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Naar de stichter van de Vredesteinfabrieken 1864-1949
Arn old Fortuin

H et kan gek lo pen met straatnam en . De ene keer w andel je in de Ni ermansgan g
ofde H eurm anstraat. Een dag later fietsje naar de Everhardt van der M arckstraat of
de H endrik ter Kuilestraat. Maar het kan oo k zijn datje in de C J. van Heekstraat loopt
o fi n de H .B. Blijdcnstcinlaan. Ofin de Dr.]. van Damstraat ofde D r. Ben th emstraat.
de pastoor Geertma nstraat of de Pastoo r Scho eiderstraat. So ms is er alleen ee n
achte rnaa m, so ms m et de voornaa m, soms m et ini tialen bij, soms m et he t bero ep
al of ni et m et in itialen. Consequente naam gev ing? Tj a. ..
N og m eer afwijkend is de tekst op een straatnaamb ord bij de band enfabriek Vredesrein .
' Ir. E.L.C. Schiff sr. straat' staat er. D e o prichte r van de ban den fabriek wint het
daarme e van ir. Hanlo, de vroe gere lo katiedirecteur van Vred esrein . Op ' zij n' bordj e
staat alleen de achter naam . Verschil m oet er per slo t van rek enin g wezen .
Nu was die m eneer Schiff oo k wel een bij zonder mens. Ingeni eur Em ilc Louis
Co nstant (1864- 1949) richtte in 1908 in Delft de N. V. R ubber fabri ek Vredes rein
o p en vo nd daarm ee een gat in de markt. Een jaar later verhuisde het bedr ijf naar
Loosduin en. waar vo or de
naam Vredesrein werd
Straatnaam
het tw eed e lustrum noemt
gekozen. Bij de viering van
de H aagschc Co ura nt de
I ' I
stich te r Schi ffccn w aar
a S sp/epe
I
. d I'
P111'1antroo p .. HO'IJ intro~,
( uceert een winst e 111g voor
zij n arbeiders, stelt hen in staa
vafl his to ri c
op hun zestigste m et pensioe n te gaan en richt ee n
toneelgezel schap en ee n
fanfr rcko rps o p voo r het perso neel. In 1945 ziet Sch iff nicuwe mogelijkhed en.
Same n me t de Am erikaanse banden fabriek B.F. Coodrich richt hij in Ensche de een
band enfabri ek op o nde r de naam N. V, cdcrlandsch- Am crikaanschc
Autband en fabrick Vredesrein . Die fabriek wordt 29 april 1947 in bedrijf gesteld
door minister M ansholt (dan m inister van Landbo uw en waarn em end m inister
van Eco nomisch e Za ken) . In het ee rste j aar rollen er 100 auto banden van de band ;
in m ei 19 53 zij n er al ee n m iljoen geproduce erd . D ie mij lpaal bracht person eelsleden erto e de in 1949 ove rlede n o prichter van 'h un' fabriek te eren met een eige n
straat: de ' Ir. E.L.C . Schiflstraat sr. Dat 'sr' m oe st er wel bij want intussen werd h et
bedrijf gelei d door ir E.L.c. SchitTjr. Amper twee maand en later op 2 0 juli
o nthulde de wedu we van de naam gever het nieuwe straatnaam bo rd.
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Fabriek in aanbouw in 1947
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