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Paleis op de Dam Sterrenhemelkaart van Joan Blaeu blijkt niet het origineel

Een nieuw hemelgewelf
voor onder de voeten
Drie ronde mozaïeken in de Burgerzaal van het Paleis op de Dam tonen
de wereld en de sterrenhemel. De
hemelkaart zag er vroeger echter
heel anders uit. Deze zomer toont
het paleis een reconstructie van de
oorspronkelijke kaart uit 1655.
Alice Taatgen
AMSTERDAM

D

onderdag 29 juli
1655 was voor
Amsterdams beroemdste
cartograaf, Joan Blaeu,
een dag met een
gouden randje: het
nieuwe stadhuis
op de Dam werd ingewijd. Blaeu had
voor dit ‘achtste wereldwonder’ van architect
Jacob van Campen drie grote, ronde mozaïeken
van de wereld en de sterrenhemel bedacht voor
de vloer van de Burgerzaal. Er is geen beeldspraak te vinden die duidelijker vertelt hoe de
stad zichzelf zag in deze tijd: Amsterdam had de
wereld aan zijn voeten.
Het is geen wonder dat het stadsbestuur aan
Joan Blaeu de opdracht gunde om de vloerkaarten te maken. Amsterdam was het belangrijkste
centrum voor cartografie ter wereld; de vele uitgeverijen, gevestigd in de directe omgeving van
het stadhuis, publiceerden een onvoorstelbare
hoeveelheid kaarten en atlassen. En Blaeu was
de beste en belangrijkste van allemaal. In 1648
had hij een wereldkaart van liefst twee bij drie
meter gemaakt, de grootste ooit, state of the art,
met de allerlaatste geografische ontdekkingen.
Die kaart moest als voorbeeld dienen voor de
twee buitenste mozaïekkaarten: het oostelijk
en het westelijk halfrond. Op 28 december 1652
deed het stadsbestuur een betaling aan Blaeu
voor het ontwerp van de drie kaarten, de handwerksman Jan Wybrandts Colck maakte ze.

Minimalistisch
Onlangs is ontdekt dat de sterrenhemelkaart in
het midden van de vloer er oorspronkelijk heel
anders uitzag. Die oogt tegenwoordig nogal
kaal, waarbij in het witte marmer vooral de 792
messing sterren opvallen, elk op een eigen plek
aan het firmament. Hoe helderder aan de
hemel, hoe groter.
Tussen die sterren zijn delen van sterrenbeelden te herkennen, ook van messing. Sterrenbeelden als Orion, Grote Beer en Weegschaal
werden op oude kaarten als beeldende figuren
ingetekend, maar vreemd genoeg zijn in de
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