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De eerste gaslantaarn in Nederland werd in 1816 ontstoken. Het was even 
wennen, maar de stadsbesturen, met Amsterdam voorop, gingen uiteindelijk 

over op dit nieuwe systeem voor de straatverlichting. Hoe beter de stad 
verlicht was, hoe moderner en veiliger. Gaslicht stond voor de vooruitgang. 

Zelfs op moreel gebied verwachtte men doorbraken.

Gasverlichting in 19de-eeuws Amsterdam

Tessel Dekker

Maatstaf  van 
moderniteit





GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 5 JULI/AUGUSTUS 2014 53

oor de winkelhuizen over 
de Munt en ter linkerzijde 
van de Reguliersbreestraat 
vlammen en flikkeren 
een aantal gaspitjes, en 

het water van den Singel drinkt den 
weerschijn er van in, zoo dat daar van 
den wal een veelsnoerige gele keten 
afhangt, blikkerend als gouden regen in 
fel zonlicht na een stortbui.’ Dit schreef 
Leo Simons in zijn boek Amsterdam in 
stukken en brokken uit 1891, toen deze 
stad bijna geheel door gaslantaarns werd 
verlicht. 
Voor de komst van de gasverlichting 
waren steden ’s avonds grotendeels in 
duisternis gehuld. Er was in Amsterdam 
en enkele andere grotere steden wel wat 
straatverlichting – spaarzame olielan-
taarns langs de belangrijkste routes, op 
palen of hangend hoog boven de weg. 
Deze vinding van Jan van der Heyden uit 
de 17de eeuw voldeed rond 1850 echter 
niet meer. En als een windvlaag de lam-
pen uitblies of de lantaarnopsteker zich 
had verslapen, was de stad nóg donker-
der. Eén moment van onoplettendheid 

was genoeg om te struikelen en in het 
ergste geval in een gracht te belanden. 
Een Amsterdammer klaagde nog in 
1862: ‘Moeten er eerst menschenlevens 
te betreuren zijn, alvorens het gemeen-
tebestuur het oor zal leenen aan de 
klagten over de duisternis, waardoor met 
name Amsterdam in sommige nachten 
uitblinkt!’
Niet lang na deze verzuchting besloot 
het gemeentebestuur dan toch tot mo-
dernisering van de stadsverlichting. Men 
keek hiervoor naar Londen, dat in 1814 
als eerste stad overging op gaslicht. Deze 
techniek, die gebruikmaakt van de ver-
branding van steenkolengas, verspreidde 
zich vanaf ongeveer 1840 over Europa en 
Noord-Amerika en bereikte ook Neder-
land. Al snel werd gaslicht in de open-
bare ruimte toegepast in grote steden 

als Rotterdam en Haarlem. De hoofdstad 
voerde de nieuwe straatverlichting echter 
op de grootste schaal in.

De eerste gaslamp
De eerste openbare proefneming met gas-
verlichting in Nederland vond al plaats in 
1816, in de eetzaal van het bejaardenhuis 
Amstelhof (nu het Hermitage Museum 
Amsterdam). Dat dit een belangrijk mo-
ment was, blijkt wel uit het feit dat koning 
Willem i aanwezig was en hoogstper-
soonlijk de eerste gaslamp aanstak. Een 
ooggetuige berichtte: ‘Fraai inderdaad is 
de uitwerking van dit licht, van buiten de 
zaal op eenige afstand gezien; de gewone 
straaten lamplichten schijnen daarbij 
slechts vlammen en geene lichten te zijn.’ 
Desondanks kwam de invoering van het 
nieuwe licht maar langzaam op gang. Het 
oude olielicht leek zo gek nog niet en men 
was sceptisch over de voordelen van het 
nieuwe stelsel. Het gaslicht werd boven-
dien geleverd door een Engels bedrijf, de 
Imperial Continental Gas Association, 
dat ook nog eens een monopoliepositie 
had gekregen. Hierdoor bleef de kwaliteit 
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De schilders Isaac Israels en George Breitner 
probeerden graag het warme schijnsel van het gaslicht 
van de lantaarns op straat of in de paardentrams in 
beeld te vangen. Hier afgebeeld zijn van Israels  ‘De 
Dam bij avond’ (1887), Caldic Collectie, en van Breitner 
 ‘Plein bij avond’ (1890), Dordrechts Museum.  
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ting, hoe meer men het gevoel had mee 
te doen in de vaart der volkeren. Ver-
lichte straten stonden voor moderniteit. 
De nationale eer was ermee gemoeid. 
Zo schreef iemand in het Algemeen Han-
delsblad in 1843, vlak voor de opkomst 
van de gasverlichting: ‘“Men heeft in 
Amsterdam geen verstand van straatver-
lichting”, zeide mij onlangs een Parijze-
naar. Mijn nationaal eergevoel noopte 
mij echter dit tegen te spreken (…), tot 
ik zeer gevoelig het tegendeel ondervond.’ 
De schrijver van deze ingezonden brief 
was door het slechte zicht gestruikeld 
en had er een ontwrichte heup aan over 

