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STRAATLANTAARNS

In 1668 diende Jan van der Heyden bij het 
stadsbestuur van Amsterdam een plan in 
‘om bij duystere nachten de gehele Stad met 
lichten te voorsien’. De bestaande lantaarns, 
met een rond model waarbij gebruik werd 
gemaakt van been in plaats van glas, walm
den en brandden onregelmatig. Na lang 
 experimenteren kwam Van der Heyden  
tot een vierkant model, vervaardigd uit 
glas en metalen strips. Goede ventilatie, 
aanpasbare oliereservoirs en een nieuwe 
samenstelling van de olie zorgden ervoor 
dat de nieuwe lantaarns onder alle weers
omstandigheden helder bleven branden. 
Door slim gebruik te maken van houten 
mallen en metalen sjablonen was de uit
vinder bovendien in staat om de straatlan
taarns in grote aantallen te produceren.  
In 1669 stemde het stadsbestuur in met  
het plan en kort daarna werd Jan van der 
Heyden benoemd tot  ‘opsigter en directeur 
der bij nagt ligtende lantarens’. Tien jaar 

Jan van der Heyden (1637-1712) was een 
homo universalis die behalve als schilder van 
stadsgezichten ook een bijzonder succesvol 
uitvinder was. Zo ontwierp hij een nieuwe 
straatlantaarn en deed hij revolutionaire 
aanpassingen aan de brandspuit. Recent 
slaagden het Stadsarchief Amsterdam en 
het Amsterdam Museum erin om een unieke 
 collectie tekeningen, publicaties en historische 
objecten te verwerven die eeuwenlang bewaard 
is door nazaten van de kunstenaar.
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NIEUWE AANWINST
Collectie Jan van der Heyden
Jan van der Heyden en anderen
1659-eerste helft 18de eeuw. Div. materialen
Bijdrage: € 300.000, waarvan € 59.500 uit 
het KOG-Vereniging Rembrandt Fonds, 
€ 50.000 uit het Themafonds Prenten en 
Tekeningen en € 20.000 uit het Kruger Fonds
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt 

(mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt 

Fonds, haar Themafonds Prenten en Tekeningen  

en haar Kruger Fonds), het Mondriaan Fonds, de 

 gemeente Amsterdam, de Stichting Vrienden Stad-

sarchief Amsterdam en de Stichting Genootschap 

Amsterdam Museum

’t Licht der Lamplantaarens 
Jan van der Heyden
1679. Manuscript met illustraties, pen in bruine inkt, 
grijs gewassen, 415 x 265 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM



Blussen van een stadsbrand bij nacht
Jan van der Heyden
ca. 1680. Zwart krijt, pen in bruine inkt, 
grijs gewassen, 321 x 450 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM



later legde Van der Heyden zijn uitvinding 
vast in een prachtig verzorgd handschrift, 
voorzien van eigenhandige illustraties. Alle 
aspecten van de nieuwe uitvinding komen 
hierin aan bod: van de ideale afstand tussen 
twee lantaarnpalen tot aan de inhoud van 
het olie reser voir. Fascinerend zijn met name 
de technische tekeningen waarmee de auteur 
licht  op brengst en schaduwwerking heeft 
 geïllustreerd. 

SLANGBRANDSPUITEN

In een dichtbevolkte stad als Amsterdam 
lag brandgevaar altijd op de loer. Met name 
de verwoestende brand die in de nacht van 
6 op 7 juli 1652 het Oude Stadhuis in de  
as legde – en die Jan van der Heyden als 
15jarige jongen meemaakte – stond in het 
collectieve geheugen gegrift. Bij de bestrij
ding van branden werd gebruik gemaakt 
van duizenden leren blusemmers die ver
spreid door de stad werden bewaard. Tussen 
1654 en 1660 waren bovendien zestig brand
spuiten van Duitse makelij aangeschaft.  
Bij deze apparaten spoot het water uit een 
metalen mondstuk dat direct op de brand
spuit gemonteerd was. Hierdoor moest de 
spuit dicht bij het vuur geplaatst worden 
om de brandhaard te bereiken. Het water 
moest bovendien met emmers naar de 

brandspuit worden gebracht. Omstreeks 
1670 kwamen Jan van der Heyden en zijn 
broer Nicolaas met een oplossing waardoor 
de aanvoer van het water werd vereen 
voudigd en de brandhaard makkelijker te  
bereiken was. Hun uitvinding betrof ‘een 
buygelijke buys, om haar gedaante een 
Slang genaamd, die men kan verlangen 
[verlengen] naar eysch en welgevallen‘.  
De brandslang was geboren! In 1673 werden 
beide broers benoemd tot ‘opsienders van 
stadts brandspuiten en brantgereetschap’.  

