
Sinds twee maanden is Bussum 
een gevelsteen armer. Uit 
een muur op de hoek van de 
Herenstraat en de Nieuwe 
Spiegelstraat is de steen met de 
tekst ‘In ‘t Lam’ verwijderd. 

De voorstelling op de 
gevelsteen verbeeldt een in de 
christelijke beeldende kunst 
veel gebruikt symbool van Het 
Lam Gods als drager van een 
kruisvaan. Met toestemming 
van eigenaar Dudok Wonen 
heeft de ‘Vereniging Vrienden 
van Amsterdamse Gevelstenen’ 
de steen teruggebracht naar 
haar plaats van herkomst: 
Amsterdam.

De gevelsteen ‘In t Lam’ sierde 
oorspronkelijk een pand aan 
de Paardenstraat (tussen de 
Amstel en het Rembrandtplein). 
In 1900 kocht cacao- en 
chocoladefabriek Bensdorp de 
voormalige diamantslijperij 
aan Paardenstraat 7 als 
uitbreiding van haar 
Amsterdamse fabriekscomplex. 
De mechanische productie van 
cacao en chocolade als massa-
artikelen kwam in die tijd tot 
grote bloei. In 1884 was daarom 
al een tweede fabriek in Bussum 
geopend. 

De oude stadspandjes waren 
ongeschikt voor de dreunende 

en stampende stoommachines. 
Het oorspronkelijke pand 
Paardenstraat 7 werd daarom 
in 1905 gesloopt, waarna er een 
nieuw fabrieksgebouw (met 
betonvloer) werd gebouwd. En 
de gevelsteen verhuisde naar de 
fabriek in Bussum.

De steen werd ingemetseld 
in het directiegebouwtje in 
het oudste gedeelte van het 
Bussumse fabriekscomplex. 
Meerdere generaties Bensdorp-
werknemers moeten vertrouwd 

zijn geweest met hun lam. En 
de steen overleefde de vele 
moderniseringen op het terrein. 
Ook toen het gebouwtje in 
1995 plaats moest maken voor 
een enorme pershal bleef de 
gevelsteen gespaard. Het kreeg 
een plaats in de muur naast het 
kantoorgebouw.

De Amsterdamse vestiging van 
cacao- en chocoladefabriek 
werd in 1926 gesloten, de 
Bussumse in 2002. Aan de 
Binnen-Amstel is nu al een 

andere gevelsteen uit de oude 
Bensdorp-panden te zien (in de 
rechter zijmuur van Hotel Eden 
op nummer 144). Binnenkort 
dus ook een Amsterdams lam 
met een Bussums verleden.
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Verloren lam weer thuis
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De gevelsteen vóór de uitname in december 2016.
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Groepsfoto uit 1936 met op de hoek rechtsachter de in het directiegebouwtje ingemetselde steen. 


