
De Vuurbaak bii Weteringbrug
Wie vanuit Oude Wetering over de Weteringbrug Íter auto de Haarlemmermeer in rijdt, kan letterlijk niet om de

Vuurbaakheen, Op de rotonde moet je een keuze maken: de eerste afslag nsar Weteringbrug rechtdoor over de

Weteringweg naar de N207, of na driekwart rotonde de Lisserweg inslaan naar de A44. Tijdens die gedeeltelijke

rondgang is vanuit de linkerooghoek misschien de blik gevallen op één of meer korte woorden op de betonnen
ring: HOOG > WOLK > HALS > WIID > EENS > MEER > VUUR > VLAM > OOH > PONT > OVER > UAAR >

VRII > LANG > RING > ZOEK > WEET > BRUG >

Intrigerende en raadselachtige woorden van telkens vier
letters. Hogerop in de stalen korf staan nog meer van zul-
ke woorden. Waar staan ze voor, wat betekenen ze en wie
heeft ze bedacht? Het object zelfroeptookvragen op. Stond
ooit op deze plek een dergelijke vuurbaak? Van wie was die

vuurbaak? En waarvoor diende hij?

In dit artikel beperk ik me tot de historische voorgangers
van de vuurbaak. De betekenis van de woorden is al eens

eerder toegelicht door de kunstenaar Rene Knip in een in-
formatieblad van Weteringbrug: ze komen van zljn vriend,
de dichter K. Schippers die ze speciaal voor dit kunstwerk
heeft bedacht.

Een tipje van de historische sluier wordt gelicht met kaarten
en teksten. De oudste relevante kaart is van Floris Balthasar.
De gedrukte versie van die kaart is van 1615. We zien op een

Iandtong bij de monding van de Oude Wetering een baak
afgebeeld. Een tweede baak staat op eiland de Nes in het
Haarlemmermeer, dat door de stroom Het Griet geschei-

den is van het vasteland (waar later de Grietpolder wordt
ingesteld).

De baak op de Nes bestaat uit een paal die dicht bij de grond
gestabiliseerd is met schoorpalen. In de top van de paal zijn
twee horizontale balken aangebracht; het is een zogenaam-
de kruisbaak. De baak op de landtong is ook een geschoorde
paal. Boven in de paal is een soort bol afgebeeld, waarvan
we dankzij de kladversie van Floris Balthasars kaart weten
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wat het is. Op de manuscriptkaart heeft hij er in zwierige
letters namelijk'tonne' bij geschreven.

Voor een verduidelijking van de constructie wijken we tij-
delijk uit naar het voormalige eiland Abbenes. Daar heeft

de stad Leiden namelijk in 1603 een baak laten plaatsen,

waarvan een tekening bestaat met het ontwerp, bestaan-
de uit een paal met een schuine lasverbinding, bouten
en schoren. Bovenop de paal is een ton aangebracht op
een hoogte van 25 voet (acht meter). Treden of ande-
re klimvoorzieningen zijn niet zichtbaar op de paal.

De Weteringse ton zien we weer op een kaart uit 1616. Op
een unieke kaart uit de verzameling van Rijnland zien we de

bebouwing van Oude Wetering en de baak'en profili

Bovenop de simpele, maar lange paal is duidelijk een ton
met evenwijdige banden zichtbaar. Aangezien een trap of
treden ontbreken, houden we het op een simpele ton (en

geen ton die kon branden en die regelmatig gevoed zou

moeten worden met bijvoorbeeld pek).

In de loop van de 17d' eeuw is op de kaarten een ont-
wikkeling van de Weteringse baak te zien. Via een

tussenvariant met vier schoorpalen en een soort lan-
taarn, komen we uit bij een kaart uit 1731, waarop

de lantaarn in zijn bijna 'klassieke' vorm is afgebeeld.

Een document uit 1671 over de oprichtingvanzcinlantaarn
in Oude Wetering bevat aanwijzingen over de toegepaste

materialen. Er werd een timmerman ingeschakeld, die aanKaart van Floris Balthasar uit 1615 met op het puntje de'tonne',
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Kaart van Adriaen de Bruijn uit 1616, Er kunnen vraagtekens
gezet worden bij de stabiliteit van de paal zoals de tekenaar hem

weergegeven heeft: schoorpalen ontbreken,

de slag ging met balken (32 tol53 voeten lang), gordingen
en masten. Hij bracht een trap en een zogenaamde omme-
gang aan, beide voorzien van leuningen. Naast het voor de
hand liggende hout werden ook andere materialen toege-
past. Want op het uitgavenoverzicht staan ook kosten voor
een glazenmaker, koperslagea loodgieter en een blikslager.
De 'knechten werkten er twee maanden aan en dronken
voor een bedrag van precies 22 gttlden.

