B. D. Poppen

Transcriptie van de

Instructie voor de bezorgers en anstekers
der lampen, dezer Stadts Lanteerns.
In vroeger eeuwen was er nog geen straatverlichting. Mensen die ‘s avonds de straat op
moesten, waren verplicht een kaarslantaarn bij zich te dragen.
In 1663 vond de Amsterdammer Jan van der Heyden een lantaarn uit, die voorzien was van
een door hem ontworpen oliebrander. Deze brander bestond uit een reservoir met een gesloten
en een open gedeelte, verbonden met een tuit met daarin een lemmetpijpje en een pit.
Het was een van koper vervaardigde lantaarn, voorzien van vier ruiten, waarvan er één open
kon. Hierin was een luikje aangebracht, waardoor de lamp kon worden aangestoken. Het
deurtje werd tevens gebruikt om de lamp schoon te maken en van olie te voorzien.
De lamp had een hoogte van bijna zestig centimeter en er bovenop zat een losse zogenaamde
buitensnuiver, een schoorsteentje, die de rook van de lampenpit aan alle zijde uitliet.
Jan van der Heyden had ook uitgezocht welke olie moest worden gebruikt, namelijk die
vervaardigd was uit Zeeuws zaad. De lampolie bestond uit een mengsel van ⅔ raapolie
(plantaardige olie, afkomstig van raapzaad) en ⅓ lijnolie (lijnzaadolie of lijnolie; plantaardige
olie van de zaden van olievlas. De olie werd gemaakt (geslagen) in oliemolens. De pit of
lemmet bestond uit dik gedraaid katoen.
De lantaarn werd geplaatst op een vierkante paal van eikenhout, die een dikte had van zes
duim, is vijftien centimeter. De paal had een lengte van twaalf voet, is ongeveer drie-en-eenhalve meter.
Aan de bovenzijde zat een plint om de lantaarn vast te maken. Onder deze plint waren
luchtgaten geboord. De lantaarn werd ook wel als gevellantaarn uitgevoerd en dan geplaatst
op een houten wand-arm met een uitslag van ongeveer één meter lengte.
In 1669 werd begonnen met het aanleggen van straatlantaarns en in 1682 stonden er 2380
lantaarns in Amsterdam.
Het voorbeeld werd door meerdere steden overgenomen en zelfs in de Duitse steden Berlijn,
Keulen en Leipzig. Ook op het Japanse schiereiland Deshima, waar de Hollandse
handelsenclave was gevestigd, werd de lantaarn eveneens geplaatst.
In 1681 werden de eerste, door Jan van der Heijden ontwikkelde lantaarns, in de stad
Groningen geplaatst.
In 1840 werden in Amsterdam 150 oude met raapolie gestookte lantaarns vervangen door
gaslantaarns. In 1846 volgde de vervanging van de overige olielampen.
Lantaarnopsteker, lantaarnaansteker, lampbezorger of lantaarnvuller
Voor het onderhoud van de lantaarns en het bijvullen van de olie, zorgden de lampbezorgers.
Daarnaast zorgden ze dat de pitten op orde waren, hielden ze de lampen schoon en voerden ze
reparaties uit.
Volgens een jaarlijks vastgelegd tijdschema maakte de aansteker ‘s avonds een ronde langs de
lantaarns en stak ze aan. Na het aansteken moest hij nog eens de ronde in zijn wijk lopen, om
te controleren of alle lampen wel brandden.
Degene die dit beroep uitoefende moest zelf zorgen voor een ladder, die hij voorzichtig tegen
de paal moest zetten. Op alles werd door speciale controleurs een controle uitgevoerd, en als
iets niet in orde werd bevonden, wachtte hen een boete.

