


SEBASTOPOLSTRAAT 26-28 

Sebastopolstraat 26-28, veelal huis 'Sebastopol' genoemd (fig. 46-47 en afb. 206), is een 
curieus voorbeeld van een ietwat bescheidener koopmanshuis met een bovenverdieping 
uit vermoedelijk het midden der I Sde eeuw. Ongetwijfeld tengevolge van de reeds 
tamelijk ingeklemde situatie bij de bouw heeft het de vrij ongewone vorm van ten 
naastenbij een vierkant, met toch nog zijden van± 1 5 m, dat met twee daarvan aan de 
straat Hgt. Desniettemin is toch weer een zaalvormige kem aanwezig, die door een 
tussenmuur in twee vertrekken van 5,40 en 5,00 bij 5,99 m wordt verdeeld en in opzet 
aan drie kanten door lagere 2,30-2,33 m hr de galerijen onder lessenaarsdaken wordt 
omgeven. In overeenstemming hiermede he ft d oorspronkelijke galerijmuur een dikte 
van slechts 36-38, doch die der kern 45-50 cm. 





vanouds schuiframen naar de galerijen, die zelve onder de met zwart verglaasde pannen 
belegde daksparren liggen. 

De eigendomspapieren in bet bezit der de bovenverdieping bewonende familic Dania da Costa Gomez 
g ven niet veel licht over de bouwdatum, maar maken wel weer duiclelijk, dat van de aanvang af 
eigenaren van importantie in het spel zijn geweest. Bedoelde papieren beginnen namelijk met de 



publieke verkoop op 4 december 17S8 door de 10 oktober van dat jaar aangestelde sequesters en 
redders van de boedel van wijlen de Gouverneur Isaac Faesch, Gerrit Specht en Gesewinus Jacobus 
Ribbius, aan Jan Jacob Faesch junior van 'den opstal van een huys vanouds genaamd 't blauwe huysje 
aan de zuydzijde van de Conscientiesteeg ten westen het huis van de Wed. Jan Twislet (Troesket?) met 
een vrije passagie in dezelve Conscienti t eg tot aan d zeekant bij h t binnewater zooals het selve 
huys in. sijn tranqueer is leggende, ook met een vr •ye passagie van agteren door de poort over de grond 
van het tweede huys aao gemelde cooper toebehoorende uytkomende aan de zeekant in binnewater, 
welke passagie boven vercooper's nuys alleen alb houden, voor Io so pesos van agten en vier real en'. 

The building at Nos. 26-28 Sebastopolstraat furnishes a good example of a more 
modest, free-standing 18th-century merchant's house with one living-storey. The few 
deviations from the normal design in plan and roofing can be explained from its hem
med-in position. Its ground-storey, which originally was of secondary importance only, 
was converted into an additional living-storey in the 19th century. Its front facing the 
street has a gallery of which the greater part of the arches have remained open and 
which is crowned by two gently curved gables. 
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