De kaart uit 1731 is te vinden in het Noord-Hollands Ar-
chief in Haarlem, waar kaarten van 'landerijen van de
Stadt Haerlem' bewaard worden. Het is de meest gede-
tailleerde kaart die we kennen van de lantaarn en directe
omgeving en er valt veel op te zien. Langs de Oude We-
tering zijn kades getekend, met kadegedeelten gereser-
veerd voor de Stadt Haerlem. Er staat een 'huijs van de
Stadtl er is een stenen huis en een houten schuur afge-
beeld. In het'Riet Landt'langs het Meer staat een Lantaarn,
waar onze aandacht natuurlijk het meest naar uitgaat.
We zien een hoofdconstructie van een centrale paal met vier
schoorpalen en een ondersteuning van (waarschijnlijk) nog
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' , eens vier schoorpalen. De in totaal acht

, .,, schoorpalen rusten op in de grond ge-

Twee andere heipalen zijn verbonden

Aan de hoofdconstructie hangt een
theehuisachtige opbouw met ramen
en roedenverdeling (de lantaarn zul-
len we maaï zeggen) met rondom een

soort kraaiennest, in het document uit

op de lantaarn zten we een blauw ge-

i kleurde koepel die mogelijk met zink

blikslager dÍ 167L. Op de koepel van
de lantaarn staat een vlaggenmast met
een vlag. Er staat een zuidenwind vol-
gens de tekenaar.

Op het oog is de lantaarnconstructie aan de zijkant van
de centrale paal opgehangen. De ommegang is toegan-
kelijk via een trap aan de zuidkant van de lantaarn, On-
deraan de trap staat onmiskenbaar een hokje of por-
taal. Mogelijk was hier een afsluitbare toegangsdeur.
A1 het houtwerk is rood gekleurd. Het wijst erop dat het
hout ingesmeerd is met teer om het te beschermen tegen
de weersinvloeden. We weten dat er teer geleverd is volgens
het uitgavenoverzicht van L67 l.

Lantaarnopsteker
Het is verleidelijk om in het 'huis van de Stadt' het on-
derkomen te zien van de lantaarnopsteker of -wachter.
Daar bewaarde hij de sleutel van de Lantaarn. Ik schrijf
'hiji maar de lantaarnopsteker kon ook een vrouw zijn.
Uit een document uit 1780 blijkt namelijk dat Maria
van Dijk, geboren Overpelt, in dat jaar een 'tractement'
(loon) van 70 gulden kreeg voor het opsteken van de lan-
taarn. Ook leverde ze kaarsen en katoen voor de lantaarn.
Haar opvolger komen we tegen inl784, als ene Pieter Heins
kaarsen levert. Deze man blijven we in verschillende hoe-
danigheden tegenkomen in berichten en rekeningen tot
zijn dood tn 1822. Hij wordt genoemd als lantaarnopsteker,

'lantaar nop ziener', aanne mer, zeilma-
ker en Yoorganger in de kerk. Op de

rekening werden ook uitgaven voor
olie verantwoord. De Stads Fabrijk
(een soort directeur Publieke Werken)
bracht jaarlijks honderden guldens in
rekening voor geleeverde Olij uit 't
Stads Magazijn van Haarlem. We wor-
den ook geïnformeerd over vrachtkos-
ten voor volle en lege olievaten. Achter
de ruiten van de lantaarn stond dus
een olielamp die brandde op lijnolie,
raapolie, levertraan of misschien wel
walvistraan.

We komen meer te weten over die
lamp dankzij brieven van Pieter Heins

lfi t' .

De kaart uit 1731 met rechtsonder in het Riet Landt de Lantaarn.
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uit 1799 en 1800 gericht aan zlin 'Meede Burgers' in Haar-

lem. In een brief uit 1800 doet de lantaarnopsteker een sug-

gestie: het licht van de olielamp kon volgens Pieter Heins

versterkt worden door twee à drie geelkoperen platen

achter 'de pijpen van de lamp' te plaatsen. Zijn taad voor
een soort reflector werd blijkbaar opgevolgd, want in 1800

vroeg Pieter Heins loonsverhoging voor het poetsen van de

platen. Helemaal ongelijk had hij niet, want de beloning à
70 gulden was sinds het'tractement'van Maria van Dijk in
1780 hetzelfde gebleven.

De pijpen die Pieter Heins noemt, wijzen erop dat in de

Lantaarn een zogenaamde Argand-lamp of Engelsche lamp

stond. De Zwitser Ami Argand had vanaf 1783 een olielamp
met een aantal holle concentrisch in elkaar geplaatste kope-

ren buizen ontwikkeld en er octrooi voor gekregen in En-

geland. Dit model was niet alleen zuiniger en veroorzaakte
geen roetaanslag op de ruiten van de lantaarn, maar gaf ook
meer en rustiger licht.

