
Drie eeuwen straatverlichting 
Van ol ie lamp t o t  PNEM 

Tot het jaar 1684 kende Den Bosch geen openbare straat- 
verlichting. Er bestond alleen het voorschrift dat ieder, 
die na het invallen van de duisternis uitging, een bran- 
dende lantaarn bij zich moest dragen.' 
In 1684 besloot het stadsbestuur openbare straatverlich- 
ting in te voeren. Dit geschiedde met olielantaams, een 
wij nieuwe uitvinding uit het jaar 1667 van de Arnster- 
dammer Jan van der Heyden. 
De aanlegkosten van 450 straatlantaarns bedroegen rond 
de f jqoo,=. Behalve een opziener nam de stad 4 vullers 
en 18 aanstekers in dienst. Iedere aansteker had de zorg 
voor 25 lantaarns, die elke avond binnen een kwartier 
moesten branden.2 Het stadsbestuur besteedde het 
opzienersambt openbaar aan tegelijk met het onderhoud, 
het vullen en het aansteken. Enige tijd later werd de 
opzichter vast aangesteld en besteedde het stadsbestuur 
de levering van olie aan. De straatverlichting kostte de 
stad jaarlijks zo'n f jooo,=. 

Overgang op gas 
Eeuwenlang werd de stad verlicht met olielampen. In het 
midden van de negentiende eeuw kwam hierin verande- 
ring. Gemeten naar de lichtopbrengst was het nieuwe 
gaslicht vele malen beter dan de olielamp. Ook een effi- 
ciëntere bediening en de steeds lagere prijs van het gas 
speelden een rol om van olie op gas over te schakelen. 
De olieverlichting leverde voor het onderhoud vaak pro- 
blemen op. 
Wel was voor de nieuwe verlichtingsmethode een infra- 
structuur nodig: een gasfabriek en een buizenstelsel. 
Door een concessie aan een particulier lwamen de aan- 
legkosten voor rekening van de exploitant en niet op het 
bord van de gemeente. Particuliere gasmaatschappijen 
waren vaak bereid om de gasprijs voor de overheid fors te 

verlagen, als ze daarmee een concessie konden binnen- 
halen. Een ander voordeel voor de gemeente was een 
besparing op de personele kosten van de lantaarnaanste- 
kers, aangezien het aansteken nu minder tijd lzostte. 
Vóór 1847 besloten vrijwel alle Nederlandse steden met 
meer dan 15.000 inwoners om hun straten door gaslan- 
taarns te verlichten of honoreerden ze verzoeken tot 
oprichting van een gasfabriek. In vestingsteden als Gro- 
ningen, Maastricht, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Breda 
en Deventer hield het Rijk de aanleg van de openbare 
gasverlichting en de bouw van steenkolengasfabrieken 
echter tot het einde van de jaren veertig van de negen- 
tiende eeuw tegen. Daar kon gaslicht dus pas ná 1850 
worden ingevoerd.) Gas werd hoofdzakelijk voor verlich- 



ting gebruikt. In 1854 kreeg 's-Hertogenbosch zijn eerste 
(particuliere) gasfabriek. Deze sloot met de gemeente een 
contract over de levering van (steenko1en)gas voor de 
straatverlichting. Dat jaar werd een begin gemaakt met 
het vervangen van tot dan toe gebruikte olielampen door 
gaslantaarns. 
De eerste jaren regende het Machten over het gaslicht. 
Geleidelijk trad enige verbetering op. In 1865 waren er 
ten behoeve van de openbare verlichting 308 gaslan- 
taarns voor vol licht en 225 voor half licht in gebruik. In 
1883 verscheen een grote lantaarn op de Markt, in de 
volksmond 'De Lange Sijn' genaamd.4 

Een gemeentelijk gasbedrijf 
IUachten over prijs en kwaliteit van het gas hielden aan. 
De Kamer van Koophandel verweet de directie van de 
gasfabriek dat zij van haar monopoliepositie misbruik 
maakte door levering van duur en slecht licht. 
In 1887 zegde de gemeente de concessie, die nog tot 

