
Licht aan de Maas, 
petroleum voor De Quay Aart vos 

l 

De Delftse hoogleraar Snijders constateerde in 1888 dat 

Nederland 'in het veelvuldig gebruik van electrisch licht 

bij andere landen ver ten achter staat'. Tot 1948 heerste 

duisternis in Engelen en Bokhoven. Toen ging het licht 

aan. Het werd een groots feest, waar de Commissaris 

van de Koningin een mooie herinnering aan overhield. 

Enkele jaren geleden deelde de Belgische minister van 
verkeer vol trots mee dat zijn land vanaf de maan te zien 
was, want alle snelwegen waren verlicht. Inmiddels kun 
je 'vanaf Mars' Nederland zien liggen: steden en dorpen 
baden in een overvloed aan licht en het platteland kleurt 
goudrood dankzij de bloemen- en groentekassen. Voor 
het wonder van een hemel met miljoenen sterren moe- 
ten we vandaag naar IJsland of de Sahara of we verplaat- 
sen ons in de tijd, toen er nog geen sprake was van elek- 
trische verlichting. 
Zo'n honderd jaar geleden was de duisternis, bij een be- 
dekte hemel, 'kolossaal'.' De mensen waren zuinig met 
licht. Er was alleen licht in hun directe omgeving. Ze 
namen een kaars of een olielamp mee om wat in huis te 
zoeken en in de stad brandde op straat hier en daar een 
lamp. Als in volstrekte duisternis de wind bulderde, de 
regen tegen de ramen striemde en het water de dijken 
beukte, overheersten angst en machteloosheid. Weg 
romantiek van prachtige sterrenhemels. In het Noord- 
brabantsch Dagblad van 31 december 1893 lees ik: 'Een 
gezin in de Rozenstraat mist tot heden 3 kinderen; men 
vreest dat zij den dood in het water gevonden hebben. 
In de Prinsengracht bij de Lauriergracht geraakten niet 
minder dan 4 menschen te water, die allen verdronken. 
In het geheel zijn eergisteren te Amsterdam, door den 
mist misleid, 85 personen te water geraakt. Tien dezer 
verloren daarbij het leven; de overigen werden gered. 
Bovendien zijn in de haventjes van de Nieuwe Groente- 
markt nog 4 petten en I vrouwenhoed drijvende gevon- 
den en in verschillende grachten nog 5 petten, 2 hoeden 
en eene handmof. Drie voertuigen reden te water, waar- 

bij twee paarden verdronken.' De voorzieningen die par- 
ticulieren troffen, zoals 'het plaatsen van lichten voor de 
ramen, het aanstelren van flambouwen en het spannen 
van touwen langs de grachten'" haalden te weinig uit. 

Elektriciteit in de dorpen 
Uitvinding en introductie van elektrisch licht zijn een 
zegen. In 1886 (zeven jaar na de uitvinding van de gloei- 
lamp!) genoten de inwoners van Kinderdijk al van de 
voordelen van elektrisch licht, maar dat was een 'exorbi- 
tant c~riosum'.~ Vele dorpen en steden moesten nog 
lang wachten op aansluiting. 
's-Hertogenbosch zag het licht in 1920. In juni van dat 
jaar sloot Rosmalen een overeenkomst met de PNEM tot 
levering van elektriciteit, maar de bewoners van buurt- 
schap 'Heide' konden in 1929 de krant nog niet lezen bij 
de gl~eilarnp.~ 
Empel en Meerwijk volgden in 1934: De burgemeester 
van Empel schrijft in dat jaar aan zijn collega van het 
dorp Alem, dat het heel wat strijd kostte om de elektrici- 
teitsmaatschappij voor de zaak te winnen. Uiteindelijk 
stuurde de PNEM twee ingenieurs. In aanwezigheid van 



