vrij 63

De fameuze sterrenhemelkaart in het midden van de Burgerzaal verdween
onder een houten vloer en tapijten, toen deze ruimte onder Lodewijk
Napoleon de functie kreeg van Grote Ontvangstzaal

Primeur 1904
paleisvloer alleen hun attributen te zien, zoals
de knots van Hercules, niet de Griekse held zelf.
De wat minimalistische hemelkaart die we nu
zien, toonde dus ooit een indrukwekkende wirwar van mythologische helden en heldinnen,
dieren en objecten.

De eerste rondvaarten

→ De Burgerzaal in het Paleis op de Dam. De
vloer ging meer dan een eeuw verscholen
onder hout en tapijten. FOTO ARJAN BENNING

Een krappe eeuw na de feestelijke opening waren de vloerkaarten in een deerniswekkende
toestand geraakt. De schilderingen waren weggesleten. In 1742 stelde het stadsbestuur Jacob
Martens, die wiskunde, sterrenkunde en zeevaartkunde aan het Athenaeum Illustre onderwees, aan om de mappa mundi te repareren. De
eerste inzet was om de oude wereldkaarten te
herstellen, maar al snel werd begonnen aan
geheel nieuwe mozaïeken. Het karwei nam
zeven jaar in beslag. Medewerkers van steenhouwer Hendrik Knoop hakten bijna 800 vierhoekige marmeren tegels en losse onderdelen,
die de basis van de aardglobes vormden. Intussen werkte Martens met kaartenmaker Hendrik
de Leth aan de nieuwe wereldkaarten.
Het stadsbestuur zocht naar een duurzamer
manier om de kaarten gestalte te geven. De lijnen moesten niet worden geschilderd, maar uitgehakt in het marmer. Jan van Dijk, kunstenaar
en opzichter van de kunstcollectie van de stad,
werd aangesteld om die lijnen te vullen met gekleurd cement. Hij experimenteerde met een
‘durabel’ cement in vier kleuren. In een kamer
met een kacheltje op de derde verdieping deed
hij zijn werk. Die kachel diende om de marmeren tegels en de vulstof te verhitten.

Houten vloer
Martens en De Leth verwerkten in de twee wereldmozaïeken de recentste geografische kennis van hun tijd. De contouren van de Kaspische
Zee en het Koreaanse schiereiland, bijvoorbeeld. Nadat er zoveel tijd, moeite en middelen
in de nieuwe kaarten waren gestoken, werden
ze om onduidelijke redenen niet in de vloer gelegd. Er was in die jaren flink wat politieke onrust en oproer in de stad, waardoor de kaarten
mogelijk uit de aandacht van de stadsbestuurders waren verdwenen. Die bleven zo bewaard
in hun kamertje op de derde verdieping.
In 1808 braken nieuwe tijden aan: koning Lodewijk Napoleon nam het stadhuis in gebruik.
De twee wereldkaarten werden in de vloer van
de Grote Krijgsraadzaal op de derde verdieping
gelegd, die werd ingericht als Koninklijk Museum. De fameuze sterrenhemelkaart in het midden van de Burgerzaal verdween onder een houten vloer en tapijten, toen deze ruimte de
functie kreeg van Grote Ontvangstzaal.
In 1936 verkocht de stad Amsterdam het paleis
aan het Rijk en kort na de verkoop begon een
grootscheepse restauratie. Het doel was om het
uiterlijk van de Burgerzaal, de galerijen en de
omringende zalen zoveel mogelijk terug te
brengen naar de situatie in de 17de eeuw. Er gingen toen ook al stemmen op om de 18de-eeuwse
wereldkaarten over te brengen naar de zaal. Dat
gebeurde uiteindelijk pas in 1953, waarmee het
project van Jacob van Campen – het ‘universum
van Amsterdam’ – weer compleet was.
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Gekleurd cement

→ 1947: Drukte bij Rederij Kooij bij de Oude Turfmarkt.
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aarlijks maken nu circa 5,5 miljoen passagiers een rondvaart.
De allereerste rondvaartboot,
die in de zomer van 1904 door
de Amsterdamse grachten voer,
bood slechts plaats aan vijftien mensen. Dat was een dekschuit, die in de
winter kolen vervoerde en voor de zomermaanden werd schoongeboend
en voorzien van bankjes. Rond 1913,
na de ingebruikname van het sierlijk

Amsterdammer 1964

Op stap met The Beatles

H

et chique Amstel Hotel
had ze geweigerd, ook het
Hilton had nee verkocht. Paul
McCartney, John Lennon, George Harrison
en invaldrummer Jimmy Nicol zijn tijdens
hun bezoek aan Amsterdam op 5 en 6 juni
1964 wel welkom in het
Doelenhotel. Eigenaar
Maup Caransa escorteert
de Fab Four op hun verzoek
naar de Wallen: “Zegt zo’n tippelaarster tegen een collega: ‘Wat een
viezeriken! ’t Lijken wel de Bietels!’

Dus wij maar naar nachtclub Femina
op het Rembrandtplein.” Daar spelen
ze braaf een paar Beatlesnummers mee met huisorkest
Los Trovadores Tropicales, maar John Lennon
koesterde andere herinneringen: “Als wij
uitgingen, dan gingen
we goed uit! Er zijn foto’s waarop ik op mijn
knieën Amsterdamse
bordelen uitkruip.” Die
foto’s zijn nooit opgedoken.

→ Hoteleigenaar Maup Caransa, hier
in 1974. FOTO COR MULDER/ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden of lopen
er dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Afgelopen zaterdag hadden wij onze
bril niet op en stonden we net als op
20 april weer op het Rokin, voor de
deur van opticien Schmidt. Geen
winnaar deze week dus. Nieuwe ronde, nieuwe kansen: welke plek met
historie zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl
Onder de goede inzendingen verloten we een jaarabonnement op
het maandblad Ons Amsterdam.

Alice Taatgen is conservator tentoonstellingen en
educatie in het Paleis op de Dam. In het juninummer
van Ons Amsterdam staat een uitgebreide versie
van dit artikel.

Reconstructie
Het Koninklijk Paleis Amsterdam op
de Dam huist van 28 juni tot en met
22 september de tentoonstelling
Het Universum van Amsterdam.
Schatten uit de Gouden Eeuw van
de cartografie. Met lichtprojecties
wordt een reconstructie getoond van
het oorspronkelijke uiterlijk van de
sterrenhemelkaart. Open dagelijks
tussen 10.00 en 17.00 uur.
Meer informatie: paleisamsterdam.nl

ingerichte motorjacht Hollandia,
schoten de bezoekersaantallen de
lucht in. Twee keer per dag nam de
Hollandia vanaf de Oude Turfmarkt
80 personen mee op een rondvaart
over de Amstel, Herengracht, Brouwersgracht, het IJ en via het Oosterdok en de Oudeschans weer terug. In
1925 richtte de firma Verschure & Co
een van de eerste rondvaartbedrijven
op, dat later opging in Rederij Kooij.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

