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Inleiding 

 

Joan Blaeu (1598-1673) was de meest succesvolle drukker en uitgever van kaarten, atlassen en globes in 17e-eeuws 

Amsterdam. De producten van het bedrijf vonden hun weg over de gehele wereld. Bovendien waren drie generaties Blaeu 

verantwoordelijk voor de vervaardiging van kaarten voor de VOC. Blaeus stedenboek van de Nederlanden was 

ongeëvenaard in omvang, kwaliteit en schoonheid. Ook nam hij plattegronden van Monnickendam en andere ons 

omringende steden erin op. De recente verwerving van een ongebruikelijke uitgave van Blaeus stedenboek door de 

Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam bood de mogelijkheid om eens een nieuw licht te werpen op de 

gang van zaken rond de plattegronden van Purmerend, Edam en Monnickendam en – niet los daarvan te beschouwen – die 

van Medemblik [afb. 1a, 1b]. 

Juist toen in 1648 de Vrede van Munster gesloten werd was Joan Blaeu hard bezig met de afronding van de uitgave van zijn 

stedenboek in twee delen: Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae Liberae ac Foederatae en Novum ac magnum 

theatrum urbium Belgicae Regiae. Het project had hem toen ongetwijfeld al enige jaren beziggehouden. De eerste, en tot 

dan toe laatste, grote stedenreeks die in atlasvorm gepubliceerd werd, Georg Braun en Frans Hogenbergs 

wereldomvattende Civitates Orbis Terrarum, was al in de beginjaren van de in 1648 beëindigde Tachtigjarige Oorlog 

verschenen, in (en vanaf) 1572. Echter, veel stadsplattegronden, zeker de Nederlandse, waren inmiddels hopeloos 

verouderd geraakt. De oorlog had grote veranderingen teweeggebracht, in politieke zin, maar ook in tastbare zin. De 

jarenlange oorlogsdreiging en daadwerkelijke strijd hadden de meeste steden letterlijk in vestingen veranderd. Verder 

waren – desondanks – veel steden, vooral in de Noordelijke Nederlanden, aanmerkelijk opgebloeid, het  geen zich vertaalde in 

een spectaculaire ruimtelijke groei. Dit gold met name voor Amsterdam en de andere VOC-steden. Maar ook de overige 

Noord-Nederlandse nederzettingen groeiden, de een sneller dan de andere, uit hun 16e-eeuwse jas je.  

Sommige steden ontwikkelden zich nog enige tijd verder na het verschijnen van Blaeus stedenboek, maar het is opmerkelijk 

dat voor veel plaatsen in het midden van de zeventiende eeuw een voorlopig eindpunt bereikt werd, waarna pas in de 

tweede helft van de 19e eeuw een hervatting van de groei zou plaatsvinden.  

Er was natuurlijk geen stedenboek voor nodig om al die veranderingen bij te houden. Stuk voor stuk zien we in de 

tussenliggende tijd zelfstandige plattegronden verschijnen, zeker van de grotere steden. In de beginjaren werden die nog in 

aangepaste vorm ’ in het werk van Braun en Hogenberg, maar toen daarvan in 1617 het laatste deel verscheen was het 

afgelopen. Wel was in 1567 in Antwerpen een boek verschenen dat een beschrijving bood van de toenmalige Nederlanden, 

Lodovico Guicciardini’s Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Behalve een uitgebreide tekst over de geschiedenis en toenmalige 

toestand van de Nederlanden, bevatte het werk buitengewoon veel stadsplattegronden, vooral sinds Christoffel Plantijn in 

1581 de uitgave van dit werk van Willem Sylvius overgenomen had. Guicciardini’s kaarten verschenen tot 1648, maar ook 

die hadden sinds het eerste decennium van de zeventiende eeuw niet veel actualisering meer ondergaan. Bovendien waren 

vooral Braun en Hogenberg, en tot op zekere hoogte Guicciardini, wat de Nederlandse steden betreft onvolledig. Een 

verdienstelijke poging hierin voor een hele reeks Hollandse steden wat verbetering te brengen werd gedaan in Marcus 

Zuerius Boxhornius’ Theatrum Hollandiae, een beschrijvend boekwerkje, uitgegeven in 1632, gevolgd door een 

Nederlandstalige uitgave in 1634, waarvan de tekst doorspekt was met veertig kleine stadsplattegronden [afb. 2]. Indirect 

had ook die reeks wel iets met de 80-jarige oorlog te maken. De plattegronden vormden een bijproduct van de 

werkzaamheden van Floris Balthasarsz. en zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode. Zij waren als landmeters en tekenaars 

een soort oorlogsverslaggevers, die tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) opdrachten voor de Hollandse 

waterschappen uitvoerden. De beperkingen van de Boxhornplattegronden waren duidelijk: op hun kleine formaat gaven zij 

niet meer dan een (goede) indruk van een stad en ze toonden vanzelfsprekend slechts de steden in Holland. Buiten Holland 

deden zich nog wat van dergelijke verspreide reeksen voor, maar het was behelpen wanneer het ging om een actueel 

totaaloverzicht van alle steden in de Nederlanden. Wat de Zuidelijke Nederlanden betreft mag misschien wel Antonius 

Sanderus’ Flandria Illustrata, in twee delen bij Blaeu zelf (maar onder een ander impressum) in 1642/44 gedrukt, als model 

en inspiratiebron gelden voor de latere stedenboeken. We mogen aannemen dat Joan Blaeu vanaf 1644 zijn aandacht 

gericht heeft op zijn Nederlandse stedenboek. 

 

 

 

Blaeus Toonneel der Steden  

 

Het stedenboek betekende een verfrissende actualisering van het kaartbeeld van alle stemhebbende steden in de 



Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden. Afgezien van een aantal erin opgenomen plattegrondjes uit Boxhorn was het 

geheel nieuw van opzet, met royale, op een groot folioblad afgedrukte kaarten en bijbehorende beschrijvingen op de 

rugzijden, eventueel uitgebreid over tussenliggende bedrukte pagina’s. Dat Blaeu ietwat prematuur was met zijn eerste 

Latijnse editie van 1649 blijkt wel uit de snelle erop volgende aanpassingen in kaarten en tekst. De volgende Latijnse editie 

was al wat uitgebalanceerder en met het volgende, omstreeks 1651 verschenen Nederlandstalige Toonneel der Steden van 

de Vereenighde Nederlanden en Toonneel der Steden van ’s Konings Nederlanden zijn weer teksten uitgebreid en 

aanvullingen in sommige kaarten aangebracht. Wat de gebezigde taal betreft bleef het bij Latijnse en Nederlandse edities. 

