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Henny van DolderHenny van Dolder

Het is voor een ieder van ons, gewend als weHet is voor een ieder van ons, gewend als we
zijn aan de gemakken die elektriciteit ons inzijn aan de gemakken die elektriciteit ons in
het dagelijks leven biedt, moeilijk zich voor tehet dagelijks leven biedt, moeilijk zich voor te
stellen welke problemen zich voordeden bij destellen welke problemen zich voordeden bij de
voortschrijdende technieken naar moderne ver-voortschrijdende technieken naar moderne ver-
lichting. De kerkmeesters en kerkvoogden vanlichting. De kerkmeesters en kerkvoogden van
de negentiende eeuw werden hiermee geconfron-de negentiende eeuw werden hiermee geconfron-
teerd, toen binnen een tijdsbestek van 50 jaarteerd, toen binnen een tijdsbestek van 50 jaar
de verlichting met kaarsen plaats maakte voorde verlichting met kaarsen plaats maakte voor
die met olie en later met gas. In dit artikel wordtdie met olie en later met gas. In dit artikel wordt
iets verteld over de moeilijkheden die zichiets verteld over de moeilijkheden die zich
voordeden na de installatie van de olieverlich-voordeden na de installatie van de olieverlich-
ting in de St.-Janskerk.ting in de St.-Janskerk.
De uitvinder van de brandspuit Jan van derDe uitvinder van de brandspuit Jan van der
Heyden ontwierp in 1668 een straatlantaarn dieHeyden ontwierp in 1668 een straatlantaarn die
brandde op raapolie. In 1674 ging het Goudsebrandde op raapolie. In 1674 ging het Goudse
stadsbestuur, in navolging van vele andere ste-stadsbestuur, in navolging van vele andere ste-
den, over op deze straatverlichting en schafteden, over op deze straatverlichting en schafte
270 olielantaarns aan voor een bedrag van 2635270 olielantaarns aan voor een bedrag van 2635
gulden. Het zou nog precies 130 jaar duren eergulden. Het zou nog precies 130 jaar duren eer
deze vorm van verlichting in de St.-Janskerkdeze vorm van verlichting in de St.-Janskerk
werd toegepast,werd toegepast,
De in 1796 uitgevaardigde decreten van deDe in 1796 uitgevaardigde decreten van de
Nationale Vergadering die leidden tot de schei-Nationale Vergadering die leidden tot de schei-
ding van kerk en staat, hadden ongunstigeding van kerk en staat, hadden ongunstige
gevolgen voor de kerkelijke financiën. Ondergevolgen voor de kerkelijke financiën. Onder
de vele bezuinigingsmaatregelen die het Goudsede vele bezuinigingsmaatregelen die het Goudse
kerkbestuur trof, vielen ook de kosten van dekerkbestuur trof, vielen ook de kosten van de
verlichting, waarbij een nieuw systeem, metverlichting, waarbij een nieuw systeem, met
olieverlichting, dé oplossing leek te zijn.olieverlichting, dé oplossing leek te zijn.

