
Joling en Bensdorp, een leven op zich

38 jaren werkte architekt Joling voor de fa. Bensdorp. Een hele lange tijd die feitelijk heel goed
weergeeft wat ze voor elkaar betekend hebben. Heel veel dus. En met name heel veel vertrouwen in
en respect voor elkaar. Anders kan zo’n samenwerking niet zo lang succesvol zijn.

Voor Joling begon het allemaal met de fabriek aan de Binnen Amstel, Suykerbakkerssteeg, Wapen
van Delftsteeg en de Paardenstraat. Eerst voorzichtige verbouwingen van bestaande panden, die
aangekocht werden, tot vergroting van de bestaande fabrieksruimte. Hier werden niet alleen de
cacaobonen verwerkt tot chocolade
producten, maar in het begin was de productie van
pepermunt ook erg belangrijk. Vandaar dat in het
begin ook pepermunt prominent op de gevel prijkte.
Gerard Bendorp begon omstreeks 1840 als fabrikant
van “Fransche en Italiaanse chocolade volgens
speciaal recept” in de Kerkstraat 184. Hij was de zoon
van een Amsterdamse broodbakker. Hij
volgde vanaf zijn 19de jarenlange opleidingen in Italië,
Duitsland en Oostenrijk, maar toch vooral in Parijs,
in die dagen het mekka van de chocolade en
dessertwerkerij. Hij keerde als volleerd confisseur
en chocolatier in Amsterdam terug en begon het
kleine pandje in de Kerkstraat 184 (later 101). Het
pandje bestaat niet meer, maar hierbij toch een
impressie van dat stukje Kerkstraat. In het begin werkte hij uitsluitend met couverturechocolade; een
grondstof uit cacaobonen die door de grote cacaofabrieken werd gemaakt voor kleine
chocoladebedrijfjes. Maar Gerard Bensdorp wilde meer. Zelf zo’n grote chocoladefabriek opzetten.
Dat gebeurde in 1870 toen hij zich vestigde aan de Binnen Amstel, op het terrein waar zo’n dertig
jaar eerder suikerraffinaderij ‘Ver Gelegen’ stilletjes het loodje had gelegd. Misschien begon hij zelfs
wel in een deel van de oude bedrijfsgebouwen aan de Suykerbakkerssteeg. Gerard Bensdorp bleef
echter de ambachtsman, want je zag hem jarenlang meedraaien in het productieproces alleen maar
in een wit schort met koksmuts op. Hoe anders zijn zoon Frans, die het bedrijf later overnam, die
steevast een hoge hoed droeg, zeker bij bezoek, om zo aan te geven wie in dit bedrijf de baas was.

Kennelijk kwam Bensdorp met haar expansiedrift ruimte te kort op de Binnen Amstel, want in 1884
bouwde hij een nieuwe fabriek in Bussum. Het verhaal gaat dat Bensdorp niet zo tevreden was over
deze fabriek en dat dat gegeven de reden was om naar een andere architect om te kijken. 5 Jaar later
lukte het kennelijk wel om andere gebouwen op de Binnen Amstel aan te kopen, want in 1889 kreeg
Joling, toen net zelfstandig architect, zie afbeelding patentrecht 1897/1888, de opdracht voor het
verbouwen van een fabrieksgebouw aan de Binnen Amstel. Dat was dus hoogstwaarschijnlijk de oude
suikerraffinaderij. Daarna volgden in snel tempo voor hem de opdrachten van Bensdorp elkaar op,
zoals uit onderstaand overzicht mag blijken:



1894 Binnen Amstel 144 Verbouwen bovenhuis
1895 Paardenstraat 9 Verbouwen bovenhuis
1896 Paardenstraat 9-11 Bouwen fabrieksgebouw
1898 Paardenstraat 11-23 Bouwen fabrieksgebouw
1898/99 Binnen Amstel 148-162Bouwen kantoorgebouw

Op voormalige nummers 150-166
1900 Wapen van Delftsteeg

Bouwen Paardenstal met hooizolder
1900/01 Emmerich Strasse Cleve

Bouwen fabrieksgebouw met directeurswoning
(gedeeltelijk vernield in de tweedewereldoorlog)

1904 Sint Barbara kerkhof Familiegraf Bensdorp
Na verplaatsing van “De Liefde”

1906/07 Weinberggasse 19e Bzirk Wenen
Bouwen fabrieksgebouw met kantoor en
directeurswoning (gesloopt 1981)

1907 Binnen Amstel 144 Verbouw perceel
1916 Binnen Amstel 168

Bouwen Pakhuis met bovenwoning
Over Wapen van Delftsteeg.

Leuk om te weten dat in het pand aan de Paardenstraat in de jaren zestig van de vorige eeuw,
appartementen gebouwd zijn. Als er nu een verkocht wordt, lees je nog altijd in de folder van de
makelaar dat Architect A.J.Joling het gebouw heeft gebouwd.

Met name met Frans Bensdorp kon hij het erg goed vinden. Die woonde trouwens op het adres Binnen
Amstel 144. Hij zou dus feitelijk in het nieuwe kantoor gewoond hebben. In notitieboekjes van de
architekt vinden we kleine summiere aantekeningetjes of kleine schetsjes van fabrieksdetails in
Bussum, Amsterdam en Kleef. Kennelijk werd hij door Frans bij veel problemen ingeschakeld om het
op te lossen. Maar ook met Egbert Slaghek, die adjunct directeur was, had hij een hele goede band. Ik
vond zelfs een schetsje van het familiewapen van Slaghek alsmede een aantekening van de geboorte
van zijn zoon. Het was deze zoon Jan die op 5 jarige leeftijd de eerste steen mocht leggen voor het
kantoorgebouw. Ik zal 29 maart meer vertellen over de zeer bijzondere relatie tussen de familie
Bensdorp en Slaghek.

Van de familie kreeg Joling ook de opdracht om het familiegraf op St. Barbara te ontwerpen, toen het
graf overgebracht moest worden van ‘De Liefde”, vanwege de stadsuitbreiding, naar St. Barbara. Het
is een van de allermooiste graven van Amsterdam waar de beroemde kunstenaars EmieleVan den
Bossche en Wim Crevels aan gewerkt hebben. Zowel Gerard Bensdorp rust hier evenals zijn zoon
Frans toen hij op relatief jonge leeftijd, 54 jaar, op 27 juli 1902 stierf.

Op mijn speurtocht ontmoette ik na veel omzwervingen binnen de familie Bensdorp Bim Bensdorp.
Een generatiegenoot van ons en zoon van Brord Bensdorp. Brord Bensdorp was directeur van de
fabriek in Kleef en Bim is daar geboren in de directeurswoning door Joling ontworpen. We hadden
dus meteen een band. Bim en ik hebben veel uitgewisseld met elkaar en het werd helemaal leuk toen
hij me introduceerde bij Hans Jonker. Samen schrijven zij een boek ‘Bitter en Zoet’ over de
geschiedenis van Bensdorp. Hans is voorzitter van het genootschap Historische Kring Bussum en kon
mij weer helpen met enkele zoekprentjes in Bussum.