In geen enkele editie komt een jaartal voor in het impressum. Onveranderlijk komt in het voorwerk een privilege van een 

zeer jonge Lodewijk XIV van Frankrijk voor, met daaronder de cursieve aanduiding: ‘ces deux Volumes du Pays-bas ont esté 

achevé le 27 Septembre 1649’. Alleen uit kleinere details in de tekst en uit veranderingen in sommige platen is een 

chronologisch verschil af te leiden.  

Joan Blaeu had grote ambities met zijn stedenproject. Het Nederlandse stedenboek was bedoeld het eerste te worden in 

een lange reeks, die uiteindelijk alle belangrijke steden van de gehele wereld zou moeten omvatten. Vanwege zijn speciale 

relatie met en voorliefde voor Italië wist hij nog een reeks over de Italiaanse steden op te zetten, maar die werd niet 

voltooid en met de overige beoogde reeksen werd zelfs geen aanvang gemaakt.  

Met het verschijnen van het Nederlandse stedenboek was het werk van Guicciardini definitief de wind uit de zeilen 

genomen; afgezien van de kleinere uitgaven, en die met stadsgezichten, verschenen de folio-edities met de plattegronden 

na 1648 niet meer (*1). Wel ging de uitgever ervan, Blaeus concurrent Johannes Janssonius, door met de stedenwedloop. 

Hij liet in 1657 een stedenboek van de gehele wereld verschijnen, iets wat Blaeu ook nastreefde, maar nooit bereikt heeft. 

Dit achtdelige werk (met verschillende deeltitels, beginnend met Theatrum urbium celebriorum totius Belgii sive Germaniae 

Inferioris) bevatte 500 gravures en suggereerde daarmee een voorsprong van Janssonius op Blaeu. Echter, de kaarten 

waren voor een belangrijk deel gekopieerd naar Blaeu of afgedrukt van de stokoude, bijna versleten koperplaten van 

Civitates Orbis Terrarum, die Janssonius had weten te bemachtigen. Bovendien zou de omvang van Blaeus project het 

aantal delen en kaarten van Janssonius verre hebben moeten overtreffen. 

Vijfentwintig jaar later, in 1682, werd Janssonius’ stedenboek nog een keer in beknopte vorm en iets aangepast door de 

erfgenamen van schoonzoon Johannes Janssonius van Waesberge heruitgegeven, onder de titel ‘Tooneel der vermaerste 

koop-steden en handelplaatsen van de geheele wereld’, nu in twee delen, gereduceerd tot 236 kaarten en zonder teksten 

op de rugzijden van de plattegronden. Daarna valt het even stil, al duiken afdrukken van een aantal koperplaten nog even 

op in Gregorio Leti’s Teatro Belgico, o vero ritratti historici, chronologici, politici e geografici, delle sette Provincie Unite. Het 

verscheen in 1690 bij Willem de Jonge in Amsterdam. Vervolgens vernemen we van Janssonius’ koperplaten weer wat in 

1694, wanneer ze geveild en door Frederick de Wit aangekocht worden.  

Joan Blaeus overlijden in 1673 maakte een vrij abrupt einde aan zijn stedenboek. De platen en de voorraad stedenboeken 

werden al op 28 augustus 1674 geveild, als onderdeel van vijf veilingen waarbij de complete voorraad boeken, koperplaten, 

globes, kaarten en atlassen van het huis Blaeu verkocht werd. Zij werden vermoedelijk aangekocht door Abraham Wolfgang 

en een aantal samenwerkende boekhandelaren (*2). Met het laatste gedrukte materiaal van het stedenboek en de 

nieuwste koperplaten die bij Blaeu beschikbaar waren moeten in die vroege jaren 1670 nog een aantal Nederlandstalige 

versies van het Nederlandse stedenboek zijn samengesteld, waarvan slechts hier en daar exemplaren aan te treffen zijn.  

 

De Wit, Van der Aa en Covens & Mortier 

 

Omstreeks 1696 werden de koperplaten van Blaeu opnieuw – evenals kort daarvoor de Janssoniusplaten – geveild en 

kwamen beide partijen in handen van Frederick de Wit. De succesvolle kaart- en prentuitgever De Wit gebruikte die weer 

om twee eigen stedenboeken samen te stellen: een Nederlands stedenboek, Theatrum ichnographicum omnium urbium et 

praecipuorum oppidorum Belgicarum VXII Provinciarum peraccurate delineatarum en een van de steden van Europa. Voor 

sommige steden gebruikte De Wit een koperplaat van Blaeu, voor andere weer een van Janssonius, hier en daar aangevuld 

met gravures gekopieerd naar een van beiden of van andere origine (*3). Gezien De Wits kritische houding ten opzichte van 

het afgedrukte werk liet hij zich vrijwel zeker bij de keuze ook leiden door de kwaliteit van de koperplaten, die inmiddels 

veertig à vijftig jaar oud waren. Sommige waren wellicht beschadigd of anderszins niet meer beschikbaar. In de eerste druk 

van omstreeks 1698 werden de platen vrijwel ongewijzigd afgedrukt; exemplaren van de tweede druk uit het eerste 

decennium van de 18e eeuw laten onbeduidende maar kenmerkende aanpassingen zien, meestal de toevoeging van een 

kompasroosje en De Wits impressum. Sommige ‘lege’ vestingplans heeft De Wit alsnog ingevuld met een stratenplan. 

Teksten werden niet opgenomen, de rugzijden van de plattegronden bleven onbedrukt. 

