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Tot de stoffering der stad behoort ongetwijfeld de straathandel; 
deze vormt een onmisbare schakel in het distributieproces. Zo-
lang er in de wereld gehandeld wordt, zal er straathandel zijn. 
Knooppunten van verkeer, pleinen en wegen, sloppen en weg-
bermen zijn daarvoor geëigend. In de steden is de markt en 
straat-handel dan ook een factor van betekenis. De straat-han-
delaar zoekt naar kopers.
Naast marskramers, die van dorp tot 
dorp, van stad tot stad trokken, wa-
ren er streekbezoekende kramers. 
Deze zijn er ten plattelande nog, ook 
om Amsterdam. In vorige eeuwen 
kon men hier ter stede onderschei-
den: marskramers van elders, die 
hun waren in de stad verkochten; in-
gezetenen, die hun waren in de stad 
kochten en verkochten; ingezetenen-
gildeleden, die soms het recht hadden 
om de producten van hun gilde langs 
de huizen te verkopen.
Hoewel er in vorige eeuwen van een algemene regeling van de 
straathandel of van het ventersvraagstuk zoals thans geen spra-
ke was, bleek het toch nodig incidenteel regelend op te treden 
in hoofdzaak om excessen tegen te gaan. Men kan ook van een 
protectionistische tendens spreken.
Beschermende regelingen vindt men reeds voor 1413: 
“Ghien mairsman en moet binnen de vrijhede sine mairsery 
toeghen noch vercopen hij en zij poirter ende ghildebroeder”. 

Slechts gildebroeders-poorters mogen hun waren in de stad als 
marskramer verkopen. Daarentegen luidt een keur van 5 mei 
1579: alle vreemde personen, “geen poorters dezer stede zijn-
de”, wordt het verboden om “met eenighe radijs, wortelen, sa-
lade warmoes, anjuin ofte andere diergelijcke groen, bij der 
straten te lopen, omme te vercopen ofte daar mede op de war-
moesmarkt ofte nadere plaetse te copen te staen” (ten verkoop 

voor te staan).
In 1413 had het St. Jansgilde bepaald 
: “Ghien gaste en moet Froyt sliten 
noch vercopen blummen der stede 
dan bij cub ben of bij tonnen ten wair 
up enen Manendach”. Op Maandag 
immers mochten kooplieden van bui-
ten vrij in de stad verkopen. Van deze 
faciliteit werd natuurlijk misbruik ge-
maakt. Wat deed men? Men liet zui-
velproducten etc. op de overige dagen 
door gehuurde kruiers en lopers uit-
venten. Het gevolg was veelvuldiger 

en strenger keuren tegen de kooplieden van buiten uitvaardi-
gen. Zij benadeelden immers de Amsterdamse straathandelaren 
waarvan Wagenaar schrijft, (pag. 461): „onder de geringsten 
heeft men er veelen die ook in geene Gilden zijn en meest allen 
aan hunne woningen of langs de straten uitventen ‘t gene zij 
op de markten of elders hebben ingekoght: gelijk dagelijks in 
groote overvloed, omtrent eenige soorten visch, groente, frui-
ten, bloemen, turf, hout, stroo, zand en andere waren geschiedt”.
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Deze venters, zegt Wagenaar, waren aan zeer weinig bijzondere 
stedelijke keuren gebonden. Van een gilde van straathandelaren 
is tot dusverre niets gebleken. Wel waren verschillende groe-
pen in het Kleinkramersgilde opgenomen, met name de groen-
teverkopers, de slijters van kaas, erwten, bonen en vette waren. 
Dit gilde werd bij ordonnantie van 2 november 1621 ingesteld 
en geregeld. (Keurboek I). De ordonnantie beschermt poorters 
tegen “vremde luyden, die uijt Water-
lant en andere plaetsen komen”.
Ook waren in een gilde verenigd de 
z.g. kramenzetters. De kramen die op 
markten geplaatst werden, waren ei-
gendom van overlieden en gildebroe-
ders van het kramersgilde. Kermis-
kramen werden reeds in de 15e eeuw 
gekeurd en wel in de Molensteeg; la-
ter werden deze verpacht en blijkens 
een keur van 9 september 1620 diende 
de plaatsing bij loting te worden aan-
gewezen (Res. Oud Raad I fol. 42).

