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Edward Schenk fietste in
de zomer van 2017 door
de Nieuwe Kerkstraat,
toen zijn oog viel op een
vervaagde, oude gevel-
reclame. Dat Schenk de
vage letters spotte, is
niet opmerkelijk. Als lid
van de Werkgroep His-
torische Gevel reclames

Amsterdam (WHGA) heeft hij een  speciaal zin-
tuig ontwikkeld voor het herontdekken van an-
tieke reclameteksten in de stad, meestal voor
verdwenen merken of gestopte familie -
bedrijven. “Ons ontgaat bijna niets. Wij zijn
levens gevaarlijke fietsers, met meer oog voor
 gevels dan voor het verkeer.” 

Later op de dag keerde hij terug naar het voor-
malige winkelpand annex woonhuis op Nieuwe
Kerkstraat 108 en ontcijferde hij de eerste tekst-
flarden: ‘Grossier in ijsbenoodigdheden’. Die
dubbel o leverde meteen de vooroorlogse date-
ring op. Maar de zwart gekalkte gevel bleek meer
te verbergen, van een telefoonnummer tot de
naam M. Pels. 

Joodse onderneming
De twee jaar durende speurtocht die volgde,
 leverde het treurige relaas op van de in 1906 ge-
boren Marcus Pels. De Joodse handelaar in bak-
kersbenodigdheden betrok het pand in 1938, sa-
men met zijn vrouw Hendrika Brandon. In de
Nieuwe Kerkstraat werden dochter Keetje en
zoon Philip geboren. 

De in mei 1940 begonnen Duitse bezetting zou
aan alles een einde maken. Het adres in de Nieu-
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Een restje van een gevelreclame in de Nieuwe Kerkstraat
leidde naar de in Auschwitz vermoorde Marcus Pels en 
zijn grossierderij in bakkersbenodigd heden. De reclame 
is onlangs in oude luister hersteld. Tijdens het onderzoek
naar de gevelreclame werden de nabestaanden van 
Pels getraceerd.

De nalatenschap
van grossier
Marcus Pels

Gevelreclame Restauratie brengt oorlogsdrama aan het licht

→ De reclame op
de gevel van
Nieuwe Kerkstraat
108 heeft lang
verborgen gezeten
onder een laag
zwarte verf die er
in de Tweede
Wereldoorlog op
was gesmeerd.
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