Na De Wits dood in 1706 werd zijn bedrijf nog even voortgezet door zijn weduwe, maar in 1710 werden vele platen van De 

Wit verkocht aan Pieter Mortier. Waarschijnlijk kwamen zij vervolgens in 1717 in handen van Joachim Ottens en in de jaren 

1720 moet Pieter van Aa ze bemachtigd hebben. Immers, van de 260 plattegronden en stadsgezichten in de beide 

stedenboeken van De Wit treffen we circa 130 stadsplattegronden (in meerderheid de Nederlandse) aan in La galerie 

agréable du monde, een uitvoerig topografisch werk dat in 1729 bij Van der Aa in Leiden verscheen (*4). Hij gaf zelfs het 

stedenboek van De Wit opnieuw uit (*5). Uiteindelijk moet al het materiaal, afdrukken en koperplaten, terecht gekomen 



zijn bij de enorme Amsterdamse uitgeverij van Covens & Mortier (*6). Veelal zullen de plattegronden toen los verkocht zijn, 

zoals exemplaren zonder vouw in het midden bevestigen, met het nieuwe impressum van Covens & Mortier. In de 

uitgebreide fondscatalogus van Covens & Mortier uit 1763 treffen we 458 plattegronden aan onder het kopje: ‘Les 

principales villes, chateaux et forteresses de l’univers, en plan & profil sur papier d’éléphant’ (*7) [afb. 3]. Daaronder moet 

zich een aanzienlijk aantal van de plattegronden van Blaeu (en Janssonius) hebben bevonden, die we tegenwoordig 

aantreffen met de toevoeging: ‘A Amsterdam chez Jean Cóvens et Corneille Mortier’, een equivalent daarvan, of slechts de 

resten van een ouder impressum. Het is niet onmogelijk dat de platen nog tot in de 19e eeuw afgedrukt werden, in ieder 

geval maakten in 1828 nog tientallen exemplaren deel uit van het uitgeversfonds van Cornelis Covens en opvolger Cornelis 

Johannes Covens (*8). 

 

Medemblik 

 

Een aantal steden maakte een opmerkelijke ontwikkeling door in het stedenboek. Dit moet te maken hebben met Blaeus 

bedoeling om het plattegrondenboek (naast het werk aan alle andere uitgaven waarmee hij druk bezig was) verder te 

vervolmaken. Immers, nog lang niet alle steden hadden een volwaardige kaart op folioformaat gekregen. Voor kleine 

steden en steden waarvan hij (nog) geen grote plattegrond had kunnen veroveren had Joan Blaeu alleen de kleine 

plattegrondjes uit Boxhorns werk en soortgelijke publicaties beschikbaar. Dat was bijvoorbeeld het geval met Bolsward, 

Sneek, Dokkum en Stavoren. Meteen na de eerste druk verving hij de gecombineerde kleine kaartjes door zelfstandige 

grote foliokaarten. Merkwaardiger verliep het met de Noord-Hollandse steden Medemblik, Purmerend, Edam en 

Monnickendam. 

Dat Blaeu al tijdens de productie van zijn allereerste stedenboek uit was op ver betering moge blijken uit de merkwaardige 

onevenwichtigheden die de stad Medem blik laat zien. Het exemplaar dat in de UB Amsterdam bewaard wordt, behoort tot 

de allereerste stedenboeken die geproduceerd werden (*9). Het draagt voorin de handtekening van Joan Blaeu, hetgeen 

erop wijst dat we te maken hebben met een speciaal introductie-exemplaar [afb. 4]. Ook kenmerkend voor zo’n vroeg 

exemplaar is het feit dat de beide delen even dik zijn, een evenwicht dat later verstoord zou worden, nadat de onverwachte 

territoriale consequenties van de Vrede van Munster erin verwerkt zouden worden. 

In dit exemplaar zien we al een confrontatie van de oude situatie met de nieuwe plannen. Zoals voor veel andere kleinere 

steden gebeurde, zijn namelijk de vier Noord-Hollandse plaatsen Medemblik, Edam, Monnickendam en Purmerend 

bijeengenomen en met vier koperplaatjes op een groot folioblad afgedrukt (*10) [afb. 5]. Het zijn de bekende kleine 

kaartjes (ca. 15 x 22 cm) van Balthasar Florisz. van Berckenrode, die voorheen opgenomen waren in Boxhorns Theatrum 

Hollandiae. Op de recto- en versozijden zijn in het Latijn de beschrijvende teksten van deze steden afgedrukt. Hoewel alle 

plattegronden bij Blaeu op de rugzijde een typografische tekst vertonen, komen we meteen na dit viertal een blanco blad 

tegen, dat de achterzijde blijkt te zijn van een royale plattegrond van Medemblik (*11) [afb. 6a]. De kaart doet wat ‘leeg’ en 

kaal aan, maar straalt, in tegenstelling tot het kleine viertal, dezelfde allure uit die de andere grote plattegronden van Blaeus 

stedenboek kenmerkt. Hier treffen we dus een merkwaardige, nutteloze doublure aan voor Medemblik. Wanneer we de 

kaart van Medemblik volgen in zijn gang door de verschillende edities van Blaeus stedenboek wordt duidelijk dat er 

gedurende de eerste periode dat het stedenboek verschijnt een langzaam-maar-zekere evolutie van de kaart van 

Medemblik plaatsvindt. Het gaat niet zozeer om correcties of up-to-date brengen van de kaart, maar meer om de 

completering van de gravure. Latere drukken vertonen de kaart namelijk in een tweede staat, waarin bijvoorbeeld het 

aantal op zee varende scheepjes van vier naar negen op volle sterkte is gebracht en de stedelijke bebouwing is voltooid 

(*12) [afb. 6b]. Dat hiermee het geheel nóg niet klaar was mag wel blijken uit nóg latere drukken, die een derde en laatste 

staat van de plattegrond laten zien. Hier maakt de kaart een echt voltooide indruk, want eindelijk is het aanvankelijk 

incomplete stadswapen voltooid en als nuttige versieringen zijn ook een schaalstok en een kompas toegevoegd. En wat 

belangrijker is, voor het eerst is nu bekend wie de auteur van de kaart is, evenals het jaar van voltooiing: ‘Joannes Schagen 

geometra delineavit 1649’ is links onder op de kaart bijgegraveerd. De kaart moet uiterlijk in 1657 dit eindstadium hebben 

bereikt, want de kopie van Janssonius in diens stedenboek van dat jaar weerspiegelt een aantal toevoegingen van deze 

laatste staat (*13)  

[afb. 6c]. 

