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Burgemeester Sandbergstraat 1        Kleyntje 
 

Net buiten de oude stadsgracht met de 
Zijlpoort als in- en uitgang van de stad had 
je tot in het begin van de 19de eeuw een 
vrij uitzicht naar het westen over het veen 
naar Overveen. Ja, zo komt Overveen aan 
zijn naam.  
 
Vandaag de dag zie je een lange rij huizen 
langs het water van de Kinderhuissingel. 
Dat is pas vanaf de twintiger jaren van de 
vorige eeuw. Vanaf 1834 was dat heel 
anders, toen kwam de katoenfabriek van 
Prévinaire. Eerst klein en na een aantal 
jaren veel en veel groter. De fabriek liep 
bijna vanaf de Zijlweg in 1906 door tot 

voorbij de Garenkokerskade.  
 
Prévinaire kwam in de 19de eeuw samen met de 
katoenfabriek van Wilson en De Phoenix naar Haarlem 
om de in het slop geraakte economie met de nodige 
werkgelegenheid aan te jagen. Dat lukte ondanks 
subsidies van de gemeente niet zo goed als gehoopt 
en uiteindelijk bleef alleen Prévinaire over. Het was 
een grote fabriek met vele gebouwen, rokende 
schoorstenen en stinkend afval: “Prévinaire ruik je van 
verre”. Dat was geen reclame en leidde tot veel 
problemen.  
De eerste wereldoorlog van 1914 – 1918 had veel 
gevolgen voor de fabriek. De handel naar het buitenland kwam stil te liggen en toen de regering in 1917 
beslag legde op de grondstoffen van de fabriek was het einde in zicht. In 1918 was het gedaan. 
 

De fabrieksgebouwen werden in 1920 gesloopt en 
op de vrijgekomen grond werden daarna mooie 
ruime woningen gebouwd, het Garenkokerskwartier 
ontstond. Langs het water werd eerst gebouwd. Op 
de foto is te zien dat de huizen daarachter er nog 
niet stonden.  
 

In het eerste huis van deze rij huizen, op de hoek van 
de Burgemeester Sandbergstraat werd een gevel-
steen aangebracht met de naam KLEYNTJE. Deze 
naam hoorde bij de familie Kleyn die het huis als 
eerste bewoonde. Vanuit huis liep mijnheer Kleyn 
altijd naar zijn bedrijf aan de Zijlweg, de tabaks-
groothandel Kleyn. Zijn vrouw keek hem dan na vanuit het keukenraam in de Burgemeester Sandbergstraat. 
Ze zijn beiden heel oud geworden. 
 
Bron: Noord Hollands Archief 


