De Werf Conrad en Conrad-Stork.
Hendrik Figee Sr. (1812-1894) begon in 1836 een kistenfabriek in de Jansstraat in Haarlem.. Deze kisten werden
van binnen bekleed met metaal. Later werd metaalbewerking geleidelijk aan een steeds belangrijker onderdeel
van de werkzaamheden van het bedrijf.
Rond 1856/1857 begon Hendrik Figee sr. samen met J.Slingerland een werkplaats voor fabricage van ijzeren
werktuigen. De fabriek is dan inmiddels verplaatst naar een terrein aan de Leidsevaart in Haarlem. Het bedrijf is
dan machinefabriek, wagenmakerij, smederij, draaierij en kopergieterij. Ca. 1860 heeft ene Thomassen samen
met Hendrik Figee de leiding. J.Slingerland is uit het bedrijf gestapt en heeft zich in Noord-Amerika gevestigd.

Ansichtkaart met de vestiging aan de Leidsevaart.
Hieronder een linkje naar een filmpje van arbeiders, die de fabriek verlaten na een dag hard werken. Het filmpje
is gedateerd rond 1900.
http://www.youtube.com/watch?v=YaHelMMAVjY

Ca. 1862 verlaat Thomassen het bedrijf. In 1874 trekt Hendrik Figee sr. zich terug en zijn drie oudste zoons,
Hendrik (1838-), Thomas (1841-) en Johannes (1847-1889), zetten het voort onder de firma naam 'Gebroeders
Figee'. Een vierde en vijfde zoon, Jacobus en Simon, blijven buiten het bedrijf.
Op 14 januari 1880 kocht Thomas Figee enkele stukken grond van de gewezen buitenplaats “Vruchtwijk” van
Thomas Teeuwen. Hij startte met zijn broers Vennootschap Onder Firma Gebroeders Figee en bouwde een
nieuwe scheepswerf voor baggermolens aan het Noorder Buiten Spaarne, tussen de huidige Werfstraat en de
Paul Krugerkade. Er is nog een uitgebreid bouwdossier van de voormalige gemeente Schoten inzake deze werf.
Dit dossier is aan te vragen bij het Noord-Hollands Archief als Schoten 253.0329.
In 1882 had het bedrijf volop werk en had verscheidene boor machines , een baggermolen en stoomketels onder
handen. In 1883 verliet Thomas Figee de VOF. en begint een eenmanszaak onder de naam Werf Conrad, een
fabriek van werktuigen voor grond verplaatsing ten dienste van het maken van havens en kanalen, zoals
emmerbaggermolens, persbaggermolens, zandzuigers, bakkenzuigers, elevators enz. enz. De naam Conrad was
een eerbetoon aan Frederik Willem Conrad, die onder meer een aandeel had in het graven van het Suezkanaal en
die ook een der oprichters was van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1847. Door samenwerking met
Pieter Goedkoop in 1887 veranderde de naam van het bedrijf in Thomas Figee en Compagnie CV. Vanaf 1887
namen ook C.T. Stork en J.E. Stork voor een belangrijk deel mee aan de Werf. Pieter Goedkoop Danielsz. was
beherend vennoot.

Bruggetje over het water van
de binnenhaven.

De werf Conrad. Rechts het water van de Paul Krugerkade. Links de binnenhaven. Over
de doorgang naar het Spaarne was een ophaal bruggetje gemaakt.
Later, in 1889 wordt het bedrijf voortgezet als NV Scheepswerf Conrad v/h Thomas Figee & Co. Met onder andere
als directeuren Th. Figee en P. Goedkoop. Het bedrijf is gevestigd aan de Spaarndammerweg en de Paul
Krugerkade. Tussen 1880 en 1894 werden tachtig schepen gebouwd. Tijdens haar bestaan in deze vorm werden 356
werktuigen en vaartuigen afgeleverd, welke, hetzij onder eigen stoom, hetzij gedemonteerd en verpakt in kisten,
naar het land van bestemming werden vervoerd. Deze bestellingen kwamen uit ongeveer dertig verschillende
landen en werden veelal direct gedaan door de regeringen. Het aantal werknemers bedraagt ongeveer 450.
In 1891werd aan de Spaarndamseweg nummer 118 een kolossale directeurswoning gebouwd, voor Pieter
Goedkoop, die bij zijn aantreden als directeur in 1889 deze villa wel bij zijn status vond passen, tot ongenoegen
van de werknemers, die het pand te groot en te pompeus vonden. Voor veel arbeiders een doorn in het oog, een
steen des aanstoots.