Om de gevolgen van deze ontwikkeling recht te trekken was het nodig om wat zaken in het stedenboek aan te passen. De 

blanco achterzijde van de kaart van Medemblik kon niet gehandhaafd blijven en na die eerste, enigszins premature druk 

van Blaeus stedenboek in het Latijn werd hij dan ook van een eigen beschrijvende tekst, in het Latijn of Nederlands, 

voorzien. Voor de Latijnse tekst boden de recto- en versozijden van deze grote kaart voldoende ruimte. De Nederlandse 

tekst viel echter veel langer uit en vergde een extra folioblad met ruim drie pagina’s gedrukte tekst. Intussen kon het 

folioblad met de drie andere steden uit Noord-Holland niet zomaar vervallen. Maar toch moest de ‘kleine Medemblik’ op 

een of andere manier verdwijnen, nu er zo’n prestigieuze grote kaart voor in de plaats gekomen was. Een nieuwe stad kon 

er niet voor in de plaats gezet worden; alle steden hadden inmiddels een plek in de atlas toebedeeld gekregen. Blaeu zag 

geen andere mogelijkheid dan er iets geheel nieuws en tegelijkertijd enigszins toepasselijks voor in de plaats te zetten: het 

kasteel van Medemblik. Het zetsel op de achterzijde kon vrij eenvoudig aangepast worden. Recto stonden de Latijnse 



teksten van ‘Edamum’, ‘Monachodamum’ en ‘Purmerenda’, terwijl ‘Medenblicum’ toch al apart op de versozijde was 

afgedrukt. Die tekst verviel en de achterpagina bleef voortaan blank. Omdat de eerste druk van het stedenboek zo weinig 

voorkomt, én omdat de veranderingen zo snel in de volgende druk doorgevoerd werden, is dit de configuratie die het 

meest bekend is: drie kleine plattegronden van de Waterlandse steden Edam, Monnickendam en Purmerend, aangevuld 

met een prentje van het kasteel van Medemblik, gevolgd door de afzonderlijke grote plattegrond van Medemblik (*14) [afb. 

7]. In de Nederlands talige edities behoefde nooit iets aangepast te worden, want de eerste editie daarvan verscheen 

meteen al met de herziene configuratie, met de teksten over Edam en Monnickendam op recto en die van Purmerend op 

verso. 

 

Purmerend 

 

Maar hoe zat het nu verder met de status van die andere, Waterlandse steden, die qua (bescheiden) belang toch niet 

onderdeden voor Medemblik? Merkwaardigerwijs blijkt voor Purmerend het omgekeerde beeld te gelden ten opzichte van 

dat van Medemblik. Medemblik zal bij velen vertrouwd zijn in de vorm van een grote kaart; wanneer het daarentegen gaat 

over een kaart van Purmerend in het stedenboek van Blaeu wordt altijd gedoeld op ‘dat kleintje uit Boxhorn’. Ook in de 

toelichting bij de facsimile-editie, wordt dít kaartje belicht (*15) en Koeman laat een grote kaart van Purmerend, die deel 

zou uitmaken van een stedenboek van Blaeu, helemaal onvermeld in zijn atlasbibliografie Atlantes Neerlandici. 

Maar waar komt dan die royale plattegrond – geheel in Blaeustijl – vandaan die Frederick de Wit – in zijn stedenboek 

opnam (*16). De Wit gebruikte zijn eerder verworven koperplaten van Janssonius of Blaeu, hier en daar aangevuld met 

ander materiaal. De plattegrond van Janssonius gebruikte hij in ieder geval niet, want dat was een iets vergrote kopie van 

het reguliere kleine Purmerendkaartje uit de Blaeu-atlassen. Dat was in één gravure gevat, tezamen met Beverwijk, Edam 

en Monnickendam (*17) [afb. 8]. Maar wat betekenden dan die soms vage verwijzingen naar een grote Blaeukaart van 

Purmerend? Bestond die wel? Of werd er iets verward met de grote kaart van Frederick de Wit in zijn stedenboek, zoals 

Van ’t Hoff doet (*18)? Indertijd is die grote Blaeukaart niet gevonden tijdens het werk voor de cartobibliografie van 

ondergetekende over de steden van Hollands Noorderkwartier, die opgenomen werd in de publicatie van Jan Beenakker. 

Geen enkele van de voor de hand liggende Nederlandse collecties kon een grote Blaeukaart van Purmerend tonen en er 

was ook geen enkele verwijzing naar een concreet exemplaar te vinden. Tot Vincent Nijenhuis uit Purmerend me enige 

jaren later meldde dat hij er een gevonden had, voorheen aan de muur hangend bij de spreekwoordelijke oude dame. De 

toegestuurde fotokopie ervan toonde onmiskenbaar een praktisch gelijk kaartbeeld aan dat van De Wit. Maar het was even 

onmiskenbaar een andere gravure, en bovendien voorzien van een door Joan Blaeu gesigneerde opdracht. Hij bestond dus 

toch! Een tekst op de achterzijde zou meer kunnen blootleggen over een mogelijke relatie met een stedenboek, maar die 

ontbrak. Een kleine enquête op de internationale internetdiscussielijst Maphist, met de vraag of zich ergens een Blaeu-atlas 

bevindt waarin een grote foliokaart van Purmerend voorkomt, leverde weinig op, in ieder geval geen bevestigend 

antwoord. Hiermee was dus nog steeds niet helemaal duidelijk welke cartobibliografische status aan deze kaart toegekend 

moest worden.  

Sinds de vondst van de kaart van Purmerend is zich bij mij – in het verlengde van het voorgaande – het volgende denkbeeld 

gaan ontwikkelen. Blaeu heeft voor alle steden zijn best gedaan tijdig een (voorbeeld voor een) grote foliokaart te 

verkrijgen, ter opname in zijn stedenboek. In de haast om het stedenboek tijdig rond te krijgen is het hem in het 

onderhavige geval niet gelukt het viertal Medemblik en de drie Waterlandse steden op die manier een waardige plaats te 

geven. De tweede keuze viel dus op de vier ‘reservekaartjes’ van Van Berckenrode / Boxhorn. Tijdens het productieproces 

van de eerste oplage, medio 1649, kreeg hij alsnog beschikking over de kaart van Medemblik door Johannes Schagen. 

Daarmee was hij zo ingenomen dat hij die op het nippertje – bijna voltooid en zonder achterop afgedrukte tekst – liet 

tussenvoegen. Vervolgens moet hij zijn zinnen nog steeds hebben gezet op de verwerving van de grote plattegronden van 

Purmerend, Edam en Monnickendam. Het voorkomen van de kaart van Purmerend zou daar immers op kunnen duiden? 