gehouden. De suikerraffinadeurs C. 
de Bruyn en Zonen poogden in de 
jaren 1840 – overigens met weinig 
succes – een ‘Hollandsche gasfa-
briek’ op te richten als tegenwicht 
voor het buitenlandse bedrijf dat in 
Nederland de distributie verzorgde. 
In hun brochure spraken ook zij ge-
wichtig over de handhaving van ‘de 
Nationale Eer en Industrie tegen-
over vreemdelingen’. 
In de vele reisverslagen en stad-
simpressies die in de 19de eeuw 
in boekvorm en in kranten ver-
schenen, fungeerde de publieke 
verlichting dikwijls als een maatstaf 
om steden te beoordelen en te 
vergelijken. Men mat de mate van 
moderniteit onder meer af aan de 
stand van de openbare verlichting. 
Onderlinge rivaliteit kon daarin 
doorklinken. Laatdunkend berichtte 
bijvoorbeeld het Amsterdamse 
Algemeen Handelsblad in 1875 over 
Rotterdam: ‘Wat straatverlichting 
betreft staat deze stad ver ten achter 
bij de hoofdstad, zoo door grooter 
afstand der lantaarns en mindere 
helderheid der gasvlammen als 
door de gewoonte bij de maan te 

rekenen.’ 
Straatverlichting had als metafoor voor 
vooruitgang nog een bredere betekenis: 
het was het bewijs van Europese supe-
rioriteit. Het gaslicht werd geassocieerd 
met het christendom en met het ratio-
nalisme van dé Verlichting. Tegenover de 
helder verlichte moderne steden Lon-
den, Parijs en Amsterdam stond de duis-
tere nacht in de niet-westerse steden. In 
het schoolboekje Het gaslicht, toegelicht 
voor de jeugd dat in 1862 verscheen in 
Nederlands-Indië, werd benadrukt dat 
gaslicht, een ‘produkt der beschaving’, 

laag en de prijs hoog. Tot slot werd er ge-
vreesd dat het steenkolengas schadelijk 
was voor de omgeving en de gezondheid. 
Halverwege de 19de eeuw vond een ken-
tering plaats. De nadelen van olielicht 
waren nu toch wel aangetoond: gaslicht 
scheen krachtiger en bleek op de langere 
termijn ook goedkoper. Het stadsbe-
stuur besloot in 1846 definitief over te 
schakelen. Hoewel het de eerste twintig 
jaar nog klachten regende, werd de stad 
gaandeweg steeds beter verlicht. Na 
deze aanloopfase ging het hard, vooral 
door de tweede grootschalige aanbeste-
ding van het net van gaslantaarns, dat 
tussen 1867 en 1887 werd gerea-
liseerd. In 1847 telde Amsterdam 
1700 gaslantaarns en dit aantal was 
in 1910 meer dan vervijfvoudigd. 
Bovendien werd de kwaliteit van 
het licht door een aantal technische 
verbeteringen, zoals het gloeikousje, 
verder verbeterd. Ook breidde het 
stadsbestuur het aantal uren dat de 
lantaarns brandden uit en liet men 
het tijdstip van ontsteken niet meer 
afhangen van de seizoenen en de 
stand van de maan. 

Ontucht verjagen
Het ligt ogenschijnlijk voor de hand 
waarom het stadsbestuur besloot 
om over te stappen op een betere 
verlichting. Stadsverlichting stond 
samen met de brandweer en de 
politie in stadsbegrotingen onder 
de rubriek ‘Openbare veiligheid’. 
En de stad wérd ook veiliger, in de 
eerste plaats omdat je kon zien waar 
je liep. Het was echter niet slechts 
een kwestie van het vergroten van 
de fysieke veiligheid, er zat ook een 
morele kant aan de verbetering van 
de verlichting. Meer licht gold ten 
eerste als een methode om preven-
tief kwaad te bestrijden. Hoe beter de 
verlichting in de publieke ruimte, hoe 
beter men elkaar in de gaten kon hou-
den. Criminaliteit werd verbannen naar 
de donkerste stegen, zoals een lofzang 
op de Spuistraat uit 1868 al hoopvol 
voorspelde: ‘Eens zal gewoel en glans-
rijk avondlicht/ Met hoon en smaad 
verjagen die vermeetlen,/ Dien drom, 
die niets dan kwaads u heeft gesticht!’ 
Ook tegen een ander moreel kwaad zette 
de politie licht in: in 1840 plaatste ze bij 
enkele ‘nachthuizen’ (bordelen) twee 
keer zoveel lantaarns als elders. Dat zou 

de mannen die een bezoek wilden bren-
gen afschrikken en op den duur moeten 
leiden tot het verdwijnen van de prosti-
tutie. Vermoedelijk had deze proef geen 
succes, want het experiment werd niet 
herhaald en de prostitutie bleef bestaan. 
Maar de gedachte erachter is duidelijk: 
verlichting verjaagt ontucht.