Hoe stond het met de markten?
In de Middeleeuwen stonden zij onder bescherming van de 
Vorst. De grenzen van de markt werden aan het begin en het 
einde aangeduid door een kruis of ook wel door z.g. Roeland-
beelden; of ook door een gemerkte steen bij het begin of het ein-
de der markt. In Wagenaars tijd stond op de N. Z. Voorburgwal 
over de Kolk in de stoep van een oud gebouw zulk een beeld in 

de vorm van een krijgsman. Het heette de stenen Roeland. De 
gewone markt liep in de na-middeleeuwen over de westzijde 
van de genoemde burgwal vanaf de Molsteeg tot aan de Dirk 
van Hasseltbrug, terwijl er Veemarkt op de Kolk werd gehou-
den.
Reeds van ouds hield men markt; 1, 2 of 3 maal per week en 
enige malen in een jaar. Marktdagen waren bijvoorbeeld maan-

dag, woensdag en vrijdag. Zondags 
was er zelfs een melkmarkt, name-
lijk op de Prins Hendrikkade tussen 
Martelaarsgracht en Singel.
De drie jaarmarkten waren: de half-
vasten markt, ingesteld ter gedachte-
nis aan het heilige Sacrament in de 
“Heilige Stede”, de Pinkstermarkt en 
de Kermis of grote jaarmarkt. Ver-
der waren er op gezette tijden ossen-, 
varkens- en koeienmarkten.
De oudste weekmarkt was de Maan-

dagmarkt. Zoals ik reeds eerder opmerkte was dit een z.g. vrije 
markt, waarop iedereen toegang had om te verkopen. De bewo-
ners van huizen en kelders, welke aan het markt-terrein waren 
gelegen, mochten vóór hun huizen uitstallen. Dit oude privi-
lege geldt zelfs nu nog ten aanzien van sommige winkeliers, 
die een markt voor hun deur hebben. Alle personen, die op de 
drie jaarmarkten wilden staan, moesten zich op de 8e en 9e dag 
daarvóór, op de z.g. lootdag, melden en 6 stuivers voor iedere 
kraam offeren. De lootdag duurde twee dagen. Op de eerste dag 
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werd onder de burgers der stad geloot; op de tweede dag onder 
de buitenlui. De beste plaatsen waren de eerste dag uitgeloot.
In de zeventiende eeuw bezat de stad vier grote vismarkten: 
1e. op de Vissersdam (achter het Commandantshuis) was de 

zeevismarkt; die werd in 1841 gesloten;
2e in de Nes naast de vleeshal werd de z.g. boeren vismarkt 

gehouden; deze heette riviervismarkt;
3e bij de Haarlemmersluis, welke 

zelfs des avonds bij kaarslicht ge-
opend was en waar de beste kwa-
liteit vis uitgestald werd;

4e in de Jodenbuurt. Deze laatste 
markt was nog gesplitst in een ge-
deelte voor de verkoop van zeevis 
(tussen Leprozengracht en Korte 
Houtstraat) en één voor riviervis, 
(tussen Korte Houtstraat en Zwa-
nenburgwal). Buiten genoemde 
markten om, moet men de vele 
visvrouwen tellen, die aan de hui-
zen kwamen venten.

Uit dit grote aantal vismarkten kan worden afgeleid, dat de be-
volking van Amsterdam destijds zeer veel vis at, vooral als men 
bedenkt dat deze bevolking niet meer dan ± 200.000 zielen be-
droeg. Tot de grote consumptie van vis zullen ongetwijfeld de 
zeer lage prijzen en de bijzondere versheid van de vis hebben 
bijgedragen. Vroeger werd dode vis onherroepelijk afgekeurd, 
terwijl in onze dagen een begin van wezenlijk bederf aanwezig 

moet zijn, wil een partij voor afkeuring of vernietiging in aan-
merking komen. Het vertrouwen van de bevolking in het artikel 
is allengs te loor gegaan. Daar komt nog het volgende bij. De 
huisvrouw in de vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw schaamde zich niet zelf ter markt te gaan. Zij keurde de 
levende vis dus zelf, dong af op de prijs, etc. Tal van individuele 
vissers voerden de vis vers uit zee aan. Tussenhandel, zo uitge-