Tekening van de olielamp van Jan van der Heyden, uit zijn “Berigt rakende de stads
lantarens”, een handschrift van 1682. (Gemeentearchief Amsterdam)

Jan van der Heyden werd op 5 maart 1637 in
Gorinchem geboren en is op 28 maart 1712
op 75-jarige leeftijd te Amsterdam
overleden.
Hij was een Noord-Nederlands schilder,
tekenaar, etser en uitvinder. Hij is vooral
bekend vanwege zijn vele stadsgezichten en
als uitvinder van een verbeterde brandspuit
en straatlantaarn.
Het is Jan van der Heyden geweest die als
uitvinder niet alleen het vuur wist te blussen,
doch ook een zodanige straatverlichting
uitvond, dat zij een behoorlijk licht kon
verspreiden.
Portret van Jan van der Heiden.
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Replica van de originele Jan van der
Heyden lantaarn, met olielamp.
Een product van De Nood B.V. te
Middelburg, een bedrijf waar vele
historische lantaarns en andere
sfeerverhogende verlichting van hoge
kwaliteit worden geproduceerd.
(foto De Nood B.V.)

Het model ‘Jan van der Heijden’ is door DE NOOD gereconstrueerd aan de hand van een
bewaard gebleven historisch modellenboek en een origineel model van de lamp.

Te Amsterdam staan bij het NoordDe Jan van der Heyden lantaarns op de
Zuidhollands Koffiehuis bij het Stationsplein Magere Brug te Amsterdam.
en op de Magere Brug, op het Amstelveld
(foto: DE NOOD B.V.)
replica’s van de lantaarns.
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Instructie voor de bezorgers en anstekers
der lampen, dezer Stadts Lanteerns.
Te Groningen, By Gesina Elama, Ordinaris Stadts Boekdrukkersche. 1732.

Borgemeesteren ende Raadt in Groningen doen te weeten
Dat Wy gehoort hebbende het Rapport van de E. E. Heer Borgemeester Laman,
en zijn Edelheits Heeren Assessoren, ingevolge Resolutie van den 10. Marty
1731. gecommitteert zijnde geweest / om de Ordonnantie voor de Besorgers en
Anstekers der Lampen te revideren ende te corrigeren, daar op na gedane
Examinatie ende Deliberatie, hebben goedtgevonden navolgende Ordonnantie te
statueren, gelijk Wy ordonneren ende statueren mits desen.