I juli 1889 liep, op en ging over tot oprichting van een 
eigen gasfabriek. De gasdistributie bleek een lucratieve 
zaak; derhalve aanlokkelijk voor tal van gemeenten. Die 
waren daarmee ook af van vaak langdurige twisten tus- 
sen gemeente, particulieren en de gasfabriek over de 
prijs van het gas en de geleverde kwaliteit. 
Per I januari 1890 ging de gasverlichtingsdienst in 
gemeentehanden over. 
Op die datum werden er ook g8 nieuwe straatlantaarns 
in bedrijf gesteld, alle geplaatst in de buitenwijken, op de 
wallen, in plantsoenen en bij de toegangen naar de stad. 
'Deze zeer groote verbetering heeft echter niet onver- 
mengden bijval gevonden, juist de bijgeplaatste lantaams 
zijn dagelijks het mikpunt van de grofste baldadigheid en 
geen dag gaat er voorbij waarop niet aan glasruiten en 
branders schade wordt toegebracht vooral door het wer- 
pen met steenen'.' Ondanks dit vandalisme bleef het 
aantal lantaams gestaag groeien. In 1892 waren er al 516: 
430 nachtlantaarns, 69 avondlantaarns, 13 lantaarns die 



alleen 's zomers brandden. Als extra service aan concert- 
gangers werden er 4 lantaarns in de nabijheid van het 
Concertgebouw geplaatst en wel op de Kalkbrug en de 
Zevensteense brug. Zij deden alleen dienst op concert- 
avonden. 

Technische verbeteringen 
In 1894 vonden experimenten plaats met het nieuwe gas- 
gloeilicht. Deze uitvinding bracht een ware revolutie in 
de gasverlichting teweeg. Het gloeikousje gaf niet alleen 
een veel beter en helderder licht dan de open vlam, het 
verbruikte ook veel minder gas. Bij een straatlantaarn die 
met een open vlam circa 180 liter gas per uur verbrand- 
de, daalde het verbruik tot circa 85 liter per uur als een 
gloeikousje was aangebracht. 

Acht lantaarns werden hiermee uitgerust. Aangezien de 
resultaten bevredigend waren, kreeg het experiment 
spoedig uitbreiding. In 1898 was het aantal nachtlan- 
taarns met gasgloeilicht al uitgegroeid tot 298, op een 
totaal van 617. 
De invoering van de zogenaamde Ritterlantaarn beteken- 
de in die jaren een verdere verbetering van de straatver- 
lichting. Het tot dan toe gebruikte model was vierkant en 
voorzien van vlakke ruiten. De Ritterlantaarn had echter 
een ronde glasmantel, zodat er geen schaduwen ontston- 
den en het licht onbelemmerd naar alle kanten kon uit- 
stralen. Bovendien was de lantaarn voorzien van een 
reflector. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond er een tekort 
aan kolen, nodig voor de gasproductie. De kolenschaarste 
maakte een bezuiniging op het gasgebruik noodzakelijk. 
Derhalve werd in december 1916 meer dan de helft van 
de straatlantaarns buiten gebruik gesteld; het jaar daarop 
volgden de meeste andere. 

