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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Twee LANTAARNPALEN uit de 19e eeuw, gesitueerd voor het 17e-eeuwse stadhuis op de Markt in het centrum van
Schiedam.
Omschrijving
De twee identieke, gietijzeren lantaarnpalen staan op hardstenen plinten met aan iedere hoek een hardstenen
stootsteen.
Op de vierkante basis staat een zeer groot geproportioneerd accolade-vormig voetstuk, sober versierd met lijnen en
krullen. De voet is afgedekt met een vierkante, afgeronde plaat waarop een taps toelopende zuilschacht staat. De
zuilschacht heeft een palmetvormige basis en aan de bovenzijde een astragaal. Onder de bekroning zijn aan
weerszijden van de zuilschacht slanke, gekrulde laddersteunen. De bekroning bestaat uit een zeskantige lantaarn,
afgedekt met een zeshoekige kap voorzien van een decoratief geperforeerde rand. De kap draagt een 'kroontje' met
een klein pinakel-achtig torentje.
Waardering
Decoratieve gietijzeren lantaarnpalen, als karakteristiek en hoogwaardig vormgegeven negentiende-eeuws
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straatmeubilair, van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische- en kunstnijverheidswaarde. Tevens van
belang vanwege de beeldbepalende- en ensemblewaarde door de beeldondersteunende bijdrage aan de ruimtelijke
inrichting van de Markt en aan het 17e-eeuwse stadhuis.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Straatmeubilair

Lantaarnpaal
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