Het zou echter uitermate onhandig zijn geworden om die plattegronden bij het successievelijk beschikbaarkomen op te 

nemen, zoals gebeurde met de kaart van Medemblik. Die liet immers al zien wat een onvermijdelijke verschuivingen er 

nodig waren in de tekst en de layout van de overblijvende, nog niet vervangbare stadsplattegronden. Bovendien had Blaeu 

in de jaren na 1649 zijn handen vol aan het opbouwen van zijn Atlas Maior en het vervolg van zijn stedenboekenproject, het 

meerdelige stedenboek van Italië. Had hij op die manier misschien ook in de loop der tijd beschikking gekregen over Edam 

en Monnickendam, zonder de gelegenheid te hebben gehad om ze structureel – met alle aanpassingen die nodig waren om 

een evenwichtig geheel te krijgen – op te nemen in zijn stedenboek? Daarvoor zouden we weer in het stedenboek van 

Frederick de Wit aanwijzingen hopen te vinden.  

 

Edam en Monnickendam 

 

In De Wits stedenboek van de Nederlanden, Theatrum ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum 

Belgicarum VXII Provinciarum peraccurate delineatarum, is voor Edam de hint snel te vinden. De grote tweeledige kaart met 

plattegrond en de haventoegang van dit Zuiderzeestadje draagt namelijk tegen de verwachting in een opdracht door Joan 



Blaeu (*19). Echter, Koeman durft het in zijn gedeeltelijk geleende overzicht van De Wits koperplaten en hun herkomst – in 

1936 opgesteld door W. Nijhoff – niet aan om de kaart of liever: de gebruikte koperplaat van Edam daadwerkelijk aan Blaeu 

toe te schrijven (*20). Hij kende immers ook van Edam met zekerheid slechts een klein kaartje uit Blaeus stedenboeken? Er 

dringt zich nu echter een analogie op met de eerder besproken kaart van Purmerend. Zou ook deze koperplaat misschien 

hebben klaargelegen om nog eens door Blaeu gebruikt te worden voor een herzien, uitgebreider stedenboek? De 

aanwijzingen hiervoor werden steeds sterker. 

Monnickendam is lastiger. Zelfs de prachtige foliokaart in het stedenboek van De Wit biedt geen uitkomst (*21). Er staat 

duidelijk op ‘F. de Wit exudit’ [sic!]. Nijhoff rekent hem dan ook tot de niet van Blaeu of Janssonius afkomstige 

plattegronden (*22). Maar op de kaart van Monnickendam uit de eerste druk van De Wits stedenboek staat nog geen 

naam, waardoor de koperplaat zoals De Wit hem voor het eerst gebruikte in feite anoniem was. De kaart kan niet van 

Janssonius zijn, want die had een ‘eigen’ navolging van de kaartjes in Blaeu. Daar kwam Monnickendam voor op één grote 

koperplaat, samen met kaartjes van Beverwijk, Edam en Purmerend, zie afbeelding 8 (*23). Janssonius had door zijn nieuwe 

opzet de leemte die het kaartje van Medemblik bij Blaeu veroorzaakt had kunnen opvullen met een plattegrond van 

Beverwijk, in plaats van het ietwat wezensvreemde prentje van het kasteel van Medemblik bij Blaeu. Zou er dan toch ook 

voor de grote De Witkaart van Monnickendam een soortgelijke Blaeu-relatie bestaan als voor die van Purmerend en Edam? 

Maar welke?  

Een merkwaardig ‘incident’ deed zich in 2003 voor, toen stadsgenoot Rinus Oster mann mij wees op een De Witkaart in zijn 

bezit. Die miste de naam van De Wit (niet bijzonder want dat is bij eerste De Wit-drukken ook het geval), maar hij verschilde 

ook in een ‘onbenullig’ detail dat niet bij de eerste De Wit-druk voorkomt: rechts onder loopt een paard over het jaagpad 

langs het water, dat met een touw verbonden is aan de mast van een daar liggende trekschuit. De De Wit drukken laten 

daarvan op zijn best nog een vaag spoor zien, het is om wat voor reden dan ook verwijderd. Dit is een direct zichtbaar 

verschil. Verdere inspectie leerde dat in die gehele rechter onderhoek minder opvallende gravureverschillen voorkomen. 

Kortom, dit was een staat van de koperplaat die aan de bekende De Wit staten voorafgaat, want – zoals de eerste staat van 

De Wit – zonder impressum of naam.  

 

Een laat stedenboek duikt op 

 

Aangezien de grote Blaeukaart van Purmerend niet meer in het stedenboek van De Wit voorkomt moet hij vrij zeldzaam 

zijn. Vanwege de grote collectie stedenboeken in de UB Amsterdam (Blaeu, Janssonius, De Wit) hebben we steeds naar een 

exemplaar van de grote Blaeukaart van Purmerend uitgekeken ter mogelijke verrijking van de UBA collectie, en daarmee 

voor verder vergelijkend onderzoek, onder meer om de cartobibliografische status van deze kaart te kunnen duiden. 

In 2004 kwam de doorbraak, die heel wat van de voorgaande vraagtekens zou elimineren. Het desideratum van de kaart 

van Purmerend was namelijk aan diverse antiquaren kenbaar gemaakt. Antiquariaat Asher & Co. te IJmuiden vroeg me 

daarom eens te komen kijken naar een merkwaardig Nederlands stedenboek van Blaeu dat op de markt gekomen was [afb. 

9]. Het was een exemplaar van de Nederlandse editie, maar sterk uitgebreid ten opzichte van de reguliere exemplaren.  

De stadsplattegronden werden steeds per regio voorafgegaan door een provinciekaart of een equivalent daarvan [afb. 10]. 

Dit gold voor zowel het Noord- als het Zuid-Nederlandse deel. Op merkelijk genoeg waren deze regionale kaarten niet van 

Joan Blaeu afkomstig maar van Nico laas Visscher. Er zat nog meer (vroeg) Visscher-materiaal in zoals prenten van 

gebouwen in sommige grotere steden. Ook waren ongebruikelijke topo grafische prentenreeksen opgenomen van 

Vlaanderen en Zeeland, voor zover bekend in vroege staten. Verder vulden prenten van Wencelaus Hollar, Jan Cornelisz. 

Woudanus, Pieter Schut, Balthasar Florisz. van Berckenrode, Clement de Jonghe enz. de stadsplattegronden aan [afb. 11a, 

11b].  

