
Op zaterdag 3 november 1894 staat het volgende bericht in het weekblad "de Monnickendammer": Bij het 
verschijnen van dit blad zal "de Lisbonsvarder" gesloopt zijn. Och laat men toch voorzichtig zijn en alleen bij uiterste 
noodzaak tot slopen overgaan, het is de erfenis der vaderen". 
 Het pakhuis "in de Lisbonsvarder" was van 1610 en stond op de zuidelijke hoek van de nieuwe steeg op de 
Haven (wijk 3 nr 121, kad. nr A 270). De naam doet vermoeden, dat degene die het bouwde handelscontacten had te 
Lissabon in Portugal. 
 Op 14 april had B&W de eigenaresse, de weduwe L. Veltrop. al schriftelijk laten weten, dat uit een onderzoek 
van de gemeente- architect gebleken was, dat de noordelijke muur van het pand (in de steeg), zodanige tekenen van 
bouwvalligheid vertoonde, dat men het voor voorbijgangers gevaarlijk achtte, zodat zij haar sommeerden binnen 30 
dagen tot herstel over te gaan. 
 Kennelijk beschikte de weduwe niet over voldoende middelen, zodat besloot het pakhuis achter haar woning 
af te laten breken. Het pakhuis, gelegen op de Haven nr 10, stond op een perceel, dat van het Noordeinde naar de 
Haven liep langs de zuidkant van de Nieuwe steeg. 
 In het Noordeinde stond het woonhuis met een verkoopruimte op het zelfde perceel (Noordeinde nr. 14). 

Lodewijk Gerritsz. Veltrop, winkelier in manufacturen, had het geheel op 16 september 1858 gekocht voor  1.200,- 
van Frans Volmar, echtgenoot van Jannetje Bouwes. Een huis en erve in het Noordeinde, kadnr A 269, en het pakhuis 
op de Haven, kadnr A 270, samen met een oppervlakte van 4 a, 68 ca. 
 Lodewijk Veltrop j.m. oud 28 jaar, ned. herv. scheepstimmermansknecht, trouwde op 13 mei 1855 te 
Monnickendam met de winkelierster Pietje Burga j.d. oud 24 jaar, doopsgezind, geboren te Nes op Ameland. Ze 
kregen vier kinderen: 
Geboren 01 03 1856  Gerrit   ong. gebleven 
  27 11 1858 Simon  26 november 1868 gestorven 
  19 09 1860 Christina Maria  ong.. gebleven naar Amsterdam vertr. 
  27 10 1862 Jan  p.l.m 1890 naar Amsterdam vertrokken. 
Wanneer de sloop van het pakhuis in november 1894 plaatsvindt is vader Lodewijk Veltrop al overleden (16 juli 1882). 
Moeder Pietje Burga, van beroep vleeshouweres, is dan 63 jaar en van de kinderen zijn Gerrit (38 jaar) en Christina 
Maria (34 jaar) nog thuis en ongehuwd. Jan (32 jaar) trouwde op 25 augustus 1889 met IJnskje Ringers, geboren te 
Harlingen op 15 augustus 1867, en zij woonden dus reeds 4 jaren in Amsterdam. 
 
Als nakomelingen van Jan worden genoemd: 
1. Lodewijk Johan  geb. op 04-07-1890  te Amsterdam leraar zeevaartsch. 
2. Jansje Simon  geb. op 05-04-1892 te Amsterdam naar Australië 
3. Gerrit Simon  geb. op 10-11-1893 te Amsterdam 
4. Daniël Herman  geb. op 26-09-1896 te Amsterdam bij de hoogovens 
5. Petronella Christina geb. op 01-05-1900  te Amsterdam naar Australië 
 
Volgens het bericht in "de Monnickendammer" van 11 november 1894, zou bij het opgraven van de fundering van het 
pakhuis "de Lisbonsvarder" een zak met 190 goudstukken gevonden zijn, meest hollandse goudguldens van omstreeks 
het jaar 1600. 
 De inhoud van het bericht klopt niet helemaal. Volgens het verslag van het Koninklijk Penningkabinet heeft 
de vrouw aan wie het pakhuis toe behoorde (Pietje Burga), bedachtzaam als zij was, de opdracht tot het slopen 
gegeven onder voorwaarde dat, indien daarin munten gevonden zouden worden, zij recht had op de helft. Gelukkig 
voor haar, want op zekere morgen, toen arbeiders bezig waren met het neerhalen van een dakbalk, viel een regen van 
goeden rijders op het hoofd van de verbaasde mensen, die blij verrast waren door het onverwachte buitenkansje. 
Verborgen achter een dun plankje vond men tussen een verbinding van twee balken (dus niet in de fundering) een 
bijzonder interessante verzameling gouden rijders en ducaten, waarvan zij de volgende beschrijving gaven: 
 
