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Licht 

De zon is onze grootste bron van licht en zorgt voor ons daglicht. 
Maar al heel vroeg wilden de mensen ook licht in het donker hebben. 
In dit boek lees je hier meer over.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe kan vuur ontstaan in de natuur? 
 Op welke manieren leerde de mens vuur maken? 
 Hoe werkte de eerste olielamp? 
 Waar werden de eerste kaarsen van gemaakt? 
 Wat is een stormlamp? 
 Wat is een kroonluchter? 
 Waarom heeft gasverlichting maar kort bestaan? 
 Hoe wordt stroom gemaakt? 
 Hoe werkt een gloeilamp? 
 Welke lampen hebben de gloeilamp vervangen? 

??  



1. De mens ontdekt vuur 
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Bliksem en lava 
Het begon allemaal met vuur. Vuur komt voor 
in de natuur. Vuur kan ontstaan door: 
1. De inslag van de bliksem. 
2. Het uitbarsten van een vulkaan waarbij 

hete lava de natuur in brand zet.  
 
Vuur maken 
Het vuur van lava of  de bliksem ging na een tijdje 
weer uit.  
De mens had moeite om het vuur te bewaren. 
Dat veranderde toen de mens bij toeval ontdekte dat 
zelf  vuur maken kon door: 
3. het snel ronddraaien van een stokje.  

Door de wrijving ontstond warmte die 
een bosje stro in brand zette. 

4. vuurstenen tegen elkaar te slaan.  
De vonk zette droog stro in brand. 
 

Vanaf  dat moment was de mens de baas 
over het vuur. 
 

Bliksem is een elektrische kortsluiting in 
de natuur. Bij die kortsluiting ontstaat 
zoveel warmte dat droog gras of een 
boom in brand gezet kunnen worden. 

Lava is heet gesteente uit het 
binnenste van de aarde.  
Het gesteente is zo heet dat 
het gesmolten via een opening  
(een vulkaan) de aarde verlaat. 
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De voordelen van vuur 
De oermens ontdekt het vuur ruim een miljoen 
jaar geleden. 
Door deze ontdekking neemt de kans van 
overleven van de oermens toe. 
Vuur zorgt voor: 
1. Licht in de duisternis. 
2. Warmte (ijstijden waren normaal). 
3. Gekookt eten dat beter verteerbaar is. 
4. Veiligheid: Wilde dieren blijven weg van vuur. 
 
 2. De olielamp 

Vet of  olie 
Ongeveer 15.000 jaar geleden ontdekten mensen 
dat olie en vet brandbaar waren. 
Ze deden olie of  vet in een schelp.  
De olie of  het kwam uit zaden of  een dier. In de olie 
dreef  een stukje droog mos. Door de olie bleef  het 
mos branden. Later ging er een dikke draad in de 
olie.  De draad zoog de olie op.  De draad werd 
aangestoken. De draad of  het mos werd de pit (1)
genoemd.  
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Olijfolie 
De eerste olie werd gewonnen uit 
zaden en pitten. Vaak werd olijfolie (1) 
gebruikt. 
Visolie zat in sommige vissoorten. Die 
olie stonk bij het branden wel naar vis. 
Walmen en snuiten 
Als de pit in de olie te lang was, ging 
de vlam walmen. Er kwam een dikke, 
vette damp van de vlam af. Ook kwam 
er zwart roet in de ruimte waar je 
woonde. 
Het walmen stopte als er een stukje 
van de pit werd gehaald. Dat werd 
snuiten genoemd. 
Veranderingen 
Later na de ontdekking van aardolie 
ging men petroleum en lampenolie 
gebruiken. 
De olielamp veranderde door de 
eeuwen heen. Hiernaast lees je meer 
over soorten olielampen. 
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De Romeinse olielamp was gemaakt 
van aardewerk of brons.  
De lamp werd vaak mooi  
versierd. Een handvat zorgde 
ervoor dat je de lamp mee kon nemen 
in het donker. De lamp brandde op 
olijfolie. 

 

De snotneus was een staande olielamp.  
De lamp werd populair rond 1800.  
De lamp had een lange tuit waarop de 

vlam brandde. Het voordeel van de 
snotneus was dat deze lamp geen olie 

De stormlantaarn werd voor het eerst gebruikt 
rond 1890. Het voordeel was dat er nu glas 
rond de vlam van de olielamp zit. Bij zware 
storm bleef deze lamp gewoon branden.  
Ze werden vooral op schepen gebruikt 

 

De Argandlamp gaf een helder licht. De pit was 
plat en van katoen gemaakt. Dat gaf een betere 
vlam. Met een wieltje kon de pit omhoog 
gedraaid worden. Zo werd de vlam groter. 
Van dit type lamp had je staande en hangende 
lampen. Bij dit licht kon je ook studeren. 