Maar de grootste verrassing wa ren drie ongebruikelijke ex tra stadsplattegronden: Purmerend, Edam en Monnickendam, 

de drie plattegronden waarmee Blaeu het Boxhorn viertal Medemblik, Purmerend, Edam en Monnickendam had willen 

vervangen. Of niet? Waren deze kaarten niet gewoon uit later materiaal tussengevoegd om de atlas wat mooier, wat meer 

up-to-date te brengen? Het papier was immers niet van precies dezelfde kwaliteit. Een vergelijking was nodig met al het 

andere plattegrondenmateriaal dat beschikbaar was. Over de kaart van Purmerend met de naam van Blaeu viel niet te 

twisten [afb. 12]. De Wit beschikte er zelfs niet over, dus hij moet wel min of meer contemporain zijn tussengevoegd, in de 

late jaren van Blaeu of misschien zelfs vlak na zijn dood in 1673. Er stond geen tekst op de achterzijde, dat was ook al het 

geval met het eerder los opgedoken exemplaar. We zouden kunnen concluderen dat deze kaart van Purmerend in dit 

stadium precies dezelfde positie innam als ooit, in 1649, de grote kaart van Medemblik: haastig toegevoegd, want 

recentelijk voltooid (maar wel voltooid) en zonder tekst, want die had nog helemaal vervaardigd of inhoudelijk aangepast 

en gezet moeten worden. Daarvoor was kennelijk geen tijd. Die tekst stond daarom gewoon op de achterzijde van het nog 

steeds aanwezige folio blad met het oude drietal plus kasteel van Medemblik.  

Edam kon wel mogelijk nog ingevoegd zijn met behulp van materiaal dat De Wit met Blaeus platen had afgedrukt. Maar dit 

was niet zo. De kaart van Edam vertoonde zich in deze atlas in een mij onbekende staat, in ieder geval pre-De Wit [afb. 13]. 

In de rechter onderhoek was een veel mooier, evenwichtiger graveerwerk te zien dan op de beide staten van De Wits 

eerste en tweede drukken [afb. 14a, 14b, 14c]. In de eerste staat van De Wit ziet alles er in die hoek zeer gebrekkig, 



gemutileerd uit. Het woord ‘ZUY: DER ZEE’ is bovendien grotendeels weggevallen. In de tweede editie van zijn stedenatlas 

heeft De Wit kennelijk ingegrepen en is de gravure over een oppervlak van ca. 100 cm2 hier zo goed mogelijk hersteld, 

hoewel de merkwaardige inktvlekjes (ronde putjes in of corrosieplekjes op de koperplaat, goed zichtbaar in het wapen links 

boven (*24)) van en met De Wits eerste druk storend in het kaartbeeld aanwezig blijven. De kaart in het stedenboek van 

Blaeu was nog geheel ‘schoon’. Er is dus een ‘echte’ Blaeuversie van de kaart van Edam, in ieder geval een staat die 

anterieur is aan De Wit! Ook hier ontbrak een eventuele tekst op de achterzijde.  

En tot slot Monnickendam [afb. 15]. Op deze gravure was al niet de naam Blaeu aan te treffen. Maar ook deze plattegrond 

straalde vóór deze ontdekking in mijn ogen de stijl en sfeer van Blaeu uit. Of was misschien dan deze slechts retrospectief 

tussengevoegd uit door De Wit afgedrukt materiaal? Nee, het bleek exact dezelfde pre- De Wit staat te zijn als de eerder 

beschrevene ‘met trekpaard’. Nadere vergelijking met de De Wit versie bracht eveneens aan het licht dat de versie ‘met 

trekpaard’ vrij is van die ontsierende kleine ronde vlekjes. Analoog aan de andere wél met de naam Blaeu gesierde kaarten 

mogen we toch wel veronderstellen dat ook deze kaart dus afkomstig is uit het atelier van Joan Blaeu. Deze conclusie dat 

de kaart van Monnickendam met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan Blaeu toegeschreven kan worden, is wel 

de grootste verrassing omdat deze kaart helemaal ingeburgerd is als de ‘De Witkaart van Monnickendam’.  

Een eenvoudige inhoudelijke datering met behulp van de trekvaarten, die op deze drie Blaeu-plattegronden van 

Purmerend, Edam en Monnickendam voorkomen, levert op dat de kaarten niet voor 1660 vervaardigd kunnen zijn. 

 

UB Amsterdam koopt het stedenboek aan, slotopmerkingen 

 

Al deze merkwaardigheden en verrassingen waren voor de UBA reden een poging te doen dit uitgebreide Nederlandse 

stedenboek van Joan Blaeu te verwerven. Toen de Stichting Th.J. Steenbergenfonds bereid bleek de UB daarin met een zeer 

groot bedrag financieel te steunen was de transactie onverwacht snel rond. Voor zover na een eerste oppervlakkig 

onderzoek bekend is, is de basis van dit recent door de UBA verworven stedenboek qua zetsel en kaarten gelijk aan de 

bekende, gangbare Nederlandse exemplaren van het stedenboek van Blaeu. Het rijkelijk toegevoegde materiaal is zonder 

uitzondering op een iets ander papier afgedrukt, dat evenwel volledig fysiek geïntegreerd is met het andere. De 

toegevoegde prenten en kaarten in het stedenboek dateren uit de periode circa 1660-1675, zodat dit exemplaar omstreeks 

1675 zijn definitieve vorm gekregen heeft. Op dat moment waren de koperplaten al verkocht, namelijk in 1674. 1672 was 

niet alleen voor de Republiek maar ook voor Joan Blaeu een rampjaar; zijn in 1667 geopende drukkerij aan de Gravenstraat 

en de aanwezige voorraad liep enorme schade op door een rampzalige brand op 22 februari van dat jaar.  