Instructie voor de bezorgers en anstekers der lampen.
I.
De Bezorgers der Lampen zullen gehouden zijn / dezelve Oly en Kattoen tot de Lampen te
gebruiken / die haar door Ordre van de Stadts Geken-kamer zal werden ter handt gestelt / de
Lampen met volle mate / volgens de Almanach / welke haar jaarlijks door de Stadts
Bouwmeester zal werden ter handt gestelt / met Olye te voorzien / ende alle de lemmetten op
een wijze en lengte / conform haar model, uit de lemmet-pijpjes te doen uitsteeken / ten einde
al de Lampen egaal op haar maat mogen branden.
II.
Zo nogtans / dat het vullen der Lampen zal komen op te houden met het laaste quartier der
maane / welke in het helfte van de maandt April koomt in te vallen / en wederom het vullen
beginnen met het laaste quartier der maane / zo in ‘t laaste van Augusti koomt in te vallen /
ten welken einde de Bouwmeester de datums van het laaste quartier zal hebben te marqueren,
in het Register of Aslmanach / welke haar jaarlijks van denzelven wordt behandigt.
III.
Het nieuwe lemmet in de Lampen gesteeken zijnde / zullen zy onder ‘t vullen doorvogtig
maaken met Oly / doopende desselfs uitsteekende top in de volle maat / en gietende in ‘t laast
nog een weinig daar over; Ende wanneer het gebrandt heeft / zullen zy telkens het zwart ofte
neuze / met een scherpe scheer platagtig daar van boven af snijden / ook alle onzuiverheidt /
die daar in of an het lemmetpijpje mogts gegroept zijn / schoon afzuiveren.
IV.
Des avondts zullen zy haar District doorgaan / om te zien of de Lampen egaal en na behoren
branden / en een gebrek bevindende / ‘t zelve verhelpen / inzonderheit des anderen daags in ‘t
wedervullen der Lampen / of zo ‘t mogte bykomen door eenig gebrek an de Oly / of an ‘t
Kattoen / of an de Lampen / of an de Lantarens / of an de Paalen / zo zullen zy zulks de Stadts
Bouwmeester anstonts bekent maaken / om in tijdts / en zo doenlijk / voor den avondt
verbetert en gerepareert te worden / maar anderzints bykomende / voordien de Lampen te veel
voor of agter overhangen / zo zullen zy die zelfs te regte hangen / of dat de lemmetpijpjes te
hoog opgedrongen ofte te nauw zijn / zo zullen zy dezelve met haar yzere stift / respective
neer en openbuigen / of dat de lemmeten te streng gedrapt zijn / zo zullen zy die los drapen.
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V.
Op de eerste en tweede avondt van jeder duistre maan / als wanneer de Lampen altijt met
weinig Oly gevult worden / zullen zy alle de Lampen voor over / en alleen in de onderste haak
hangen / om de Oly voor om ‘t lemmet te doen schieten.
VI.
Als ‘t gebeurt / dat eenige lemmetten ten einde loopen / eer de duistere maane verstreeken is /
zo zullen zy maar een derde van een nieuw lemmet daar in steeken / om met het eindigen van
de duistere maan gelijk verbrandt te weezen / en zullen in alle zodanige Lampen / die met
nieuw lemmet voorzien zijn / een half uir Oly meer gieten / als in de andere.
VII.
Zullen alle maanden viermaal het schoonen der glaazen / reinigen der Lantarens en snuivers /
moeten doen / en haar exactelyk reguleren, na de Ordres tot .... dan gebruikelijk / zo haar
jaarlijks door de Stadts Bouwmeester worden behandigt.
VIII.
De logt-gaten in de paalen / zullen zy altijt open houden.
IX.
De Lamp-bezorgers zullen ook gehouden zijn / opzigt te neemen op de anstekers van haar
District, om voor te komen / dat ... ... mogt komen an te steeken / ... zullen ... ... voor en na het