3. De kaars 

De eerste kaarsen werden ongeveer 
2500 jaar geleden gemaakt door de 
Etrusken. Dit volk leefde in het midden 
van Italië. Later nemen de Romeinen 
de kunst van het kaarsen maken over. 
Waskaarsen 
Waskaarsen werden gemaakt van 
bijenwas (1). 
Bijen maken in hun nesten honingraten.  
Deze raten maken de bijen van was.  De raten bestaan uit 
piepkleine kamertjes of  cellen. De cellen gebruikt de bij 
om honing in te bewaren of  als wieg voor jonge bijen.  
Waskaarsen brandden lang.  
Ze werden vooral gebruikt door rijke families, in tempels, 
kerken en bij plechtigheden. 
Vetkaarsen 
Vetkaarsen werden gemaakt van vet uit planten en 
dieren. Ze branden korter en walmden ook meer. 
Nu worden kaarsen van paraffine (2) gemaakt. 
Het is een witte stof  die ontstaat na het zuiver maken van 
aardolie. 

Kaarslicht wordt nu vooral 
gebruikt voor de gezelligheid, 

maar werkt ook prima 
als noodverlichting als 
de stroom uitvalt. 
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Kaarsen gaven niet veel licht.  
Daarom bedacht men allerlei oplossingen. 

Het schoenmakersglas  was gevuld 
met water. Het glas werd voor een 
kaarsvlam gezet.  
Zo werd het licht feller en het 
kwam op één plek terecht.  
Mensen die in de avond precies 
werk moesten verrichten, 
gebruikten deze bol.  
Dat waren schoenmakers, graveurs 
en kantwerkers. 

De kroonluchter met 
kaarsen zorgde voor 
veel licht. 
Kroonluchters werden 
gebruikt in grote ruimtes en door rijke mensen. 
Je vond ze in paleizen. De kroonluchter werd alleen 
ontstoken bij bijzondere feesten. 
Toen de gloeilamp was uitgevonden, werden  
de kaarsen vervangen door kaarslampjes. 

 

4. De gaslamp 

In Amsterdam begon men ongeveer 200 jaar geleden met 
de aanleg van gasleidingen.  
Door grote delen van de stad werden buizen onder de 
grond aangelegd. In huizen werden ook gasleidingen 
aangelegd. Daarop werden gaslampen aangesloten.  
In gasfabrieken in de stad werd het gas uit steenkool 
gehaald. Het gaslicht gaf  een witter licht dan de 

olielamp. Gaslicht werd alleen 
gebruikt door rijke mensen.  

Later kwam er ook straat-
verlichting op gas.  
Gasverlichting werd na 
100 jaar verdrongen 
door elektrisch licht. 

 

 

 



5. Elektrische stroom 

Elektriciteit bestaat in de natuur in de vorm 
van bliksem, maar hoe kon jezelf  
elektriciteit maken?  Het hield uitvinders 
lang bezig. 
In het jaar 1831 ontrafelt de Engelsman 
Michael Faraday het geheim. 
Na deze ontdekking ligt de weg open 
voor heel veel uitvindingen. Stroom zou 
de wereld voorgoed veranderen.  
Dat gold ook voor het licht. 

Mijn recept voor stroom: 
Je hebt nodig: 
 Een magneet (1) 
 Een rol koperdraad (2) 
 Beweging (3) 

Denk maar aan de dynamo (A) op je fiets.  
Binnenin zit een dynamo die ronddraait in 
een rol koperdraad (de spoel).  
De magneet draait rond door de beweging 
van het fietswiel. Door de koperdraad gaat 
stroom naar je voor en achterlicht. 
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6. De booglamp 

De booglamp was de eerste elektrische verlichting.  
In de lamp zaten twee staven van koolstof.   
De stroom ging door de twee koolstaven heen.  
Op de plek waar de staven elkaar raakten  ontstond 
een vlamboog van fel wit licht. 
Booglampen werden gebruikt als straatverlichting, 
in fabrieken, in theaters en in vuurtorens. 
Een nadeel van deze lampen was dat de staven 

l a n g z a a m 
opbrandden. 

 



7. De gloeilamp 

Tachtig jaar 
Veel mensen hebben gewerkt aan een nieuw 
soort lamp: de gloeilamp. In 1850 werden al de 
eerste proeven moet gloeilampen gedaan.  
Na 80 jaar werd het pas de gloeilamp zoals wij 
die nu kennen. 
Probleem 
Het maken van een goede gloeilamp was niet 
eenvoudig. In de lamp mocht geen lucht zitten. 
Een ander probleem was de gloeidraad die voor 
het licht zorgde. Welk materiaal gloeide het best: 
koolstof, bamboe, katoen of  metaal, 
De Amerikaan Thomas Alva Edison (1) wist de 
eerste bruikbare gloeilamp (2) in 1878 te maken.  
Zijn lamp bleef  1200 uur branden.  
Edison hing zijn hele huis vol met gloeilampen. 
De mensen die het zagen vonden het geweldig. 
Er kwamen fabrieken die gloeilampen gingen 
maken. Het zou nog lang duren voordat de 
gloeilamp perfect was. 
Gloeilampen zijn nu verdwenen, omdat ze niet 
erg zuinig waren. Ze werden ook heel warm.  