Voor de kerkmeesters was er nog een andereVoor de kerkmeesters was er nog een andere
reden om zich over de aanschaf van olielampenreden om zich over de aanschaf van olielampen
te beraden. Ondanks dat in mei 1803 alle’touwente beraden. Ondanks dat in mei 1803 alletouwen
waaraan de kaarsenkronen hingen, waren ver-waaraan de kaarsenkronen hingen, waren ver-
vangen door ijzeren staven, viel in novembervangen door ijzeren staven, viel in november
van datzelfde jaar een kroon, hangende voorvan datzelfde jaar een kroon, hangende voor
het orgel, met donderend geraas naar beneden.het orgel, met donderend geraas naar beneden.
Naar aanleiding van dit voorval kregen tweeNaar aanleiding van dit voorval kregen twee
kerkmeesters onmiddellijk opdracht informatiekerkmeesters onmiddellijk opdracht informatie
in te winnen over de mogelijkheid van oliever-in te winnen over de mogelijkheid van oliever-
lichting voor de St.-Janskerk.lichting voor de St.-Janskerk.
Per rijtuig lieten zij zich naar Amsterdam bren-Per rijtuig lieten zij zich naar Amsterdam bren-
gen en bezochten gedurende drie dagen “publi-gen en bezochten gedurende drie dagen “publi-
cque  gebouwen welke met het beste succescque  gebouwen welke met het beste succes
Wierden verligt door blikke lampen”. VoorWierden verligt door blikke lampen”. Voor
verdere details wendden zij zich tot eenverdere details wendden zij zich tot een
“beroemd architect”,“beroemd architect”, wiens naam helaas nietwiens naam helaas niet
wordt vermeld, en een blikslager. Voorzien vanwordt vermeld, en een blikslager. Voorzien van
de opgedane kennis konden zij het college vande opgedane kennis konden zij het college vang
kerkmeesters verzekeren dat deze vorm vankerkmeesters verzekeren dat deze vorm van
verlichting voor de kerk uitermate geschikt zouverlichting voor de kerk uitermate geschikt zou
zijn. Ten overvloede bezochten de heren nogzijn. Ten overvloede bezochten de heren nog
een aantal kerken, waar men eveneens proble-een aantal kerken, waar men eveneens proble-
men had met de (vaak zeer oude) kaarsenkro-men had met de (vaak zeer oude) kaarsenkro-
nen. De diverse aan de opdracht verbondennen. De diverse aan de opdracht verbonden
reisjes zullen voor hen een prettige bijkomstig-reisjes zullen voor hen een prettige bijkomstig-
heid zijn geweest!heid zijn geweest!
l3egin 1804 werd de blikslager Hendrik Boschl3egin 1804 werd de blikslager Hendrik Bosch
uit Amsterdam uitgenodigd naar Gouda teuit Amsterdam uitgenodigd naar Gouda te
komen. Op zaterdag 11 februari arriveerde hijkomen. Op zaterdag 11 februari arriveerde hij
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per trekschuit, vergezeld van zijn knecht en vier
modellen van olielampen, die hij ‘s  middags
demonstreerde voor de kerkmeesters. De zon-
dag daarop werd er in de namiddagdienst een
proef mee genomen. Afgesproken werd dat de
lampen gedurende vier weken op proef zouden
blijven, onder toezicht van de knecht van Bosch,
die er voor zou zorgen en tegelijkertijd de
kerkbedienden instructie zou geven hoe ermee
om te gaan. De jongen ontving hiervoor 15
gulden per week.
Tevreden met het resultaat werd besloten om

bedroeg maar liefst 4409 gulden en 5 stuivers,
waarvan 476 gulden en 5 stuivers aan kaarsen
werd uitgegeven. De verkoop van de oude
kaarsenkronen, inclusief de ijzeren stangen,
leverde 815 gulden en 19 stuivers op.
De verwachte kostenbesparing bleek tegen te
vallen. De aanschaf van olie en kaarsen vergde
het aanzienlijke bedrag van 1622 gulden en 11
stuivers. Bovendien sprongen er door de hitte
nogal wat lampen, waardoor nieuwe glazen
bollen nodig waren. Om de kosten nog meer
te drukken, werd in 1806 besloten in de avond-

zo snel mogelijk de contracten voor het maken
van de kronen af te sluiten met ene Hendrik

kerkdiensten op woensdag en vrijdag alleen de
middelste kronen te laten branden en ‘s zon-

Ingeluyfl, smid en slotenmaker te Amsterdam
en met Hendrik Bosch voor de lampen. De
eerste verbond zich om voor een bedrag van
2100 gulden acht ijzeren kronen te leveren,
waarvan vier met acht en vier met zes lampen,
geschilderd in grondverf; inclusief houten schij-
ven, ijzeren bouten en contragewichten voor het
mechaniek om de lampen voor het vullen op
en neer te laten. Als uiterste datum voor de
oplevering werd 30 september genoemd.

dagsavonds alle lampen.

