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Door Lidwien Buné en Josje Goos

Het vooroorlogse ‘Durpke aan de Maas’ zou nog een durpke 
zijn als burgemeester Louis Jansen zich niet met al zijn kun-
nen had ingezet om grote industrieën naar Cuijk te halen. Het 
is zonde om de kennis over de opbloei van Cuijk, van 1944 tot 
2000, verloren te laten gaan. Daarom wilden wij de geschie-
denis van deze economische en sociale ontwikkeling vastleg-
gen voor hen die naar Cuijk zijn gekomen om in de diverse 
bedrijven te gaan werken én ook voor hun kinderen, die zo te 
weten komen wat hun vader nu eigenlijk voor werk deed.

CUIJK - Chris van Alem: “Er wa-
ren al de leer-, zuivel-, meu-
bel- en sigarenindustrie en 
ook diverse kleinere familiebe-

drijven o.a. Roggy, Smits, Lan-
gen, Hencu, Strijbosch. Louis 
Jansen was uiterst voortvarend 
in het werven van bedrijven als 
Homburg, Sprij, Royal Mc Bee 
(Adler), maar ook Nefa (Cel-
tona) en Chicopee. Deze be-
drijven hadden in het westen 

weinig groeimogelijkheden, 
hier was ruimte en werkkracht 
genoeg en de lonen waren 
hier, vergeleken met het wes-
ten, laag. Bovendien kregen 
bedrijven een rijkspremie bij 
vestiging en uitbreiding. Talrij-
ke kinderen hier vonden geen 
werk op de boerderijen van 
hun ouders en konden aan de 
slag in de nieuwe bedrijven. In 
Cuijk konden grondstoffen en 
producten aan- en afgevoerd 
worden per boot, trein of over 
de weg. Een heel andere reden 
om industrie naar Cuijk te ha-
len was, dat men bang was dat 
werkzoekenden naar de grote 
steden zouden vertrekken.”

Harrie Vullings: “Nieuwe be-
drijven brachten meer wo-
ningbouw, meer winkels, 
scholen en aanpassing van 
het wegennet, bijvoorbeeld de 
Maasboulevard -een pijnpunt 
in vele ogen omdat het fraaie 
oude stadhuisje verdween- 
maar daardoor hoefde het 
drukker wordende verkeer niet 
meer door het centrum. Daar-
naast kreeg Cuijk leidingwater, 

gas om op te koken en werd 
het elektriciteit- en telefoon-
net uitgebreid. Harrie en Chris 
vinden dat de geschiedenis nú 
vastgelegd moet worden. Lan-
ger uitstellen betekent dat vele 
oud- werknemers die nu nog 
hun bijdragen kunnen leveren 
en straks van het boek kunnen 
genieten, er binnen afzienbare 
tijd misschien niet meer zijn. 
Er is over enkele grote bedrij-

ven eerder gepubliceerd, er 
is de Cuijkse Canon en de Fo-
toArchiefDienst voor beeldin-
formatie, maar er ontbreekt 
samenhang.
Chris: “Wij hebben niet alleen 
op een rijtje gezet welke be-
drijven hier zaten of zich ves-
tigden, maar ook waarom Cuijk 
na de oorlog werd aangewe-
zen voor industrialisering en 
de samenhang met woning-

bouw (Cuijk- Noord en Pad-
broek) en de ontwikkeling van 
de middenstand.” De bijdra-
gen komen en masse binnen: 
interviews zijn afgenomen en 
op de Facebookpagina ‘Glo-
riejaren van de Cuijkse indus-
trie’ komen duizenden reacties 
binnen. Elke woensdagmid-
dag staat er een nieuwe foto 
op deze pagina, die na enkele 
uren al honderden reacties op-
levert. Ouderen worden bijge-
staan door hun kinderen die 
al net zo enthousiast reageren 
als hun ouders. Deze reacties, 
interviews, relevante informa-
tie uit kranten- en dossieron-
derzoek bij Brabants Historisch 
Informatie Centrum in Den 
Bosch en particuliere bijdragen 
zijn digitaal opgeslagen. Naast 
de vele, vele reacties zijn er 
ook enkele vaste schrijvers die 
ons van commentaar voorzien. 
Harrie: “We kunnen nog foto’s 
gebruiken, liefst van mensen 
die in de bedrijven aan het 
werk zijn. Als de uitgave finan-
cieel rond komt, zal eind 2019 
ons werk resulteren in een 
mooi boek, waarvan de inhoud 
door tekst en foto’s een inzicht 
zal geven in de ‘Gloriedagen 
van de Cuijkse Industrie’.”