Het zal altijd een raadsel blijven en speculaties opleveren over wat wel en wat niet verloren ging (Blaeu had sinds 1637 ook 

een grote drukkerij aan de Amsterdamse Bloemgracht). Koeman vermeldt een verslag van de brand, waaruit blijkt dat de 

opgeslagen koperplaten als lood in de vlammen smolten. Maar de getuigenissen spreken elkaar tegen in de omvang van de 

schade aan de bedrijfsinventaris en  

-voorraad (*25). Het licht brakke bluswater zal het koper in ieder geval geen goed hebben gedaan. Wat dit betekend kan 

hebben voor de koperplaten van Purmerend, Monnickendam en Edam laat zich slechts gissen. Opmerkelijk is wel dat De 

Wit de grote kaart van Purmerend (die Janssonius niet had nagemaakt, hij was immers na 1657, zelfs na 1660 voltooid) 

kopieerde naar de kaart van Blaeu. Er was blijkbaar geen of geen bruikbare koperplaat meer beschikbaar, maar wel een 

afgedrukt voorbeeld voor een nieuwe gravure, waarvan De Wit de opdracht met zijn eigen naam signeerde. De Wit wilde 

per se Blaeus koperplaat van Edam gebruiken, want ook die laat-voltooide grote kaart had Janssonius niet kunnen laten 

nagraveren voor zijn stedenboek. Blijkbaar kon De Wit daarom niet anders dan genoegen nemen met de merkwaardig 

aangetaste kaart van Edam, met zijn vele vlekken en de flink beschadigde hoek rechtsonder. Tenslotte was Monnickendam 

nog niet zo slecht tevoorschijn gekomen. Nauwkeurige inspectie leert dat ook deze kaart hier en daar verspreid de 

wormsteekachtige zwarte rondjes vertoont, maar die zijn niet storender dan welke andere tekortkomingen aan een 

koperplaat dan ook. Alleen de rechter onderhoek beviel De Wit kennelijk niet, reden waarom hij zijn graveur de opdracht 

gaf het water in het uiterste puntje rechtsonder wat meer schaduw te geven, het gras erboven iets hoger te laten groeien 

en het paard voor de trekschuit op te offeren [afb. 16a, 16b]. 

Voor Medem blik, tenslotte, gebruikte De Wit de nog nette koperplaat van Janssonius, want die had in 1657 het toen al 

bestaande Blaeu-exemplaar nog net voor zijn stedenboek kunnen nagraveren.  

Kijken we naar het voorkomen in het stedenboek van Blaeu – Edam, Monnickendam, Purmerend, Medemblik – dan zouden 

we kunnen veronderstellen dat de koperplaten in diezelfde volgorde opgeslagen waren. Misschien dat zij ook in diezelfde 

volgorde letterlijk meer of minder dicht bij het vuur hebben gestaan: Edam en Monnickendam lichte tot matige schade 

(beide het meest aan dezelfde hoek van de plaat), Purmerend en Medemblik waarschijnlijk zwaar aangetast en als ‘total 

loss’ beschouwd.  

Het heeft Blaeu in die laatste jaren niet meegezeten, ook niet met de introductie van zijn fraaie plattegronden van de 

Waterlandse steden. We kunnen nu, na het duidelijker worden van deze publicatiegeschiedenis, met een gerust hart 

aannemen dat het niet Frederick de Wit was die het kleine Monnickendam met zo’n smaakvolle, gedetailleerde 

stadsplattegrond vereerde, maar, op zijn minst een kwart eeuw eerder, Joan Blaeu. 

 



 

Bijgestelde cartobibliografische gegevens van de grote Blaeukaarten van Purmerend, Edam en Monnickendam (vgl. cartobibliografie door Jan 

Werner in Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier): 

 

Purmerend 

Blaeu na 1660 

 

Purmerenda vulgo Purmereynd / [opdracht:] Ampliss. Dominis D. Praetori Consulibus Scabinis et Senatui urbis Purmerendae tabulam hanc D.D.D. J. 

Blaeu. 

Schaal [ca. 1:2.000]. 

[Amsterdam]: J. Blaeu, [na 1660]. 

1 kaart: kopergravure; 39 x 50 cm. 

 

NO boven, linksboven wapen van Holland, middenboven titel en opdracht, rechtsboven stadswapen, waarboven wapen met roeiboot, geflankeerd 

door twee leeuwen, linksonder legenda 1-27, waaronder schaalstok in cartouche, verso blank. 

 

N.B.: In de toelichting bij de facsimile-uitgave van het stedenboek van Blaeu wordt aangegeven dat deze ‘grote’ kaart van Purmerend in latere 

edities van het stedenboek voorkomt. Onduidelijk is in hoeverre ervan uitgegaan wordt dat deze kaart ‘dezelfde [is] die is opgenomen in de Grote 

Atlas van Fr. De Wit’. Er is namelijk sprake van een koperplaat van Blaeu (deze) en een van Frederick de Wit. Het kaartbeeld is inderdaad door De 

Wit nauwkeurig gekopieerd, maar er zijn gravureverschillen. Afdrukken van deze foliokaart van Blaeu komen erg weinig voor omdat de koperplaat 

niet opnieuw gebruikt werd door latere uitgevers zoals De Wit, Van der Aa en Covens & Mortier. Hij is waarschijnlijk vroegtijdig verloren gegaan of 

anderszins onbruikbaar geworden. 

 

In: Stedenboek Blaeu, late dr., na 1660. 

 

Edam 

Blaeu na 1660 

 

Edamum vulgo Edam / [opdracht:] Ampliss. Prudentiss. D.D. Praetori, Consulibus, Scabinis et Senatui urbis Edamensis tabulam hanc D.D.D. J. Blaeu. 

Schaal [ca. 1:2.700]. 

[Amsterdam: Joan Blaeu, na 1660]. 

1 kaart in twee secties: kopergravure; 44,5 x 53,5 cm (incl. inzet). 

 

NNW boven, boven v.l.n.r. wapen van Holland, legenda 1-26, 27-35, titel en opdracht, stadswapen, linksonder legenda 36-59, geheel onder inzet 

Portus maritimus vulgo Oorgat sijnde de haven nae zee (16,5 x 53,5 cm, voortzetting hoofdkaart), waarin tweede titel en schaalstok, in het water 

rechtsonder, in lettergrepen onder elkaar: ‘ZUY:’ ‘DER’ ‘ZEE.’ verso blank. 

 

N.B.: Hoewel in de toelichting bij de facsimile-uitgave van het stedenboek van Blaeu wordt aangegeven dat deze ‘grote’ kaart van Edam in latere 

edities van het stedenboek verschijnt, wordt dit niet bevestigd door W. Nijhoff en C. Koeman.  

 

I  

Zoals beschreven. 

 

In: Stedenboek Blaeu late dr., na 1660. 

 

N.B.: Deze eerste staat komt heel weinig voor; tot op heden zijn twee van dergelijke late stedenboeken met deze kaart aangetroffen, vooralsnog 

alleen in het Nederlands. 