Oliesoorten en -maten,
Werd er bij het proefbranden nog gebruik
gemaakt van gelijke delen boomolie en ruwe
raapolie, de laatste soort alleen bleek eveneens
goed te voldoen. Dat steeds naar verbetering
van de brandstof werd gezocht, blijkt uit een
“aanbieding per gedrukte biljetten”, van een
firma  uit Maassluis, die reclame maakte voor

Dezelfde tijdslimiet gold voor Bosch, die een
contract sloot voor de levering van 56 blikken
lampen, overeenkomstig die waarmee de proe-
ven waren genomen, voor een bedrag van 895
gulden, waarbij inbegrepen de kousjes voor de
lampen. Op beide werd een jaar garantie ver-

gezuiverde raapolie “tot gebruik in patent- en
comptoirlampen”. Later werd alleen patentolie
gebruikt. De jaarlijkse aankoop van kleine
hoeveelheden lijnolie doet vermoeden dat deze
in de wintermaanden, vermengd met de patent-
olie, als een soort “anti-vries” dienst ,deed. De
maten waarin de olie werd geleverd waren heel
verschillend. Het meest voorkomend is een aam

Ook Haarlem toonde belangstelling.
Toen het nieuws over de nieuwe verlichting in
de St.-Janskerk het Haarlemse kerkbestuur
bereikte, werd meteen om informatie gevraagd.

(145,52 liter), dan een mengel (ca. 1 liter), een
pint (5 à 6 dl.) of een stoop (ca. 2 liter). Voor
verlichting met alle lampen werd per seizoen
vijf aam gebruikt, dat is circa 7275 liter olie.

In hun antwoord vertelden de Goudse kerk-
meesters nog eens omslachtig over het ongéluk
met de kaarsenkroon in het jaar daarvoor. Dit
voorval had blijkbaar diepe indruk gemaakt.
Op de vraag of de verlichting ook gebreken
vertoonde, antwoordde men laconiek: “waar
vindt men de volmaaktheid?’ De verwachte
kostenbesparing blij kt volgens het schrijven van
doorslaggevend belang te zijn geweest.
Tmn  in augustus het werk was voltooid, schil-
derde J. Borst de lampen in een witte kleur,
afgezet met bladgoud, onder supervisie van de
schilder-kunstenaar Cornelis Borsteegh. Voor
het onderhoud, vullen en opsteken van de
lampen werd een speciale bediende aangesteld,

Verlichting van de preekstoel.
Dat de kerkmeesters tevreden ‘waren over het
werk van Hendrik Ingeluyff blijkt uit het feit
dat hij in 18 10 opdracht kreeg voor de preekstoel
twee “kaarsenarmen” te vervaardigen. Zij geven
ook in deze dagen nog een indruk van de stijl
waarin Ingeluylf zijn opdrachten uitvoerde en
vormen een wat bizar element in het kerkin-
terieur.
In 1820 klaagden de predikanten dat door “de
verbazende togt in de kerk” de kaarsen zo snel \
afdruipen, dat ze vóór het einde van de dienst \
al zijn opgebrand. Dat was overigens bij de toen
vaak twee uur durende kerkdiensten niet ver-

Kees Hornes, die om steeds bij de hand te zijn
kosteloos een muurhuisje van de kerk mocht
bewonen en daarnaast een beloning van vier

wonderlijk! Er werd een oplossing gevonden
door de preekstoel eveneens van olielampen te
voorzien. Aanvankelijk was men hierover zeer

gulden per week kreeg. In de drukke winter-
maanden verleende een van de orgeltreders hem
de nodige assistentie.
Het jaar 1804 plaatste het kerkbestuur wel voor
grote uitgaven. De rekening voor het installeren

enthousiast, want ze verspreidden zo’n helder
licht, dat zelfs de voorlezer achter de lessenaar
onder de preekstoel er genoeg aan had. Nadat
de lampen eens een flinke lekkage op de preek-
stoel hadden veroorzaakt, werden de waskaar-

van de verlichting met alle bijkomende kosten sen weer tevoorschijn gehaald.
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goed in de voorgenomen bezuinigingen die de
kerkmeesters voor het jaar 1813 hadden aan-
gekondigd. Tot hun verbazing weigerden de drie_ . .