Nationale eer
Goede stadsverlichting was behalve een 
waarborg voor de veiligheid en een hulp-
middel voor het opvijzelen van de pu-
blieke moraal ook een graadmeter voor 
de welvaart. Hoe beter de straatverlich-

De politie plaatste in 
1840 extra gaslantaarns 

tegen hoerenlopers

 Italiaanse reclame uit 1902 voor gas als bron voor 
warmte en licht; buiten is een lantaarnopsteker aan 
het werk. In deze periode was Amsterdam al aan het 
overgaan op elektrisch licht.
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Tessel Dekker studeert Publieksgeschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
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VerDer leZeN

enkel kon worden uitgevonden door de 
goddelijke rede. Toen dit nieuwe licht 
naar Indië kwam, ‘werd den Inlander bij 
vernieuwing een bewijs gegeven, wat 
het nadenken der Europeanen vermogt 
voort te brengen.’ 

Impressionisten
Hoe Amsterdam bij gaslicht eruitzag, 
weten we. Het is beschreven, bijvoor-
beeld door een correspondent van 
het Algemeen Handelsblad in 1896 die 
lyrisch schreef over ‘de Amstel met zijn 
duizenden lichtjes, die als vurige oogen 
over het watervlak zweven’. Maar het is 
ook nog steeds te zien: op de schilde-
rijen van Amsterdamse impressionisten 
zoals G.H. Breitner en Isaac Israels. Deze 
kunstenaars gingen de straten op en 
wisten de sfeer van de stad op het doek 
vast te leggen. Zij schilderden graag de 
stedelijke avonden. In hun schilderijen 
zien we de zachte rood-oranje kleuren 
van het gaslicht en het contrast met de 
omringende duisternis. 
Hun schilderijen laten ook zien dat de 
nacht door deze technische vinding 
toegankelijker was geworden, en dat 
mensen ’s avonds vaker op pad gingen. 
Ze beeldden flanerende mensen af in de 
Kalverstraat, of publiek bij theaters in de 

Nes, of een dansende mensen in café-
chantants. Allemaal beschenen door 
warm gaslicht. Een goed voorbeeld is 
het stadsgezicht van de Dam van Israels 
uit 1887(zie p. 52), geschilderd op het 
moment dat de schemering heeft ingezet 
en de lantaarns worden ontstoken. 
Breitner en Israels maakten hun schil-
derachtige avondtaferelen in de laatste 
jaren dat het gaslicht functioneerde. 
Ondanks de positieve waardering van 
tijdgenoten voor de gasverlichting, was 
die slechts een relatief kort leven bescho-
ren. Elektrische lampen verjoegen vanaf 
de jaren tachtig het gaslicht. Zij vonden 
eerst hun weg naar hotels en winkels en 
niet lang daarna ook naar de openbare 
ruimte. In 1923 werd in Amsterdam de 
laatste gaslantaarn gedoofd. Elders in 
Nederland brandden ze nog tot in de 
jaren zestig.
Deze overgang, net als die van olie 
naar gas, ging gepaard met gemengde 

gevoelens. Rationele overwegingen won-
nen, het eens zo revolutionaire gaslicht 
heette rond 1900 niet meer ‘helder’, 
maar ‘zwakjes’, en het nieuwe elektrische 
licht werd op zijn beurt het symbool bij 
uitstek van de vooruitgang. Maar er ging 
toch ook iets verloren. Al snel kreeg het 
‘ouwe trouwe gaslicht’ een nostalgische 
waarde: het werd een symbool voor een 
vervlogen tijd. Zoals F. Bordewijk terug-
blikkend schreef in zijn verhalenbundel 
Bij gaslicht (1947): ‘het echte gaslicht 
vertoonde een zekere vreugdigheid, 
vooral in de stadslantaren deed zijn ros-
sige vlam bekoorlijk aan’. 

 Tegen het eind van de 19de eeuw werd elektriciteit 
hét symbool van de moderniteit. Het gaslicht stak, 
letterlijk, maar bleekjes af bij de felle gloeilamp. 
Afgebeeld: Herman Heijenbrocks impressie van 
het Amsterdamse Leidsebosje waar in 1929 een 
reclamezuil de viering van 50 jaar gloeilamp luister 
bijzette. Amsterdam Museum. 