ansteeken in haar District moeten zijn / haar gantsche District overzien / verbiedende die
geene die te vroeg komen / an te steeken / en helpen die te laat komen; En an de Stadts
Bouwmeester of zijn gelastede / anbrengen / al het geene zy qualijk bevinden gedaan te zijn /
waar voor zy de breuke à 3. st. by de ansteeker verbeurt / van de Bouwmeester zullen hebben
te ontfangen / zullende een Notitie der breuken en breukvalligen / door de Bouwmeester / of
desselfs gelastede / an de Stadts Rentemeester werden overhandigt / om het zelve weekelijks
van der breukvalligen Tractement af te korten.
X.
De Lamp-bezorgers zullen het vullen van de Lampen / en het opzetten van ‘t lemmet / zelfs in
perzoon moeten doen / zonder jemant anders / of voor het geheel / of voor een gedeelte / daar
in te mogen gebruiken; En wanneer het haar door ziekte / of andere onvermijdelijke
beletzelen verhindert werdt / zelfs te konnen waarneemen / zullen zy gehouden zijn / dat
anstonts bekent te maaken an de Stadts Bouwmeester / die dan een ander in haare plaats / op
haare kosten / zal bestellen.
XI.
Ende zullen de bezorgers der Lampen / in cas van nalatigheijdt / verbeuren / om van haar
bedongen loon gekort te worden / als volgt.
XII.
Van jeder reis dat zy bevonden worden het opzetzel niet by haar te hebben 20. st.
XIII.
Van een Lamp die niet behoorlijk gevult zal worden bevonden 12. st.
XIV.
Van een Lamp die het lemmet niet behoorlijk afgesneden / of niet wel na ‘t model gezet is 3.
st.
XV.
Van een Lamp die na het vullen an het lemmetpijpje verstopt wordt bevonden 3. st.
XVI.
Van een Lamp die niet behoorlijk kan branden / doordien agter over hangt / of dat het
lemmet-pijpje te hoog is opgedrongen 6. st.
XVII.
Van jeder reis dat zy op den eersten avondt der duistere maan / alle Lampen van haar District,
of eenige van dien / in beide de haaken hangen 25. st.
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XVIII.
Van elk Lantaren / die na dat de Lampen met Oly gevult zijn / niet behoorlijk schoon gemaakt
zal worden bevonden 6. st.
XIX.
Van een snuiver die twee dagen over den gezetten tijdt wordt vuil bevonden 3. st.
XX.
Van een Lamp die in ‘t vullen verzuimt wordt / met Oly en Kattoen te voorzien 6. st.
XXI.
Van een Lamp die zy door een ander / als een daar toe geordineert perzoon / zullen hebben
laten bedienen 6. st.
XXII.
Van jeder maal dat zy verzuimen / voor of na het ontsteeken / in haar District behoorlijk te
visiteren 25. st.
XXIII.
Van jeder Lantaren / waar van zy ‘t verzuim / by de ansteekers gepleegt / niet anbrengen 6. st.
XXIV.
Van ‘t gebrek en onbequaamheid van Oly / Kattoen / Lantarens / Palen of Armen / waar van
zy geen kennisse anstonts mogten hebben gegeeven an de Bouwmeester / jeder maal 6. st.
XXV.
By aldien nalatig bevonden worden / dat de lugtgaaten in de Paalen niet open houden 25. st.
XXVI.
Zullen alle voorsz. boeten / waar in de Lampbezorgers / by non observatie dezes komen te
vervallen / en voor de Lamp-ansteekers ontdekt en angebragt worden / komen te ... ... ...
Lamp-ansteekers / en voor de Stadts Bouwmeester worden betaalt / en ten dien einde door
dezelve een Notitie der Breuken en Breukvalligen / an de Stadts Rentemeester worden ter
handt gestelt / om dezelve tijdelijks van haar Tractement af te korten.
XXVII.
Al het gereedschap / dat de Lamp-bezorgers van nooden hebben / zullen zy zelfs moeten
bekostigen / uitgenoomen de Oly-kruiken en Oly-maaten / zo groot als klein / die van Stadts
weegen gemaakt zullen worden.