Nederland: 
Gouden rijders   Gelderland  1607 t/m 1625   14 
     Holland   1607 t/m 1625   10 
    W. Friesland  1621     1 
    Utrecht   1616 t/m 1624   29 
    Friesland  1607     1 



    Overijssel  1607 t/m 1620    5 
Halve gouden rijders  Gelderland  1607 t/m 1625   21 
    Holland   1621 t/m 1623    3 
    Zeeland   1617 t/m 1625    9 
    Utrecht   1607 t/m 1629    5 
    Friesland  1626     1 
Ned. ducaat   Holland   1621     1 
    Utrecht   1598 t/m 1613    4 
    Friesland  1608 t/m 1616    5 
    Overijssel  1612     1 
Rozenobel   Zeeland   z.j.     1 
    Utrecht   z.j.     1 
    Kampen   z.j.     -1 
           113 
Dubb. Albertijn   Brabant   1600 t/m 1608   10 
    Vlaanderen  1602     2 
    Doornik   1600 t/m 1604    8 
Dubb. dukaat      Brabant   Alb. en Isab.   -1- 
           134 
Engeland   Rozenobel  Eduard IV    1 
    Angelot   Hendrik VIII    1 
Spanje    4 Escudos  Philips II   .1 
Totaal gouden munten:                    137 
 
De muntvondst werd aangeboden aan het Kon. Penn. Kabinet, want in een brief van de directie dd. 28 november 
1894 aan de minister van binnenlandse zaken in 's Gravenhage, betr. de aankoop van gouden munten onlangs te 
Monnickendam gevonden, werd geschreven: 

"de aankoopkosten bedragen  2.400,- (huidige waarde plm.  240.000,-). Uit het mij toegestane crediet voor het 
volgende jaar zal het verschuldigde kunnen worden voldaan. De tegenwoordige eigenaars wensen echter de munten 
niet anders dan tegen contante betaling af te staan, reden waarom ik Uw exelentie machtiging verzoek uit eigen 
middelen die som voor te schieten". 
   directeur K.P.K. dr H.J. de Dompierre de Chaufepié. 
De machtiging werd hem per omgaande verleend, maar namen werden niet genoemd. 

 Uit de krant van 21 april 1894 weten we, dat het jaarinkomen van de weduwe L. Veltrop mlm.  550,- per jaar 
was; wanneer zij de helft van de muntopbrengst heeft ontvangen, zou dit gelijk zijn geweest aan 21/2 maal haar 
jaarinkomen. De rest of andere helft zou vindersloon zijn geweest en men zegt dat Cornelis Bootsman met een collega 
uit Edam daarvan goede sier hebben gemaakt. 
Volgens "de Monnickendammer" van 15 december 1894 zijn er 190 munten gevon den, terwijl het Kon. 
Penningkabinet er maar 137 verantwoordt. Werd dan niet de gehele vondst (zoals gerapporteerd) door het K.P.K. 
aangekocht ? 
 
De gevelsteen werd zwerfsteen. 
 
In de uitgave "Noord-Hollandsche oudheden" van G. van Arkel en A.W. Weissman staat: Van het thans gesloopte huis 
aan de haven, wijk 3 nr 22 (men bedoelde 121) werd op het ogenblik van ons onderzoek (plm. 1895) nog een 
gevelsteen met een schip bewaard: "In de Lisbonsvarder". 
 'De Monnickendammer' van 3 november 1894 schrijft: 'Over de gevelsteen is de sloper in onderhandeling 
met een buitenlander. Het is een gaaf en fraai exemplaar van gedegen beeldhouwkunst'. 
 In het boek 'Mijn huis op het water, mijn huis op het land' van wijlen de heer W.O.J. Nieuwenkamp, verhaalt 
de bekende tekenaar, dat hij bij het bouwen van zijn huis aan het Marken te Edam, tegenover de Nieuwenhaven in 
1909 een steen boven de voordeur heeft aangebracht. Het was een driemaster met volle zeilen, bewapend met vele 
kanonnen op een woelige zee. De voorstelling was 'de Lisbonsvarder' uit 1610. 