breid als thans, was niet nodig. Op de 
grote markt op de Vissersdam waren 
twee keurmeesters, die kabeljauw 
en schelvis opensneden en keurden; 
voor haring en zoutevis waren twee 
andere keurmeesters aangewezen; 
voor de riviervis een z.g. botmeester. 
De z.g. zeevisbanken “ofte de plaet-
se op zeevischmerckt” alhier, wer-
den door Burgemeesteren en The-
saurieren uitgegeven. Er is een akte 
van overdracht van de plaats op de 
vismarkt op 16 november 1629 ver-
leden voor notaris Jacobs, waarbij de 

overneemster zich verplicht de oorspronkelijke eigenares vrije 
kost, huisvesting en bewassing te geven. Bovendien is er een re-
kest van de Rivier visverkoopsters aan het Stadsbestuur, waar-
bij deze verzoeken ook zeevis te mogen verkopen. Dit verzoek 
werd door mijne Heren van de Gerechte afgewezen en de Rivier 
visverkoopsters “geordonneerd zich te houden aan de ordon-
nantiën van twaalf jaar geleden op de Vismarkt geobserveert.”
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Ook tegen aanvoer van ondermaatse vis werd gewaakt. Op 21 
oktober 1621 (Keurboek I fol. 268) wordt verboden om baars 
en dergelijke vis te verkopen “van minder grootte als bevon-
den zullen worden afgeteekent in zeker bord, ‘t welk op de Vis-
markt aangeslagen is”. Men ziet met welk een zorgvuldigheid 
gewaakt werd goede waar te brengen en welk een bijzonder 
grote plaats dit uitnemende verse volksvoedsel in de huishou-
ding innam!
In de nabijheid van de grote vismarkt 
lag op die Plaetse, de Dam, de boter-
markt.
“Huislieden die met boter en koeien-
kaas ter markt komen” zegt de keur 
aangaande de botermarkt van 15 juni 
1616, Keurboek I fol. 83, “en zij die 
Leidse, Goudse, Stolkse, ‘s-Grave-
zandse en Tesselse kaas verkopen 
voortaan moeten staan binnen het 
grote vierkante perk met stenen op 
dezer stede merckt afgetekent. Die 
van Kuinre en andere Overzeeplaat-
sen moeten voorstaen binnen het perk met stenen op voors. 
merckt over het Rad van Avonture en de Olijfboom daartoe 
afgeteykent”. Op „die Plaetse” bij de Waag stonden de appel-
verkoopsters. In keurboek I fol. 44 is d.d. 9 januari 1614 een 
rekest van de appelkoopsters opgenomen, waarin zij verzoeken 
de appelmarkt niet te verplaatsen en de kooplieden van buiten 
aan bepaalde verkooptijden te binden. In dit rekest staat in mar-

gine “op huyden is bij M. H. van den Gerechte om seeckere 
redenen, haer moverende, goet gevonden ende geordonneert, 
dat de vremde luyden, met Caeghschuyten binnen dezer stede 
commende van Leyden, Delft, Rotterdam, Den Haghe, Utrecht, 
Woerden ende andere plaetsen, om hare fruyten (fruit) te ven-
ten ende vercopen, van nu voortaen aan de wall van de ap-
pelmerckt niet langer en sullen mogen blijven leggen, om hare 

voors. fruyten te venten, als den tijt 
van drie achtereenvolgende dagen, 
ende dat zij luyden op den vierden 
dach gehouden sullen wesen haer 
voors. waren te lossen ofte daermede 
te vertrecken, op pene van 2 gulden 
voor den eersten dach, 3 gulden voor 
den tweeden dach ende 4 gulden 
voor den derden dach te verbeuren”. 
Actum den 9en Januari 1614.
Hoe het zij, ook hier wederom be-
scherming van de inwoners tegen-
over die van buiten!

C. A. L. SANDER (1950)

De afbeelding op de omslag komt uit een serie tekeningen door André 
Vlaanderen over de nadelen van straathandel voor de consument.
De overige afbeeldingen komen uit de Beeldbank van het Stadsarchief 
Amsterdam.
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*	 Ons	Gouden	Vondelpark,	gedenkboek	t.g.v.	50-jarig	bestaan	in	1914
Jaarboeken, enzovoort
●	 Index	quizpagina’s	2014	en	later,	met	kleinere	onderwerpen
●	 Jaarboek	2015,	50	opstellen	over	Amsterdamse	items
●	 Jaarboek	2016,	11	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2017,	6	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2018,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2019,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2020,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2021,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2022,	8	opstellen,	idem	(komt	herfst	2023)
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