De gloeilamp werd 
vervangen door 
de spaarlamp 

 
 

Een gloeilamp heeft een voet (A) waar de stroom 
naar binnengaat. 
De stroom gaat via 2 staaldraden (B) de lamp binnen. 
Tussen deze 2 draden zit de gloeidraad (C) gemaakt 
van het speciale metaal wolfraam. Stroom laat deze 
draad gloeien. Zo geeft de lamp licht. 

Binnen in de lamp is geen lucht.  
Of er zit een gas in zonder zuurstof. 
Met zuurstof zou de gloeidraad gelijk 
verbranden.  
Zonder gaat het heel langzaam. 
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8. Neonverlichting 

Neonverlichting is een 
buis gevuld met het gas 
neon. Door de buis gaat 
een elektrische stroom. 
Daardoor gaat het gas 

oplichten. De buizen kunnen in de vorm van 
letters en plaatjes gemaakt worden.  
In de nacht geeft dat een mooi effect.  
Er wordt veel reclame gemaakt in 
neonverlichting.   
De eerste neonverlichting was te zien in 
1893 in Chicago in de Verenigde Staten. 

9. De tl-buis 

Ook de tl-buis is gevuld met gas. Door deze buis gaat 
ook een elektrische stroom. Zo ontstaat er een fel wit 
licht. Het licht is feller dan dat van een gloeilamp. 
De tl-buis gebruikte veel minder stroom en werd veel 
minder warm dan een gloeilamp. 
De tl-buizen werden daarom veel gebruikt in 

werkplaatsen. Daar was 
goed licht nodig.  

De eerste tl-buizen 
verschenen in 1935. 

 

 



10. De spaarlamp 

Uit de tl-buis is later de spaarlamp geboren.  
De spaarlamp is eigenlijk een dunne tl-buis met 
bochten. Zo blijft de lamp klein en geeft toch veel 
licht. De spaarlamp past in dezelfde fitting als die 
van de gloeilamp.  
De spaarlamp is gevuld met kwikdamp. Binnen in de 
buis zit een poeder. Door dat poeder wordt het licht 
voor ons zichtbaar. Een andere kleur poeder geeft 
een ander soort licht. Spaarlampen zijn duur, maar 
veel zuiniger dan gloeilampen. Bovendien gaan 
spaarlampen veel langer mee. 

De ledlamp is de modernste lamp. Deze lampen geven een 
fel wit licht. Ze zijn zuinig en gaan lang mee, maar zijn wel 
duur. Een gloeilamp brandde ongeveer 1000 uren, een 
spaarlamp ongeveer 11.000 uren, maar een ledlamp 
brandt wel 30.000 uren.  
Ledlampen vind je daarom in verkeerslichten, vliegtuigen 
straatverlichting en auto’s 

11. De ledlamp 



12. Een tijdlijn 

 prehistorie oudheid middeleeuwen 

Vuur in de natuur door bliksem en vulkanen.  
De fakkel was de eerste zaklamp. Je kon het vuur meenemen. 
Zelf vuur maken met vuurstenen of een stokje. 

Olielampen branden op olie uit zaden. 
Kaarsen gemaakt van bijenwas. 
 

16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw 21e eeuw 

Olielampen , kaarsen en kroonluchters met 
kaarsen in grote zalen van het kasteel 

Olielampen veranderen niet veel. Ze worden meer versierd. Ze worden 
gemaakt van aardewerk, brons, koper of ijzer. 
Ook kaarsen worden gebruikt. 

De snotneus werd een populaire 
olielamp. Olielampen geven steeds 
beter licht en worden veiliger. 
De uitvinding van stroom gaat alles 
veranderen. 

0 500 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 
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Olielampen en gaslicht verdwijnen.  
De gloeilamp zorgt voor verlichting overal. 
In straten verschijnt neonlicht en in fabrieken 
tl-licht.  In de 21ste eeuw wordt de gloeilamp 
vervangen door de spaarlamp en de ledlamp 



13. Filmpjes 

Het Klokhuis: Led 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-led/#q=trefwoord%3A%

22lamp%22  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-led/#q=trefwoord%3A%22lamp%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-led/#q=trefwoord%3A%22lamp%22
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-led/#q=trefwoord%3A%22lamp%22






Bronnen 

https://varenna.infoteur.nl/specials/licht-geschiedenis.html 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/54033-verlichting-door-vuur-in-het-verleden.html 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/56206-kaarslicht-door-de-eeuwen-heen.html 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/55099-olielampen-door-de-eeuwen-heen.html 
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