Heel toevallig kwam de heer Leuw-de Vries (de 2e naam is van zijn vrouw), koopman in antiek in 't Noordeinde nr 16 
(dus op de Noordhoek van de Nieuwe steeg, naast de weduwe L. Veltrop) te Monnickendam de heer Nieuwenkamp 
ver tellen, dat die steen te koop was. Een paar uur later stond de gevelsteen, die eerst nog van Monnickendam 
gehaald moest worden, op de nieuwe plaats, zonder dat het metselen onderbroken werd. 
 Na de eerste wereldoorlog vond Nieuwenkamp, zowel Edam als Volendam minder aantrekkelijk geworden. 
"Kudden dagjesmensen en weinig buitenlandse kunstenaars. Over de eendenboeren was ik ook niet te spreken. Molens 
afgebroken. Geen vrolijke deuntjes meer uit "de speeltoren". Heel dat schilderachtige gedoe behoorde tot het 
verleden.  

 
Zelfs de bode van het stadhuis draagt 
geen hoge hoed meer, schreef 
Nieuwenkamp en in 1920 verliet hij het 
'morsdode' stadje en ging naar Italië. 
 Het huis aan het Marken werd 
nu bewoond door de heer S.W. Eijssen, 
die getrouwd was met mej. Calkoen, 
dochter van Edam's burgemeester. Op 1 
augustus 1927 verliet de familie Eijssen 
Edam (kwestie over een brugreparatie) 
om zich in Alkmaar te vestigen. Als 
souvenier aan de jaren dat hij het huis 
van W.O.J. Nieuwenkamp bewoonde, 
kreeg de heer Eijssen de gevelsteen met 
"de Lisbonsvarder" mee om deze in zijn 
nieuw gebouwde woning Nassouplein 
33 (later 23) te Alkmaar te metselen. 

De familie Eijssen-Wulp (zoon van bovengenoemde heer) vertrok in 1957 naar Heilo, van Forestlaan 2 en in 1960 naar 
het adres Blinkenlaan 21, waar de steen op 't ogenblik de gevel siert. 
 
Wie was de verberger van de schat plm 1629 
 
Eerder dan 1629 kan de muntschat niet zijn verstopt, want de nieuwste munt een halve gouden rijder uit Utrecht 
afkomstig, blijkt van dat jaar te zijn. 
 Tijdens het beleg van Fredrik Hendrik (de stedendwinger) van 's Herto genbosch vanaf mei 1629 probeerde 
de Graaf Hendrik van den Bergh, die het bevel voerde over de spaanse strijdkrachten in juli van dat jaar deze stad te 
ontzetten, doch dit lukte niet. 
 Samen met de keizerlijke troepen onder Montecuculi probeerde de Graaf toen Frederik Hendrik weg te 
lokken om vanuit de Betuwe de republiek Hol land binnen te trekken. Hendrik van den Bergh stak de IJssel over, rukte 
de Veluwe op en bezette zelfs Amersfoort. 
 Paniek in Holland, want inwoners van 't Gooi, vooral Bunschoten, vluchtte naar Monnickendam. Gelukkig 
bezette een vermaard Gelders officier Otto van Gendt op 19 augustus 1629, bij verrassing en zonder medeweten van 
de Prins, de stad Wezel, het bij uitstek vijandelijke depot van waaruit deze legers bevoorraad werden. Bij toverslag 
werd Amersfoort ontruimd en de Veluwe schoongeveegd. Op 24 augustus hield men in Monnickendam "'n 
dankzegging over de genadige victorie" in de grote kerk. (zie jaarverslag 1977 pag. 51 t/m 54). 
Deze laatste stuiptrekking van de spanjaarden in de 80 jarige oorlog kan aanleiding zijn geweest de munten beter op 
te bergen. 
 Volgens de verpondingslijsten uit die tijd stonden er op de haven 11 huizen tussen de Waag en de Nieuwe 
Steeg. 
  Anno 1639   Anno 1644   Verp. nr in 1688 
 
de Waag. 
 1  Heijndrick Pouwels v. Enkhuisen Jan Jansz. van Santen  153 
 2  Pieter Arentsz. Rooss   Pieter Arentsz. Roos  154 

 



 3  Simon Jacobsz. Beths   Simon Jacobsz. Beths  156 
 4  Jan Simonsen Jan Broers  Sem Dirksz. Smit 
 5  Marij Jans    Hendrick Gerritsz. Beijerman 
 6  Cornelis Pietersz. Laeckeman Burgmr Claes Admirael  158 
 7  Idem     Corn. Pietersz. Laeckeman 159 
 8  Trijn Moerskinderen   Pieter Tijmonsz. Honigh  160 
 9  Pieter Claesz. van Marcken  Pieter Claesen   161 
10 Neel Gerridts Suijders  Neel Gerridts    162 
11 Tijmon Tijsz. Peereboom  Mr Barents    163 
de nieuwe steeg    (nr 155 is 'n schuur achter 'n huis). 
Nr 11 zal het huis "de Lisbonvarder" geweest zijn. 

