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Herstel van gevelbord met opschrift 
op winkelpand Jacob van Lennepstraat 82 
 
een van de projecten van de WHGA die in 2018 zijn voltooid 
 
Al in 2010 ontdekte Richard Hengeveld, lid van de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam 
e.o. (de WHGA) dat op  dit adres letters zichtbaar waren geworden doordat een betimmering boven de 
etalageruiten was verwijderd. (Zo moeten er in Amsterdam nog tientallen ‘verborgen letters’ zijn!)  
 
Ongeveer drie jaar later nam WHGA-lid Marc Stegeman contact op  met de meubelstoffeerster die haar 
zaak onderin het pand had (en heeft). Verder gebeurde er toen nog niets. Tot in oktober 2017 Edd 
Simons van de WHGA de letters opnieuw ontdekte en binnen de werkgroep vroeg of deze al bekend 
waren. Vervolgens nam WHGA-lid Fons Alkemade dit ‘project’ onder zijn hoede. Hij zocht contact 
met de eigenaar van het pand en met de stoffeerster. Beiden bleken gelukkig positief te staan tegenover 
een restauratie van de letters en het houten bord waarop ze zijn geschilderd.  
Eind januari 2018 gingen een paar leden van de WHGA samen met de bij de werkgroep al jaren 
bekende restauratrice Myrthe Smith over tot een nadere bestudering van het bord en de verf, bewapend 
met ladder en camera. We constateerden onder andere dat de plank deels los zat, dat een deel van de 
letters nog heel goed leesbaar was maar dat vooral in het midden vrijwel alle witte verf verdwenen 
was. 
 

foto 1 
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In april 2018 volgde het eerste contact met de eigenaar van het pand en ging Fons op  zoek naar 
informatie over schildersbedrijf Buurman. Heel veel vond hij helaas niet. Wel werd duidelijk dat 
Buurman in de oorlog (nog) een drogist was en dat men als schildersbedrijf in elk geval in 1958 nog 
actief was. En dan was er nog een verhaal uit de krant van 1953 waarin werd gemeld dat schilder J.J. 
Buurman op een tragische wijze aan zijn einde is gekomen tijdens schilderwerk nabij de bovenleiding 
van de tram. Fons is nog wel naar een ‘bejaardentehuis’ in de buurt gegaan, De Klinker, in een poging 
om mensen te vinden die de firma Buurman hebben gekend, maar dat leverde helaas niets op . Met 
Edward zal hij nog gaan spitten in het Stadsarchief. 
 
In mei 2018 werden de letters overgetrokken door Edd en Myrthe. Edd heeft de ‘kalkjes’ 
(calquepapier) daarna uitgewerkt. Het werd niet helemaal duidelijk welke letters precies in het midden 
van het bord hebben gestaan: stond er ‘v/h’ of ‘van’, of nog iets anders? 
 
Voor het herstel van het hout en vooral ook het zinkwerk van het bord werd de ervaren timmerman 
Lucas Evers benaderd. Hij kwam kijken en in mei waren de offertes van Myrthe en Lucas binnen. 
Daaruit bleek dat het project iets meer dan € 2000 zou gaan kosten. Dat was dan zonder de kosten voor 
een steiger; daarvoor stond de eigenaar van het pand garant. 
 
Eind juni 2018 was er contact bij het pand met Thea Kroes, gebiedsmakelaar in Oud-West, en haar 
nieuwe collega Safoan Mokhtari. Toen bleek dat we pas in september te horen zouden krijgen of er een 
subsidie zou worden toegekend. In juli diende Fons de officiële subsidieaanvraag in. De totale kosten 
werden iets onder de € 2000 bijgesteld, in de hoop dat dit de kans op  toekenning verhoogde. Op 3 
september deed Marc Stegeman nog een ‘pitch’ tijdens een vergadering van de regiegroep, waarbij 
gebiedsmakelaar Henny de Kok aanwezig was. Twee dagen later kregen we bericht dat de subsidie 
was toegekend. Dat betekende nog niet dat het geld weldra zou binnenkomen bij de WHGA: eerst 
moest een officiële aanvraag worden ingediend bij het subsidieloket van de Gemeente.  
 
Helaas konden de 
restaurateurs toen nog niet 
direct aan de slag. Er was 
drukte in de agenda’s maar er 
stond ook nog een steiger 
voor het pand, van de 
aannemer die bezig was met 
de renovatie van de derde 
etage (waar een tijd geleden 
brand was geweest). Toen 
werd het oktober en 
spannend: zou het weer goed 
genoeg blijven om de klus uit 
te voeren? 
 
Op 15 oktober 2018 kon 
Lucas dan toch aan de slag, 
op zijn eigen steiger. Hij 
heeft onder andere een hoop 
troep achter het bord 
weggehaald met een 
stofzuiger (foto 2 →). 
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Een week later heeft Myrthe het bord weer een frisse groene kleur gegeven (foto 3). Daarna werden de 
letters vanaf de kalkjes overgezet door Edd (foto 4). Op 28 oktober, net op tijd, had Myrthe – geholpen 
door Edward Schenk van de WHGA en door thee (en iets sterkers) – de letters erop (foto 5) en kon de 
restauratie van het project tot tevredenheid afgesloten worden. 
 

foto 3 
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foto 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huur van de steiger werd vlot betaald door de eigenaar van het pand. De subsidie van de gemeente 
werd op 20 december 2018 ontvangen. Uit onze nacalculatie bleek dat bij dit p roject (bewust) deels 
onderbegroot was waardoor we afsloten met een tekort van €250 wat uit de WGHA-reservepot 
aangevuld is. Omdat de WHGA vrijwel geen "eigen inkomsten" kan genereren moeten we hier geen 
gewoonte van maken. 
 
 
foto 5 