Omschakeling op elektriciteit 
Rond 1880 deed elektriciteit als de modernste lichtbron 
haar intrede. Nijmegen was in 1886 de eerste Nederland- 
se gemeente met elektrische straatverlichting. Het druk- 
ke scheepvaartverkeer op de Waal en de onmogelijkheid 
gasbuizen in de kade te leggen dwongen tot het gebruik 
van elektrisch licht als enig alternatief. 
De meeste Nederlandse gemeenten gingen pas in de 
twintigste eeuw op elektrische straatverlichting over. 
's-Hertogenbosch toonde zich zo enthousiast over de 
nieuwe lichtbron, dat het zelf een elektriciteitscentrale 
wilde exploiteren. De mogelijke winst die hiermee te 
behalen viel, speelde daarbij een grote rol. De regering 
floot het gemeentebestuur echter terug, door in 1917 te 
bepalen dat de Provinciale Noordbrabantsche Elektrici- 
teits Maatschappij (P.N.E.M.) het monopolie op de elektri- 
citeitsopwekking kreeg.G Als (lucratieve) troost mocht de 
gemeente wel de distributie in eigen hand houden. Het 
gemeentelijk elektriciteitsbedrijf ging per I juli 192.0 van 
start. 
De komst van elektriciteit betekende dat ook de openbare 
straatverlichting vanaf 1921 geleidelijk werd omgebouwd 
van gas naar elektriciteit. 
Vanwege de kosten elektnfìceerde de stad aanvankelijk 
alleen de verlichting in de belangrijkste straten van het 
centrum en de omgeving van het station vopr een bedrag 
van f 4o.oo0,-. De primeur van elektrische straatverlich- 
ting lag echter niet in het 'oude' centrum, maar in de 
nieuwbouwwijken 'De Muntel' en 'De Bossche Pad'. 
Daar werden op 28 september 1921 de eerste lampen 
ingeschakeld, en wel G op De Bossche Pad en 5 op het 
Muntelterrein. Voor een aantal ingezetenen kwam dit 
moment niet vroeg genoeg. Toen medio september de 
verlichting gebruiksklaar was, maar uit bezuinigings- 



oogpunt nog niet ingeschakeld, volgden vele Machten? 
Op I oktober werden 51 lampen in de Visstraat, Orthen- 
straat, Hooge Steenweg, Pensmarkt, Schapenmarkt, 
Vughterstraat, Kerltstraat en Hinthamerstraat ontstoken; 
G oktober nog eens 9 op het Muntelterrein, 2 en 19 no- 
vember 19 lampen op de Stationsweg. Eind 1921 waren 
er 92 nieuwe elektrische lampen in bedrijf. 
Aan de verandering zat ook een sociaal aspect. De ge- 
meenteraad wilde toch niet zomaar de oude vertrouwde 
gaslantaarnaanstekers met hun lange stok met haak op 
straat zetten. Daarom besloot hij alle elektrische lan- 
taarns te voorzien van een schakelaar, die de aansteker 
met zijn stok en haak bediende. De vooruitgang werd 
daarmee nog een beetje tegengehouden.' 
Tussen 1921 en 1925 laeeg de ombouw van de straatver- 
lichting in elektrische verlichting zijn beslag. Van op palen 
gemonteerde gaslantaarns werd met weinig moeite en kos- 
ten het bovenstuk, de lantaarn zelf, vervangen. Dit was l i j -  
voorbeeld het geval op de Stationsweg. In het straatbeeld 
veranderde er weinig. Elders was dit wel het geval. De gas- 
verlichting functioneerde in hoofdzaak met wandamatu- 
ren. Voor elektrische verlichting van smalle straten was het 
doelmatiger om straatoverspanningen aan te brengen De 
lampen werden op een hoogte van 8 meter opgehangen, 
met een onderlinge afstand van 35 à 40 meter,' zoals in 
de Hinthamerstraat, de Orthenstraat en de Vughterstraat. 

Hoe snel de ombouw pkats vond, laat het volgende overzicht 
zien: 

De laatste gaslantaarns werden in 1925 omgebouwd. Er 
waren toen 1140 -(elektrische) lampen in bedrijf. Daarmee 
was de periode van het gaslicht voorgoed voorbij. Er was 
echter één uitzondering. Uit curiositeit liet de gemeente 
op het Tilmanshofje een gaslantaarn staan. De bewoners 
bleven echter net zo lang protesteren tot ook deze laatste 
lantaarn in 1940 zijn gasgloeikop verloor, om te worden 
voorzien van een elektrische peer.'" 
Het is de laatste jaren weer heel modern om imitatie-gas- 
lantaarns in het straatbeeld terug te brengen. Ook in Den 
Bosch staan op diverse plaatsen weer vierkante lantaarns 
met een ltoperen dak, vooral in de buurt van kleine steeg- 
jes. Bij de recent uitgevoerde renovatie van Vughter- 
straat, Hinthamerstraat en Kerkstraat is eveneens geko- 
zen voor armaturen die teruggrijpen op vroeger tijden. 
Deze nostaIgie is echter wel gebaseerd op de toepassing 
van elektrisch licht. 

Eddy Srnits is werkzaam bij de BAM. 
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