Terug naar de kaarsen?
Door geldgebrek gedwongen, namen de kerk-
meesters een ogenblik in overweging geheel met

het werk op zich te nemen zonder dat hier een
vergoeding tegenover stond, De president-kerk-

de olieverlichting te stoppen. Vrees voor schade

meester vroeg hen daarop of ze wel beseften
aan de lampen weerhield hen van dit besluit.
Tijdens de doordeweekse diensten werden nog

wat de gevolgen van hun weigering zouden
kunnen zijn. Op hun bevestigend antwoord’

minder olielampen ontstoken. De kerkgangers

werd hen ontslag aangezegd. Ze konden hun
1 werd verzocht zoveel mogelijk in het middenpad

boeltje pakken en \ vertrekken. Een van hen
plaats te nemen, waarvoor zelfs de v Terhuurde

kwam al spoedig op zijn besluit terug en,  zei
stoelen gebruikt mochten worden, iets w‘at

door de anderen opgestookt te zijn. Na aan-’
panders streng verboden was.

geboden’ excuses kon hij weer aan het werk.
De beide anderen was het bij hun thuiskomst

,’ Uitl&n  van lampen.

slecht vergaan. Hun echtgenotes wendden zich
Het is enkele malen voorgekomen diat van de

tot de kerkmeesters met het verzoek hun man-
nen weer in functie te herstellen “uit consideratie
met haar en haare kinderen”. De kerkbedienden
boden hun verontschuldigingen aan “verzeke-
rende kerkmeesteren van hun berouw wegenstmm---  L..-- I -99nunne oegane onbezonnen stap en--- konden
weer aan de slag. Aan de acht ***  .sorucitanten die
zich inmiddels voor de vakante plaatsen hadden
,,,-----11 ---- ~-  -1 1  t *j  dat van hun

len gemaakt.
itdllgwlclU,  Wera  meaegecieelt

diensten geen gebruik zou worc

56 lampen er 30 werden uitgeleend, bijvoorbeeld
aan de Lutherse kerk en aan de dansmeester
Rozenstraten. De lampen kwamen vuil terug
en het schoonmaken was voor rekening van
de kerk. Toen er opnieuw zes lampen te leen
werden gevraagd “om te gebruyken ter verlig-
ting van het bal welke s ’ . __xaat gegeven te worden”
voldeed men aan het verzoek, echter met de
mededeling voortaan aan niemand “wie hij ook
zijn mogt eenige lamp of lampen te accorderen”.

Nieuwe regels,
Tenslotte werd het gehele onderhoud van de
lampen toevertrouwd aan de koster, die hier-

/ ‘voor een vaste jaarlijkse verg *. .̂ ^
gulden ontving. *Bij ht

:oedmg van 400
-:t aanvaarden van deze

voor hem ~nieuwe  taak, tekende hij een ont-
vangstbewijs voor alle glazen en lampen, evenals
voor de blakers en de aanwezige koperen kan-
delaars. Voor onkosten, veroorzaakt door het
springen van de glazer- ‘~  ” ’ + * ‘*. i oouen ontvmg hij een
extra vergoeding van 15 gulden.

Van olie naar gas.
In 1830 werden ter verbetering van de v_ _ erlichting
boven de glazen bollen “referberens of para-
chutes” aangebracht, vermoedelijk een soort_ . _ _kapjes. De moeilijkheden uit de beginperiode
bleken grotendeels overwonnen. Toen in 1853. . --eerd, werd beslo-

aken”. Dit bleek

IJzeren  kroon voor de verlichtinp  mPt  olie, zonder de
lampen met glazen bollen. DetaÌ?  uit een litho van
H.  H.  Vetter (1843). Archief Hervormde Gemeente

de gasverlichting werd geïnstall
ten de oliekronen nog twee jaar te bewaren “om
in geval de verlichting met gas mocht mislukken
daarvan gebruik te kunnen m f -- - _ -
achteraf een wijs besluit, want ook de gasver-
lichting zorgde lange tijd voor problemen, soms
van technische aard, soms var * Se
draaglijke lucht” die sommigen er zelfs van
weerhielden ter kerke te gaan.
In 1863 kocht het kerkbestuur van Oudewater
de oliekronen voor 350 gulden. Het (
nu nog herinnert aan deze periode van olie-
verlichting -zijn de door Hendrik Ingel@’_ - . .

bwege  de “onver-

enige wat

gemaakte kaarsenstandaards aan de preekstoel.

Gouda. Foto: Wim Scholten.
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