De constructie van de Lantaarn
Voor zover bekend had de Lantaarn geen lens. Hij scheen

voortdurend om de schippers in het donker de weg te wij-
zen; et was geen sprake van aan- en uitgaan, zoals bij de

huidige vuurtorens.
De aard van de houtconstructie leren we nader kennen door
een beschrijving in 1 801 door de bekende 'timmerman |oost
Timmers: 'Aan de Lantaarn moeten twee nieuwe onderleg-

gers en 2 à 3 nieuwe schooren gemaakt worden, de trap-

boom aan de westzijde is boven het las dat er aan is, slegt en

moet gerepareerd of vernieuwd worden, de leuningen van

de trap zijn doorgaande slegt en moesten volgens het bestek

in dese laatste 10 laaren vernieuwd zijn geweest. Het raam-

werk onder het plat boven om de Lantaarn alsmede den

ingang van de Lantaarn moet ook gerepareerd worden .. '"
De ommegang van de Lantaarn beschikte dus over een

aparte toegang. Die meenden we al op de tekening van de

Lantaarn in het Riet Land bespeurd te hebben: bovenaan de

trap is iets roods afgebeeld, een houten (geteerd) portaal.

Op 22 april1799 ging het schip van een beurtschipper uit
Leuven verloren, omdat de lantaarn van Oude Wetering
niet brandde. De schipper eiste een nieuw schip van de st-aà

Haarlem, die de lantaarnwachter Pieter Heins om ophelde-

ringvroeg. Hij antwoordde op 16 mei dat de lantaarn op die

bewuste avond inderdaad niet gebrand had. Bij noordoos-
terstorm werd'het Lantaarnveld overspoeld door golven,

waardoor de Lantaarn onbereikbaar was. Ook gebeurde

het dat de brandende lamp door lekkage in het dak doofde.

De lantaarnopsteker Pieter Heins had het in dat jaar over de

enorme hoogte van de lantaarn, die geheel open was, waar-

door hij blootstond'aan winden van alle kanten, regen en

overstuivend water van de Meer bij harde wind, waardoor

hij doornat werd bij het beklimmen Yan het gevaarte.

In de 18d' eeuw werd de Lantaarn betiteld als bpenbare

verlichtingi Een goed bedoeld initiatief om die verlich-
ting uit te breiden tot nut van de burgers van Oude We-

tering veroorzaakte consternatie voor de scheepvaart. In
1786 werd langs de kade van de Oude Wetering straat-

verlichting aangebracht in de vorm van (olie)lantaarns.

Maar na protesten van schippers die de monding van

de Oude Wetering door de vele lichten niet meer kon-

den vinden, werd de straatverlichting ijlings verwijderd.

Rijkswaterstaat besteedde in 1814 het aansteken en onder-

houden van de lantaarn aan. Pieter Heins was de laagste

inschrijver mel f 320.-.In dit bedrag was de levering van

materialen zoals olie inbegrepen.

In 1818 wordt de lantaarn van Oude Wetering nog ge-

noemd bij de zogenaamde 'binnenvuren (aan zeeat-

men). De 'buiten'uren bevonden zich langs de kust.

Een kadastrale kaart uit de 19d" eeuw doet vermoeden
dat de constructie tot aan het definitieve einde van de

Lantaarn hetzelfde is gebleven. Op de kaart zijn schoor-
palen en een trap zichtbaar die rusten op in de grond
geheide palen.

Op kaarten en in beschrijvingen wordt de lantaarn nog ge-

noemd tot 1846. In het Staatsblad van 1836 is de Lantaarn

van Oude Wetering echter al afgevoerdvan de lijst met'bin-
neru.urenl

Het einde van de Lantaarn
De lantaarns aan de Oude Wetering en aan het Spaarne wer-

den met de aanleg van de Ringdijk en de naderende droog-

legging van het Haarlemmermeer overbodig, en dus ook de

inning van het Lantaarngeld. De stad Haarlem schafte het

Vuurloot of Lantaarngeld af in 1846 (rT rurloot = l'uurlood

= stukje iood met merkje erin gestempeld).

De nutteloos geworden (stenen) lantaarn aan het Spaarne

werd geveild op 8 september 1848. Over de sloop van de

Weteringse lantaarn hebben we (nog) geen gegevens gevon-

den. Wel weten we dat na de drooglegging van het Haarlem-

mermeer de nutteloos geworden houten beschoeiing langs

de voormalige oevers door Rijnland te gelde werd gemaakt.

In de Staatscourant lezen we dat op 11 maart 1851 gegadig-

den in het Raadhuis aan de Wetering'Het Oude Paalwerk

konden kopen. Misschien zaten hier ook de palen van de

Lantaarn bij.

Na de drooglegging van de meer' werd de venige grond

van het Lantaarnveld afgegraven, werd het drooggelegde

meer in kavels verdeeld (Lissertocht en -weg), een spoor-

baan voor de Haarlemmermeerlijn gerealiseerd, nog een

tweede wegbaan voor de Weteringweg aangebracht, een

Duitse verdediging aangelegd en een uitbreiding van We-

teringbrug gerealiseerd. Er werd een straat aangelegd, die

Vuurbaak werd genoemd. De noordwesteliike hoek van die

straat bevindt zich exact ter plaatse van de voormalige Lan-
taarn.
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