beide heren werd het 
publiek voorgelicht. 'Deze 
bijeenkomst is zeer ge- 
slaagd, ik l~ gerust zeg- 
gen men ging voldaan naar 
huis.' De burgemeester 
van Alem bekent overigens 
dat bij 'tot op zekere hoog- 
te geheel vreemd staat 
tegenover e l e ~ ~ c a t i e " .  
Pastoor Verhoeven van 
Empd was verrdt. In 
januari 1934 toen de lam- 
pen in Empel werden ont- 
stoken, schonk hij een 
'electrisdie lichtkroon' 
voor het raadhuis. Overi- 
gens bleef het in 'maanlo- 
ze' nachten aardedonker in  
Empels dreven. Voorlopig 
was er geen geld voor 

straatverlichting. De 78 gulden p r  straatlantaarn had het 
gemeentebestuur er niet voor over. 
Elektriciteit betekende overigens niet alleen licht maar 
ook de opmars van allerlei apparaten i11 de industrie en 
in de huishoudens. In de loop van de jaren twintig ver- 
schenen theelichtjes, strijkijzers en boilers. Rond rgaf; 
introduceerde Inventum het elektrisch fornuis. Koelkas- 
teri, stofzuigers en broodroosters volgden. Aiiemaal appa. 
raten die wij nu heel gewoon vinden. En wat te denken 
van de radio! In deze innovatiejaren vormde 'de huis- 
vrouw" de doelgroep bij uitstek, Om huishoudens i11 staat 
te stdlen de nog vrij dure apparatuur aan te schafFen 
werd in 1932 de Nederlandse Vrauwen El&rin'tebve1'e~rni- 
ging opgericht, die een grote propagandistische en voar- 
lichtende activiteit ontplooide." 

Feest 
Op 14 mei 1948 konden Engelen en Bokhoven de vlag 
pas uitsteken? Buiten Engelen en Brabant werd gegnif- 
feld. 'Het leven is toch zo verdraaid lollig s m .  Zo in 
Engelen, een vriendelijk, misdeeld dorpje bij Den Bogch. 
Er is geen gas, geen licht en geen water. Er heerst echter 
een jovele stemming over een angekondigde electraka- 
bel. Van de weeromstuit moet er ook een nieuwe weg 
karnen, Nu wordt er druk geharreward rond het gemeen- 
telijk petrolëurnpitje of de kabel langs de nieuwe weg of 
de nieuwe weg langs de kabel zal komen. Weer die char- 
mante landelijke een~oud'.~ 
Engelen en Bokhoven waren de laaBte plaatsen in 
Noord-Brabant waar het knopje kon worden omgedraaid! 
Beide dorpen stonden op hun kop. De dorpelingen ont- 
vingen van burgemeester Kempenaers een persoonlijke 
brief, met de oproep er een geweldig feest van te maken. 

De vlag moest worden uitgestoken en 's avonds werd 
iedereen op het Raadhuisplein verwacht 'om aan de offi- 
ciële bijeenkomst zo veel mogelijk luister bij te zetten'. 
'De hoogste autoriteit uit de provincie' werd verwacht om 
het 'electrisch net in gebruik te stellen'. De harmonie 
TOG en de zangvereniging zouden spelen en zingen, en 
'iedereen werd verzocht het Wilhelmus mede te zingen'. 
Na de 'spontane' zang, zo meldt de krant Het Huisgezin, 
bracht burgemeester Kempenaers een driewerf hoera uit 
op H.M. de Koningin. Drie avonden lang veranderden de 
cafés in danslokalen. Het hoogtepunt was natuurlijk het 
moment waarop de straatverlichting werd ontstoken. 
Vriendelijk verzocht de burgemeester iedereen 'geen 
lampen te laten branden, voordat de straatverlichting is 
ontstoken, maar zodra de straatverlichting brandt, gelieve 
iedereen alle lampen in huis aan te steken en gordijnen 
en vensters open te laten, zodat er zoveel mogelijk licht 
uit de huizen naar buiten straalt'. 
Het was een feest van licht in beide dorpen. Engelen en 
Bokhoven juichten toen de Commissaris van de Konin- 
gin, Dr. J.E. de Quay en diens vrouw de 'openingshande- 
ling' verrichtten. 