 

II 

De gravure in de hoek rechtsonder (diagonaal ca. 12,5 x 12,5 cm) is gedeeltelijk vernieuwd, het best zichtbaar aan de nieuwe botter aldaar (en bij 

nauwkeurige inspectie aan de veranderde golfjes en grassprietjes). De Y van ‘ZUY:’ is vrijwel onzichtbaar geworden, daaronder is ‘DER’ onzichtbaar 

geworden, daaronder is ZE van ‘ZEE.’ weggevallen. Over de gehele kaart verspreid zijn kleine min of meer ronde, diepzwarte vlekjes (max. 1 mm 

doorsnede) waar te nemen. 

 

In: Stedenboek De Wit, eerste dr., ca. 1698. 

 

III 

Kompas toegevoegd tussen wapen van Holland en legenda, rechtsonder is toegevoegd impressum: ‘F. de Wit excudit Amstelodami’, de naam van de 



Zuiderzee is hersteld met dien verstande dat de oorspronkelijke ‘:’ van ZUY: niet teruggekeerd is en de lettergrepen veel ruimer gespatieerd zijn, 

bijv. ‘DER’ was in I ca. 3 cm, is nu ca. 5 cm breed. 

 

In: Stedenboek De Wit, tweede dr., na 1698. 

 

In: La galerie agréable du monde, Leiden, Van der Aa, 1729. 

 

IV 

Impressum De Wit verwijderd, aldaar toegevoegd impressum ‘J. Cóvens & C. Mortier’, onder schaalstok in inzet toegevoegd: ‘a Amsterdam chez 

Jean Cóvens et Corneille Mortier’. 

 

N.B.: meestal los uitgegeven door Covens & Mortier, na ca. 1735. 

 

Monnickendam 

Blaeu na 1660 

 

Monachodamum, vulgo Monnickedam. 

Schaal [ca. 1:2.100]. 

[Amsterdam: Joan Blaeu, na 1660]. 

1 kaart: kopergravure; 42 x 52,5 cm. 

 

WZW boven, linksboven wapen van Holland, waaronder wapen van West-Friesland, waaronder legenda 1-34, rechtsboven stadswapen, waaronder 

schaalstokken, waaronder legenda 35-63, a-c, rechtsonder kompasroos, trekpaard aanwezig (zie N.B. hieronder), verso blank. 

 

I  

Zoals beschreven. 

 

In: Stedenboek Blaeu, late dr., na 1660. 

 

N.B.: Deze eerste staat komt heel weinig voor; tot op heden zijn twee van dergelijke late stedenboeken met deze kaart aangetroffen, vooralsnog 

alleen in het Nederlands. Een eenvoudig herkenningspunt op deze staat is de aanwezigheid van een trekpaard op de Katwouder dyck (op de lijn 

boven het woordje ‘dyck’) dat met een lijn verbonden is aan de mast van de voorste van de twee aan de pier klaarliggende trekschuiten. 

 

II 

In een staande strook van ca. 15 x 3 cm in de hoek rechtsonder is de gravure bijgewerkt: de water filering in de ‘Treckvaert naer Edam en Hoorn’ is 

deels gewijzigd, trekpaard en verbindingslijn (laatste nog vaag zichtbaar) zijn verwijderd, gravure op Katwouder dyck aangepast, evenals die van het 

rietland, en in de uiterste hoek, dit ter camouflage van groepjes min of meer ronde diepzwarte vlekjes (max. 1 mm doorsnede), die ook elders in het 

kaartbeeld hier en daar opduiken. 

 

In: Stedenboek De Wit, eerste dr. ca. 1698.  

 

III 

Toegevoegd impressum: ‘F. de Wit exudit [sic!] Amstelodami’. 

 

In: Stedenboek De Wit, tweede dr., na 1698. 

 

In: La galerie agréable du monde, Leiden, Van der Aa, 1729. 

 

 

Impressum De Wit verwijderd, hoewel nog vaag zichtbaar. 

 

N.B.: waarschijnlijk meestal los uitgegeven door Covens & Mortier, na ca. 1735. 

 

Noten 

1. Deys, Guicciardini illustratus, p. 88-90, no. 23. 

2. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. I, p. 69; Koeman , Joan Blaeu and his Grand Atlas, pp. 97-106. 

3. Nijhoff, Het stedeboek van F. de Wit, pp. 355-366. 

4. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. I, p. 15-29, Aa 9. 



5. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. I, p. 2, Topographici XI. 

6. Egmond, van, Covens & Mortier, pp. 160-161. 
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8. Egmond, van, Covens & Mortier, p. 162. 

9. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. I, p. 298-309, Bl 62-63. 
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002, MON 001. 

11. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. I, p. 300, (42), Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier, MED 003 I. 
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13. Idem, MED 003 III. 

14. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. I, p. 317, (33) [670 a,b,d,c*].  

15. Hoff, van’t, Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, pp. 74-75. 

16. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. III, p. 208, Wit 27 (33); Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier, PUR 004. 

17. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. II, p. 191: Ja 12 (84), p. 201: Ja 18 (26), Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier PUR 003. 

18. Hoff, van’t, Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, p. 74: ‘Maar als bijvoegsel in latere exemplaren van Blaeus Atlas komt een 

grotere kaart van Purmerend op folioformaat voor, dezelfde die is opgenomen in de Grote Atlas van Fr. De Wit …’.  

19. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. III, p. 208: Wit 27 (32); Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier, EDA 004 I-II. 

20. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. III, p. 208, Nijhoff, Het stedeboek van F. de Wit, p. 358. 

21. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. III, p. 208: Wit 27 (34); Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier, MON 004 I-II. 

22. Nijhoff, Het stedeboek van F. de Wit, p. 358. 

23. Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. II, p. 191: Ja 12 (84), p. 201: Ja 18 (26), Beenakker, De steden van Hollands Noorderkwartier, MON 003. 

24. Wit, de, Theatrum ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum Belgicarum XVII provinciarum peraccurate delineatarum. In 

deze facsimile-uitgave van de eerste druk is in de kaart van Edam de omgeving van het wapen links boven geheel ‘schoon’. De aanwezigheid van de 

meeste verontreinigingen elders in het kaartbeeld wijst erop dat de ronde zwarte vlekjes bij het wapen om esthetische redenen weggeretoucheerd 

moeten zijn. 

25. Koeman, Joan Blaeu and his Grand Atlas, pp. 93-96. 
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