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Onze binnenstad wordt tegenwoordig opgesierd door zo’n 60 gevelstenen. Mede door het gevelstenenrestauratieproject 

uit het jaar 2000 en de ‘nieuwbouw’, voornamenlijk door Herman van Elteren, van acht nieuwe stenen, verkeren alle 

gevelstenen in een uitstekende staat. Helaas moeten we twee van ‘onze’ gevelstenen buiten onze stadsgrenzen dulden. 

Gelukkig is al jaren bekend dat de ene steen in Laren huist en de andere in Heiloo. In het Jaarboek 1981 van de Vereniging 

Oud Monnickendam schreef de heer L. Appel een artikel over de tappers nering in Monnickendam.  

De eerste herberg die hij beschreef, was die buiten de Noordeinderpoort. ‘Even buiten de Noorderpoort tegenover de 

spuijsluis en aan de suijdkant van ’t kleijne sluijsje off soogenaamde ‘Halsje’. ’n Huijs en erve met sijne stallinge, hoijberg en 

wagenhuijs genaamt ‘’t Wapen van Monnickendam’’ (vanaf 1725) heette aanvankelijk ‘De Wijnappel’ (1721). Verp. Nr. 67. 

Op 4 februari 1784 verkocht Dirk van den Berg de herberg voor 14 gulden aan de Stadt Mon nikendam. De herberg werd 

verhuurd tot 1 mei 1784 en werd daarna afgebroken. 

Bij het artikel liet de heer Appel de gevelsteen ‘’t Waepen van Munckedam’ afdrukken. 

Deze steen zat dus kennelijk in de gevel van deze herberg. 

  

Een artikel in het blad Amstelodanum, van de hand van H.W.Alings, gaat ook over deze gevelsteen. 

‘Het is alweer enige tijd geleden, dat we via de heer O.Boers op het spoor kwamen van de hierbij afgebeelde gevelsteen ‘’t 

Waepen van Munckedam’ met als jaartal 1601. Helaas is de herkomst niet bekend en enig onderzoek leidde nog niet tot 

een resultaat. Elias II 846 noemt een gevelsteen van deze naam op de Nieuwendijk in Amsterdam (red.). De steen, ca. 50x40 

cm. groot, staat ingemetseld in het huisje achter een villa aan de Oude Naarderweg, dat vroeger de schilder E.Pieters tot 

atelier diende, die de steen daar zou hebben ingebracht. Geen aanwijzing is er, dat deze karakteristieke steen ooit in 

Amsterdam voorkwam. Tenzij het een lang verscholen stuk is geweest. 

De aandacht vraagt dit bas-reliëf, behalve om de als het ware in steen gedreven figuur van de goed getroffen monnik, zo 

uitstekend bewaard gebleven na 3 eeuwen, vanwege de voorstelling, die als het wapen van Monnikendam wordt 

gepresenteerd en ogenschijnlijk daaraan beantwoordt. 

De overeenkomst is wel de monnik met de knots op de schouder. Evenwel gaat hij barrevoets op het uitgeschulpte met 

rolwerk versierde schild en is naar links gewend, terwijl hij gebukt gaat onder de knots op zijn linkerschouder. Als ty pisch 

element valt op te merken het aarden kannetje in zijn afhangende rechterhand. Niet zoals het officiële wapen, dat de 

monnik staande naar rechts gewend voorstelt, de knots over de rechterschouder, zonder ook het kannetje.Misschien is het 

gevelsteenbeeld een vrije verbeelding van het stedewapen van een oud-Monnikendammer?’ 

Aldus het relaas van H.W. Alings uit het jaar 1961.Tot zover ook de geschiedenis van de steen ‘’t Waepen van Munckedam’. 

 

De tweede uitsteedse gevelsteen is die van de Lisbonsvarder uit 1610. Het is eveneens de heer L. Appel die over deze steen 

schrijft in het Jaarboek van 1990, onder de titel, ‘De muntvondst in de Lisbonsvarder te Monnickendam of de gevelsteen die 

zwerfsteen werd’. 

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 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 ze besloot het pakhuis achter haar woning te laten afbreken. 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 hetzelfde perceel (Noordeinde nr 14). Lodewijk Gerritsz. 

Veltrop, winkelier in manufacturen, had het geheel op 16 september 1858 gekocht voor ƒ 1.200,- van Frans Volmar, 

echtgenoot van Jannetje Bouwes. Een huis en erve in het Noordeinde, kadnr 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 winkelierster Pietje Burga j.d. oud 24 jaar, doopsgezind, geboren te Nes op 

Ameland. Zij kregen vier kinderen. 

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.  

Volgens het bericht in de ‘Monnickendammer’ van 11 november 1894, zou bij het op graven 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 toebehoorde (Pietje Burga), bedachtzaam als zij was, de opdracht tot het slopen gegeven onder 

de 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 gouden 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.  

De muntvondst werd aangeboden aan het Kon. Penn. Kabinet, want in een brief van de directie d.d. 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 ƒ 2.400,- (huidige waarde plm. ƒ 240.000,-).  

Uit de krant van 21 april 1894 weten we, dat het jaarinkomen van de weduwe L.Veltrop plm. ƒ 550,- was; wanneer zij de 

helft van de muntopbrengst heeft ontvangen, zou dit gelijk zijn aan 21/2 maal haar jaarinkomen. De rest of de andere helft 

zou vindersloon zijn geweest en men zegt dat Cornelis Bootsman met een collega uit Edam daarvan goede sier zou hebben 

gemaakt. Volgens ‘de Monnickendammer’ van 15 december 1894 zijn er 190 munten gevonden, terwijl het Kon. 

Penningkabinet er maar 137 verantwoordt. Werd dan niet de gehele vondst (zoals gerapporteerd) door het K.P.K. 

aangekocht? 

Maar nu de gevelsteen ‘IN DE LISBONSVARDER 1610’. 

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 bezoek (plm. 1895) nog een gevelsteen met een schip 

bewaard: In de Lisbonsvarder’.  

‘De Monnickendammer’ van 2 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 tweede 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 vertellen, 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 souvenir 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 Nassauplein 33 (later23) te Alkmaar te 

metselen (waar de steen heeft gezeten is nog steeds zichtbaar, H.V.) De familie Eijssen- Wulp (zoon van bovengenoemde 

heer) vertrok in 1957 naar Heiloo, waar de steen op het ogenblik de gevel siert.  

Tot zover de verkorte versie van het artikel van de heer Appel.  

Mocht ik u inmiddels lekker hebben gemaakt met de gedachte dat de hierboven beschreven gevelstenen binnenkort in 

Monnickendammer gevels staan te pronken, dan moet ik u helaas teleurstellen. Ik heb dit artikel geschreven naar 

aanleiding van mijn serieuze pogingen om de stenen naar Monnickendam terug te halen. Beide eigenaren hadden zo hun 

eigen redenen om geen afstand van hun steen te willen doen. We kunnen ons echter nog wel aan enige hoop vastklampen. 

Van de ene eigenaar kreeg ik de toezegging dat, in geval van verkoop van het pand, de belangstelling uit Monnickendam 

voor de gevelsteen niet over het hoofd zou worden gezien. Ten aanzien van de andere steen geldt dat de familie nog maar 

tien jaar in het huis woont, mevrouw meer belangstelling voor de steen heeft dan meneer en in de schriftelijke afwijzing 

staat dat de steen ‘voorlopig’ blijft waar hij zit. 

 