~e petroleumlamp 
Het gemeentebestuur van Engelen en Bokhoven was op 
het idee gekomen om de Commissaris van de Koningin 
met het uitblazen van een petroleumlamp het elektriciteits- 
net op de beide dorpen aan te laten sluiten, 'daarmee syrn- 
boliserende het verdwijnen der petroleumverlichting in de 
gehele pr~wicie ' .~ Volgens de berichten geschiedde dit 
feilloos en beantwoordde het mannenkoor Aurora de 
plechtige handeling met 'Lang zal hij leven', waarmee de 
heer De Quay werd bedoeld. Na de plechtige handeling 
maakten de Commissaris van de Koningin en zijn echtge- 
note een rondrit door de beide dorpen. Met een borrel in 
de RK pastorie van Bokhoven namen de hoge gasten 
afscheid van de beide feestende dorpen. Er was maar één 
verdrietig mens: de bewoner van 'kasteeltje Meerwijk'. Met 
een stallantaarn in top en de vlag halfstok toonde hij zijn 
ongenoegen. Hij was, zo meldde het Algemeen Dagblad van 
zo mei de 'énige Brabander' die niet kon van de 
moderne verlichting. 
Het feestgedruis was nauwelijks weggestorven toen een 
vriendelijke brief met een 'persoonlijke vraag' van Dr. De 
Quay de aandacht van het gemeentebestuur van beide dor- 
pen opeiste. 
In Beers aan de Maas bezat de Commissaris een buiten- 
huis dat tegen een boerderij was aangebouwd. Het Alge- 
meen Dagblad van zo mei had ongelijk. Ook de heer en 
mevrouw De Quay waren verstoken van elektrisch licht. 
Het huis was nog niet aangesloten omdat het te ver uit de 
kom van het dorp lag. 'Mijn vrouw vroeg', zo schrijft de 
heer De Quay, 'of er in Engelen geen petroleum-lampen 
over zouden zijn nu men daar electriciteit heeft gekregen'. 



Hij verzocht burgemeester Kempe- 
naers om 'enige adressen waarmee zijn 
vrouw zich in verbinding kon stellen'. 
Medio augustus kwam het verlossende 
antwoord. Burgemeester Kempenaers 
deelde de heer De Quay mee dat er in 
Engelen 'o zo weinig petroleumlampen 
waren die nog enigszins de naam 
"lamp" verdienen'. De meeste lampen 
waren door de oorlog verloren gegaan! 
Gelukkig vonden Burgemeester en 
Wethouders van Engelen een oplos- 
sing. Ze waren er in geslaagd een 
petroleumlamp te bemachtigen die 
zeer geschikt was voor het buitenhuis 
van de Commissaris. Het was de 
'staande-petroleumlamp' die deze op 
q mei 1948 had uitgeblazen en waar- 
mee Engelen als laatste gemeente van 
Noord-Brabant werd aangesloten op 
het elektrisch net. 
Engelen en Bokhoven waren blij dat zij 
nu eindelijk kaars en petroleum op 
konden bergen. Stoffiger, koelkast en 
radio vonden rap hun weg naar de bei- 
de dorpen. 'Engelen doet een sprong 
van een halve eeuw' kopte Het Huisge- 
zin.'" Commissaris De Quay en zijn 
echtgenote waren ook blij. Er was wel- 
iswaar nog geen elektrisch licht in hun 
buitenhuis maar de sokken konden in 
ieder geval gestopt worden bij de fraaie 
'staande-petroleumlamp'. 'Tja, dat don- 
kere Zuiden. Ze lappen 'tem r;laar 
maar'." 
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