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Donkere Spaarne 20   Lincol  
 

Zo langs het Spaarne is dit een mooi stukje Haarlem dat 
eigenlijk best wat meer aandacht mag krijgen. Inmiddels is 
een aantal panden mooi opgeknapt en krijgt de gevelwand 
langs het Spaarne steeds meer allure. 
Toch klinkt de naam Donkere Spaarne een beetje naargeestig. 
De vraag is dan ook waarom het zo heet, want waar komt die 
donkerte vandaan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals op de zwart-witfoto rechtsboven (vermoedelijk 1920) is te zien stonden er op dit gedeelte van het 
Spaarne grote bomen. Grote bomen hebben veel bladeren en deze zorgen er voor dat het daaronder minder 
licht is. De naamgeving van Donkere Spaarne is hier waarschijnlijk aan te danken. Net als bijvoorbeeld 
Jansstraat naar het grote Sint Jansklooster is vernoemd. 
 
De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH) houdt zich met name bezig met het in stand houden 
van bestaande geveltekens, maar ook met nieuwe geveltekens en/of gerestaureerde is zij erg blij. De SGVH 
werd bij dit pand op het Donkere Spaarne aangenaam verrast. Opeens had een schilder in 2016 de oude 
gevelreclame die sinds 1939 was verdwenen weer in de kroonlijst aangebracht: “LINCOL”. Dit naar het 
fabriekje in metaalpoetscrème dat hier in de vorige eeuw op de 
benedenverdieping heeft gezeten. Hoog in de gevel is de naam in 
grote zwarte letters duidelijk aangegeven. Langs varende schippers 
op het Spaarne konden het goed zien en de crème wellicht goed 
gebruiken op hun metalen schip. 
 
Hoe komt het nu dat de reclame in 1939 verdween? De oorzaak 
daarvan is een brand geweest. Deze greep toen razendsnel om zich 
heen door de brandbare materialen voor de poetscrème die in de 
fabriek waren opgeslagen. Gelukkig was het Spaarne vlakbij 
waardoor de brandweer geen gebrek had aan bluswater, maar toch 
brandde het geheel vrijwel volledig uit. In alle consternatie had men 
eerst niet in de gaten dat in de tuin achter het pand nog een 
kinderwagen van de buren stond met daarin twee baby’s. Gelukkig 
werd het tijdig ontdekt en zijn de baby’s op tijd in veiligheid gebracht. 
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