De Anstekers van de Lampen.
I.
De ansteekers der Lampen zullen tijdelijks een quartier uir voor de klokslag / ingevolge de
Maan-Almanach / by de Plein eerst te zamen komen / en dan te gelijk met malkanderen
uitgaan / een jeder na zijn quartier en post.
II.
De ansteekers zullen de Lampen beginnen te ontsteeken met het slaan van de uiren / by de
gedrukte Lijste gespecificeert, zo haar jaarlijx door de Stadts Bouwmeester wordt ter handt
gestelt.
III.
En zullen het ontsteeken van de Lampen / niet meer als de kleine deur mogen openen / ende
wanneer de Lampen angesteeken zijn / dezelve wel moeten sluiten.
IV.
Haare Lampen angesteeken hebbende / zullen zy die wederom nazien / om te verneemen / of
ze al te zamen brandende blijven / en of eenige derzelver quamen uit te gaan / zo zullen zy die
andermaal gaan ontsteeken / dog zo het mogte bykomen / doordien de Lampen van Oly of
Kattoen niet wel voorzien waren / zullen zy het zelve de Stadts Bouwmeester / of zijn
gelastede / dien eigen avondt bekent maaken / en van jeder Lamp daar voor genieten zodane
6. st. / als de Lamp-bezorger volgens het 20. Art. zijner Instructie, diesweegen heeft verbeurt /
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dewelke haar door de Bouwmeester anstonts zal worden betaalt / dewelke daar van een
Notitie an de StadtsRentemeester zal hebben over te geeven / en an des Lamp-bezorgers
weekelijks Tractement zal werden gekort.
V.
Het ansteeken van de Lampen zullen zy met alle voorzigtigheidt moeten doen / met zagt
anzetten van de Ledder / en voorzigtig anvoeren van de keers / op dat het lemmet niet en
wordt verzet / ‘t welk de Lampen qualijk zou doen branden.
VI.
En zullen gehouden zijn / de Lampen op die dagen en uiren uit te blusschen / conform de
Ordre, zo haar jaarlijks door de Stadts Bouwmeester wordt bezorgt.
VII.
De ansteekers zullen gehouden zijn / zelfs in perzoon de Lampen an te steeken / zonder daar
toe jemant anders te gebruiken / en by voorvallende ongelegentheidt / zullen zy gehouden zijn
/ de Lampbezorger in zijn District daar van te adverteren, dewelke tot laste van haar / zo lange
zy wettelijk belet zullen zijn / jemant anders in de plaats zal stellen / om het werk waar te
neemen.
VIII.
En zullen de ansteekers in cas van nalatigheidt / verbeuren / om van haar bedongen loon
gekoort te worden / als volgt.
IX.
Van het te laat koomen op de vergader-plaats / de plein / om de Lampen an te steeken 2. st.
X.
Van jeder Lamp die voor het slaan van de Klok / of een half uir daar na wordt angesteeken 3.
st.
XI.
Van een deur die na het ansteeken van de Lampen werdt open gevonden 3. st.
XII.
Van een Lampe die niet gebrandt zal hebben / ‘t zy dat ze na het ansteeken weder uitgegaan is
/ of anderzints / zo wanneer zy van dezelve geen advertentie zullen gedaan hebben 6. st.
XIII.
Van een Lampe die zy door een ander zullen hebben laaten ansteeken 1. st.
XIV.
Van een Lamp die op die dagen / als dezelve geblust moeten worden / een uir over den tijdt
worde brandende bevonden 3. st.
XV.
Alle voorsz. breuken / waar in de Lamp-ansteekers by non observantie dezes komen te
vervallen / en door de Lamp-bezorgers ontdekt en angebragt worden / zullen komen ten
profijte van de Lampbezorgers / en door de Stadts Bouwmeester werden betaalt / en ten dien
einde door dezelve een Notitie der breuken en breukvalligen / an de Stadts Rentemeester
worden ter handt gestelt / om dezelve weekelijks van haar Tractement af te korten.
XVI.
De ansteekers zullen tot het werk moeten gebruiken haar eigen keerssen / slonzen en ledders /
zonder dat zy diesweegen jets zullen praetendeeren.
Aldus gecorrigeert, geamplieert ende gearresteert, in Curia Groningae den 26 Novemb. 1731.
L. Bothenius, vt.
Ter Ordonnantie der H. Heeren voorsz.
H. M. Appius, Secret.
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Bronnen:
• https://wetenschap.infonu.nl/techniek/52325-geschiedenis-van-de-straatlantaarn.html
• http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/52252-straatverlichting-door-de-eeuwenheen.html
• http://amsterdamsverleden.nl/verlichting/
• https://varenna.infoteur.nl/specials/licht-geschiedenis.html
• Ruud van Nooijen, Boxtel Van houtvuur tot (o)ledverlichting, versie: 5, augustus 2013.
• Marius van Melle Van vetkaars tot hogedruklamp, Vijf eeuwen straatverlichting. Ons
Amsterdam, nummer 10, oktober 2005.
Woordenlijst:
• Lemmet - kaarsenpit, lampenpit, pit van een kaars, lont. Lemmet, des lemmets, of van het
lemmet; meerv. lemmetten. Gedraaid garen of katoen in eene kaars, fakkel, lamp enz.
Bron: P. Weiland ‘Nederduitsch Letterkundig Woordenboek’. 1843.
• Slonzen - het verkleinw. slonsje wordt voor een dievenlantarentje gebruikt.
• Snuiver - schoorsteentje, die boven op de door Jan van der Heyden vervaardigde lamp
was aangebracht. “Een snuiver in den schoorsteen, is eene, daarin bevestigde pijp, welke
den rook, als het ware, opsnuift”. Bron: P. Weiland ‘Nederduitsch Letterkundig
Woordenboek’. 1844.

De lantaarnvulders en -aanstekers
van een stad hadden de gewoonte
met een kermis en met nieuwjaar
de burgers van ‘hun’ wijk met een
prentje en een gedicht de beste
wensen over te brengen.

Ook nadat de olielampen waren
vervangen door gaslampen, bleef
deze gewoonte bestaan.

Links een prent van de ‘nederige
dienaren de lantaarnaanstekers’
van de Belgische stad Gent.

De hierna volgende drie prenten
zijn van de lantaarnvulders en
-aanstekers van de stad
Amsterdam.
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Nieuwjaarsprent van de Amsterdamse lantaarnvulders en -aanstekers voor het jaar 1794.
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Nieuwjaarswens van de lantaarnvulders en -aanstekers van Amsterdam voor het jaar 1832.
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Nieuwjaarswens van de lantaarnvulders en -aanstekers van Amsterdam voor het jaar 1839.
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Als het zonlicht is gegaan
Steken we de lampen aan
Men kan daardoor bovendien
Zelfs nog in het donker zien.

Dit document is onderdeel van de website van B.D. Poppen http://www.bdpoppen.nl
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