De Directie woning

Glas in lood raam met afbeelding
van Pieter Goedkoop

In de loop der jaren is het pand in verval geraakt en kwam sloop ter discussie. Helaas is het bijzondere gebouw
niet behouden gebleven. Het is gesloopt in 2007. Hieronder enkele foto’s van de sloop.

In 1897 werd een nieuw kantoorgebouw toegevoegd, in 1898 werd het bedrijf uitgebreid met een draaierij, een
stelplaats en drie loopkranen. In 1912 bouwde men de grootste zuiger ter wereld.

Afbeelding van rond 1900. Hoofdgebouw van de werf Conrad aan de Spaarndamseweg bij de Paul Krugerkade. Op de
plaats van het hoofdgebouw is nu Spaarne Office gevestigd. In het kleine gebouw uiterst rechts is nu de Klimmuur in de
Stad gevestigd.

Tewaterlating van de baggermolen 'Bromo'
bij de Werf Conrad, 1910.

Briefhoofd uit 1931

In 1932 vestigt de Hengelose firma Stork-Hijsch zich aan de oostzijde van het Spaarne. De leegstaande fabrieken
en grond van de geliquideerde Firma Gonnerman werden aangekocht en behalve de werf, verhuisden alle
bedrijfsonderdelen naar de overkant, naar het complex Waarderweg 80. Op 30 december 1941 is het bedrijf
geliquideerd en voortgezet onder de naam Werf Conrad NV in liquidatie.

Werf Conrad ca. 1948

Oude foto van de werf, hoek (thans) Werfstraat en Spaarndamseweg

De oude werf werd ondergebracht bij NV Holland Nautic en werd voortgezet als scheepswerf en
machinefabriek in de panden Spaarndammerweg 120-122. In 1950 wordt (na surseance van betaling) het bedrijf
voortgezet onder de naam maatschappij tot Exploitatie van de Scheepswerf en machinefabriek Holland Nautic en
machinefabriek Holland Nautic in oprichting., die de gebouwen in 1953 aankocht. In 1956 wordt het complex
verkocht aan Reinder Zwolsman. Op 2 december 1957 werd het faillissement beëindigd en hield het bedrijf op te
bestaan.

Kranenbouw:
De kranenbouw vond plaats onder de naam Conrad-Stork en heeft eigenlijk geduurd vanaf 1932, na het
samengaan van Stork-Hijsch, tot 1980 toen het Nelcon werd. De installaties voor goederen overslag, die onder
Conrad-Stork gefabriceerd werden, waren laad- en loskranen voor ertsen, kolen en stukgoed maar ook
bovenloopkranen. Na de tweede wereldoorlog werden er ook kranen onder licentie gebouwd van Lorraine
(USA), al waren dit mobiele kranen, draglines en shovels. Markante kranen zijn nu nog te vinden aan de
Laakhaven in Den Haag.
In 1937 ontstaat een samenwerkingsverband (IHC) tussen Conrad-Stork, J&K Smit Kinderdijk, Gasto
Schiedem, Verschure Amsterdam en L.Smit & Zoon Kinderdijk met later ook De Klop Sliedrecht.
In 1941 wordt de werf Conrad geliquideerd en in zijn geheel overgedragen aan Stork-Hijsch. De naam wordt
Werf Conrad & Stork Hijsch N.V., later vereenvoudigd tot Conrad-Stork. In 1954 wordt Conrad-Stork onderdeel
van VMF Stork-Werkspoor na de fusie met Stork Werkspoor. In 1966 treedt het uit IHC en wordt een BV.

Groot Hensen wordt in 1967 ingelijfd bij Conrad-Stork BV en in 1980 verkocht aan De Groot International te
Zwijndrecht en bij kranenfabriek Nellen ondergebracht. Hieruit kwam de naam Nellen. De in Haarlem
achtergebleven machinefabriek wordt verzelfstandigd onder de naam BV machinefabriek Conrad. De afdeling
grondverzet wordt verkocht aan de firma’s Kuiken BV in Emmeloord, Kemmach BV in Lemmer en PT Sarkana
in Jakarta. De diepboor afdeling gaat dan verder onder de naam Arkana BV in Emmeloord.

In 1988 is er het faillissement van Conrad waarbij het onroerend goed wordt verkocht aan De Schelde die het
onderbrengt bij Scheldemakers BV in Rotterdam. Arkana wordt in 1991 verkocht aan Stanen Europe BV in
Emmeloord. In 1993 wordt het onroerend goed verkocht aan Stork NV, Schelde-Ramakers (Conrad) wordt
ondergebracht in Stork Gears & Services BV.
Stanen koopt in 1995 de naam Conrad van de Schelde-Ramakers BV en verandert haar naam in Conrad-Stanen
BV. Dit heeft echter geheel niets meer van doen met de originele werf of de kranenbouw.
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