocht laten betalen dan de door
de bestuurders aangewezen instan-
ties.

Omroepers werden
soms belaagd
door ontevreden
toehoorders

In Bolsward hebben ze nog een stadsomroeper. FOTO ARCHIEF LC

Een stadsomroeper op een Delfts blau-
we tegel.