Een uitzonderlijke tekening in de collectie 
toont het blussen van een stadsbrand bij 
nacht. De brandweerlieden maken gebruik 
van lantaarns en fakkels aan lange stokken 
om hun werkzaamheden bij te lichten. 
Mogelijk illustreert deze tekening een 
maatregel die in 1679 door het stadsbestuur 
werd aangenomen: ‘dat bij eijder spuijt  
behoorden te sijn 2 flambeaus [toortsen], 
een bij de spuyt en een bijde waterkant, om 
daar mede voor te komen de onheylen die 
door gebreck van light comen te ontstaan’. 
Opmerkelijk is de allegorische scène in de 
linkerbovenhoek. De godin Vesta belicht 
door middel van een fakkel de inhoud van 
een brandspuithuisje. Verspreid over de 
stad stonden verschillende van deze berg
plaatsen waarin de brandspuit en andere 
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Model van een 
 slangbrandspuit  
met toebehoren
Jan van der Heyden
Eind 17de / begin 18de 
eeuw (?). Div. materialen 
AMSTERDAM MUSEUM
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Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten
(Voorstudie voor het Brandspuitenboek van 1690)
Jan van der Heyden
ca. 1690. Zwart krijt, pen in bruine inkt, grijs gewassen,  
doorgegriffeld, 340 x 461 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM
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blusmaterialen werden bewaard. Het heeft 
er alle schijn van dat deze tekening bedoeld 
was als ontwerp voor een (nooit uitgevoerde) 
prent. Dat Jan van der Heyden voor zijn 
slangbrandspuit een bredere afzetmarkt 
dan alleen Amsterdam in gedachten had, 
blijkt uit het feit dat in de achtergrond van 
het verder fictieve plein een deel van het 
stadhuis van Haarlem is afgebeeld.

PUBLICATIE

In 1690 publiceerden Jan van der Heyden 
en zijn zoon, Jan van der Heyden de Jonge 
(16621726), hun magnum opus. In deze 
Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en 
geoctrojeerde slang-brand-spuiten, en haare 
wyze van brand-blussen worden alle branden 
beschreven die zich in Amsterdam hadden 
voorgedaan vanaf de brand in het oude 
stadhuis in 1652. Vader en zoon wilden 
hiermee aantonen dat branden sinds de 
 introductie van de slangbrandspuit veel 
sneller onder controle waren en de kosten 
van de schade hierdoor aanzienlijk waren 
gedaald. Dit werk werd rijk geïllustreerd 
met tal van prenten waarop het blussen 
van branden te zien is of de situatie na de 
brand is afgebeeld. 

Veel tekeningen die van Jan van der 
Heyden bewaard zijn gebleven, hebben 
 betrekking op deze publicatie. Ook in de 
recent door Amsterdam verworven collectie 
bevinden zich drie voorstudies voor prenten 
in dit boek. Het onbetwiste hoogtepunt is 
de tekening waarmee het verschil tussen 
de oude en nieuwe brandspuiten is geïllus
treerd. Door een ingenieus geconstrueerde 
dwarsdoorsnede kijken we naar binnen in 
een groot brandend huis waar brandweer
lieden druk bezig zijn met blussen. Links 
zien we de oude brandspuit met het vaste 
spuitstuk waarmee alleen de gevel kan 
worden bereikt. Rechts zien we de nieuwe 
brandspuit in actie. Dankzij het gebruik 
van de flexibele brandslang kunnen via de 
trap alle vertrekken goed worden bereikt. 

Met behulp van ladders wordt er zelfs door 
vensters en schoorstenen water naar binnen 
gespoten. Van der Heyden heeft de inrichting 
van de verschillende vertrekken gedetailleerd 
weergegeven en geeft daarmee een beeld 
van de laat 17deeeuwse wooncultuur, net 
als de beroemde poppenhuizen uit die tijd.