Omdat tussen 1629 en 1639 
(verp. lijst) geen huis op de 
haven werd verkocht, dat ten 
zuiden van de Nieuwe Steeg 
lag, zouden we mogen 
aannemen dat Tijmon Tijsz. 
Peereboom de muntschat 
tussen de balken heeft 
verborgen. 
Hij werd als vermogend 
koopman op 3 augustus 1636 
als raad in de vroedschap van 
Monnickendam gekozen en 
werd als regerend 
burgemeester op 1 october 
1648 in eigen graf begraven. 

Blijft de vraag waarom werden de munten na de verdrijving van de vijand niet te voorschijn gehaald. De heer 
Peereboom leefde na 't verbergen van de muntschat toch nog 18 jaren ? Of verstopt mr Jacob Barentsz., chirurgijn, de 
volgende eigenaar , de munten ? 
Volgens het bevolkingsregister van 1890-1900 volgt Gerrit Veltrop zijn moeder op als speksnijder, zijn ingehuwde 
zuster Christina Maria blijft bij hem wonen in 't Noordeinde 14. Gerrit van Lood (Lodewijkszoon), zoals hij genoemd 
werd, werd bekend om zijn overheerlijke leverworst. Op 20 september 1928 verkoopt hij het gedeelte van zijn perceel 

aan de haven waar "de Lisbonsvarder" gestaan heeft aan Jacobus de Haas, timmerman en metselaar voor  265,- 1a 
14 ca. kad.nr 2143). Onder punt 5 laat hij in de verkoopacte opnemen, dat munten e.d. mocht vinden, hij verplicht is 
die voorwerpen voor de helft af te staan aan de verkoper of zijn erfgenamen. 
Gerrit van Lood is ongehuwd gestorven op 1 december 1932. 
 
Met dank aan  hr A. Pol van 't Kon. Penningkabinet te Leiden 
   hr. Hoek van de "Gouden Hoek" te Monnickendam 
   hr C.G. Nienhuis te Monnickendam 
   mevr. V. Wijnekus Gem Archief te Alkmaar 
   hr. P.J. van Wermeskerken te Winschoten 

 



-----------stamboom Veltrop------------ 
 

Lode4wijk Lodewijksz. Veltrop (obit 1752) 
Te Broek in Waterland x 7-5-1730 

Gerritje van Essevelt (Geertje Gerrits) 
 
 
 

 = 1-11-1731 te Monnickendam   = 5-4- 1733 te Zuiderwoude   11-6-1734 
   15-8-1736 
  Louis Veltrop a/d Poelmolens   Gerrit Veltrop    te Br. In 
Waterland   te Br. In Waterland 
  In de banne Zuiderwoude   Uyt de banne van Zuiderwoude   Jochem 
Lodewijksz   Cornelis Lodewijksz 
  te Monnickendam x 3-3-(17-2) 1754  te Br. in Waterland     
   + 12-10-1736 
  Johanna Harms Klunaers   Trijntje Claes Bruijn     
   te Br. in Waterland 
 
 
te Monnickendam = 9-6-1754 24-7-1755 = 27-8-1758 = 11-0-1760 = 4-4-1762 = 4-4-1762      = 18-3-1764      = 1-9-1765      = 
31-7-1768      = 27-5-1770      = 3-4-1774 
  Lodewijk   Jan Marijtje  Hendrina  Gerrit  Lodewijk      Annetje 
 Claes   Jan  Annetje   Gerritje 
 
 
 
te Broek   =17-2-1756 = 6-7-1766 =19-3-1769 = 1773 
   Harmen  Gerrit  Hendrintje  Trijntje 
 
 
 
   1e x 7-7- (22-6) 1793 te Monnickendam      2e x 20-1-
1805 te Monnickendam 
   Lijsbeth Klaase Schoon       Aaltje 
Krunenburg 
 
 
 
   = 24-8-1794 = 21-9-1797 = 12-4-1801  = 23-6-1805 = 12-2-1807
 = 23-11-1808 = 2-5-1811 
   Gerrit  Maretje  Klaas   Jannetje  Trijntje 
 Annetje  Adriaantje 
 