ZO VADER, ZO ZOON

Na de dood van zijn oom Nicolaas in 1682 
werd Jan van der Heyden de Jonge naast 
zijn vader aangesteld als opzichter van de 
brandspuiten van Amsterdam. In 1699 
kwam hier ook nog de functie bij van 
‘Generale Opzigter van der Wateren en 
Sluyzen der Stadt’. Zijn ervaringen als uit
vinder en als watermanager kwamen van 
pas bij de opdracht die hij in 1703 aannam. 
In de nacht van 5 op 6 april 1702 veroor
zaakte een zware storm verschillende dijk
doorbraken tussen Amsterdam en Muiden. 
Na de ramp werd Jan van der Heyden de 
Jonge door het stadsbestuur gevraagd om 
de toestand van de dijk te onderzoeken en 
aanbevelingen te doen voor versteviging. 
In de nu verworven collectie bevindt zich 
een handgeschreven verslag getiteld: Berigt 
van den jegenwoordigen toestand van de zee-
dijk tussen Amsterdam en Muijden. Dit hand
schrift diende als voorbeeld voor een ge
drukte versie die in hetzelfde jaar in kleine 
kring werd verspreid. Na een beschrijving 
van de toestand ter plekke volgen uit
gebreide plannen voor een ingrijpende 

Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten
(Voorstudie voor het Brandspuitenboek van 1690)
Jan van der Heyden
ca. 1690. Zwart krijt, pen in bruine inkt, grijs gewassen,  
doorgegriffeld, 340 x 461 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Het is goed  
mogelijk dat  
grote delen van  
de historische 
binnenstad hun 
voortbestaan  
aan Van der 
Heyden te  
danken hebben
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 renovatie van de dijk. In de financiële  
verantwoording schrijft Van der Heyden 
dat zijn plan weliswaar een flinke investe
ring vergt, maar dat de verstevigde dijk de 
kans op nieuwe doorbraken aanzienlijk ver
kleint. Naast technische tekeningen bevat 
het handschrift twee prachtige gezichten 
van de dijk die in mei 1703 ‘naar het leven’ 
getekend werden. Zij laten zien dat Jan van 
der Heyden de Jonge, net als zijn vader, 
over aanzienlijk tekentalent beschikte. 
Bovendien zijn het de enige tekeningen  
die met enige zekerheid aan hem kunnen 
worden toegeschreven.

KOSTBAAR FAMILIEBEZIT

Het belangrijkste deel van de collectie, 
waaronder ook de twee vroegst bekende 
werken van Jan van der Heyden – twee 
 intieme portretjes die de kunstenaar kort 
voor zijn huwelijk met Sara ter Hiel maakte 
van zijn toekomstige zwager Samuel ter Hiel 
en diens vrouw Jacomijntje van der Plas –  
is eeuwenlang vererfd binnen de familie 
Brants. Dit zijn nakomelingen van Jan Brants 
en Sara van der Heyden, de dochter van Jan 
van der Heyden de Jonge. Aan het begin 
van de 20ste eeuw kwam de verzameling 
terecht bij mr. Anton Cornelis van Eck 
(18981960), wiens moeder een Brants was. 

Hij interesseerde zich bijzonder voor zijn 
beroemde voorvader en wijdde verschil
lende publicaties aan hem. In 1937 vond in 
het Amsterdamsch Historisch Museum,  
het tegenwoordige Amsterdam Museum, 
een tentoonstelling plaats over Jan van der 
Heyden waarvoor Van Eck het grootste 
deel van zijn verzameling uitleende. Een 
schaalmodel van een slangbrandspuit en 
het familiewapen van Jan van der Heyden 
en Sara ter Hiel waren sindsdien in bruik
leen van het museum. Dankzij deze aan
koop blijven de objecten voor het museum 
behouden.

Dankzij de belangrijke steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 
KOGVereniging Rembrandt Fonds, haar 
Themafonds Prenten en Tekeningen en 
haar Kruger Fonds) kunnen het Stadsarchief 
Amsterdam en het Amsterdam Museum 
het verhaal vertellen van de veelzijdige Jan 
van der Heyden, wiens belang voor 
Amsterdam nauwelijks te overtreffen is: 
het is goed mogelijk dat grote delen van de 
historische binnenstad hun voortbestaan 
aan Van der Heyden te danken hebben. 

Jan de Klerk

Conservator Stadsarchief Amsterdam

Twee gezichten van de dijk 
tussen Amsterdam en Muiden
Jan van der Heyden de Jonge
1703. Pen in bruine inkt, grijs 
gewassen, 327 x 420 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Portretten van Samuel ter Hiel en Jacomijntje  
van der Plas 
Jan van der Heyden
1659. Potlood op perkament, elk 180 x 130 mm
STADSARCHIEF AMSTERDAM