Gloriejaren van Cuijkse industrie
Van Alem en Vullings geven uitleg

Harrie Vullings, neerlandicus (l) en Chris van Alem, dagbladjournalist, buigen zich al twee  jaar over ‘De 
Gloriejaren van de Cuijkse Industrie’. (foto: eigen foto)EIND 2019 MOET 
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Sinterklos
VAN VELDEKE

Een gewetensvraag in deze tijd van het 
jaar kan niet anders luiden dan: “Hoe is 
het gesteld met uw sint-geloof?
Een onafzienbare poos geleden kreeg 
ik (per ongeluk) als diepsinterklaas-

gelovig kind van Godfried Bomans het 
stichtelijke verhaal onder ogen dat be-

gint met: “Twee sinterklazen kwamen elkaar 
tegen in de Barteljorisstraat.” En meteen was de boot aan, het 
zaadje gezaaid, begon de twijfel aan zijn bestaan de eerste kna-
gende vorm aan te nemen. Wat ze bij ons thuis niet voor elkaar 
hadden gekregen: het al op leeftijd zijnde kind voor eigen best-
wil en preventieve pestbescherming met enig geestelijk geweld 
van het geloof aan de man met de baard afhelpen, daarin kregen 
de twee ruziezoekers in de Barteljorisstraat een voet tussen de 
deur. De definitieve klap echter deelde tante Sjaan van bij ons 
beneden onbedoeld uit. Op een zondagmiddag, tijdens een ver-
rassende strooibeurt, was zij zo onvoorzichtig zich achter de deur 
te ver voorover te buigen en kwam er veel meer dan een zwar-
te handschoen vol pepernoten tevoorschijn. De kindervriend viel 
pardoes met wild geraas van zijn voetstuk. De wereld was vanaf 
toen nooit meer dezelfde.
Sindsdien is het er voor die arme Sint bepaald niet beter op ge-
worden, zegt u nou zelf. Zo is er al sinds een jaar of zeven steeds 
grotere heisa. Het is nu zelfs zover gekomen dat de hoogeer-
waarde bisschop van Myra wordt bedreigd en moet worden 
beschermd. Tante Sjaan had toch werkelijk nooit kunnen bevroe-
den dat het ooit nog eens die kant uitging?
Ik ging naar de keuken. Nam plaats om met mezelf een keuken-
tafelgesprek te voeren met daaraan verbonden gewetensonder-
zoek. Deemoedig boog ik het hoofd. Plaatste de handen tegen 
mijn gezicht en ging op zoek tot in de kleinste en donkerste 
krochten van mijn brein naar aanwijzinkjes van gevoelens en 
ideeën van racisme. Niets gevonden. Geloof mij.
Na deze columneske biecht volgde onvermijdelijk de penitentie: 
het inpakken van de sinterklaascadeautjes voor de kleinkinderen, 
door een goedheiligman op een nader te bepalen datum begin 
december uit te delen in aanwezigheid van zijn (meervoud!) Pie-
ten. Welke dan ook! Welke dan ook!! Basta!!!

Vitaal ouder 
worden
CUIJK - Tijdens deze mid-
dag zijn 36 senioren geïnfor-
meerd over gezonde voeding 
en wat dit doet met je vita-
liteit door diëtiste Lonneke 
van der Linden.

Vragen
Deze informatieve middag 
riep veel vragen op onder de 
aanwezigen. Zoals: is het be-
langrijk dat ik elke dag melk-
producten eet of moet wel of 
niet extra vitamines nemen 
en waarom. Hierna hebben 
de aanwezigen met elkaar 
gezonde hapjes gemaakt en 
deze genuttigd.
 
Deze activiteit werd georga-
niseerd door de bibliotheek 
Cuijk in samenwerking met 
Sociom en de SWOC/KBO 
in het kader van Nederland 
Leest met als thema voeding.
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Welzijnsaanbod van 
Castella voor senioren Cuijk
CUIJK - Voor senioren in Cuijk 
wordt van alles georganiseerd 
op actief en creatief gebied, 
omdat velen langer thuis blij-
ven wonen, zelfstandig of on-
der begeleiding van zorg door 
familie en/of derden. Thuis-
zitten kan gaan vervelen en 
contacten kunnen minder 
gaan worden. De senior gaat 
dan sneller achteruit in zijn 
geestelijke en lichamelijke 
gezondheid.
Het KBO van Cuijk heeft meer-
dere programma’s voor deze 
doelgroep. Echter voor sommi-
gen wordt het moeilijker om 
alles te kunnen bijbenen van-
wegen hun beperkingen. Zij 
haken af als het te snel gaat of 
te lang duurt.
Op zijn kantoor in Castella ver-
telt Henk Ermers: “Bijvoorbeeld 
het jaarfeest van KBO kan voor 
sommige leden te lang duren. 
Voor deze mensen wordt ge-
regeld dat zij later mogen aan-
schuiven en eventueel eerder 
mogen weggaan. Zij zijn er dan 
alleen bij het eten of alleen bij 
de muziek.”
Castella heeft voor haar bewo-
ners, maar ook voor de senio-
ren die niet in Castella wonen, 
een activiteitenkalender. Elke 
maand wordt deze uitgegeven 
in de ‘Castella’ die men op aan-
vraag kan ontvangen. Per dag 
staat aangegeven wat en waar 
er iets georganiseerd wordt. 
De ouderenverpleegkundige 
wijst bij een huisbezoek wat 

de mogelijkheden zijn zodat 
de senior, eventueel samen 
met familie en/of zorg kunnen 
uitzoeken welke activiteit het 
meest aanspreekt.
Het tempo van deze activitei-
ten is langzamer, gemoedelij-
ker en het hoofddoel is samen 
zijn, niks overhaasten en actief 
onder de mensen zijn. In het 
boekje: “Welzijnsaanbod Cas-
tella”, dat aan te vragen is via 
Henk Ermers, staat een groot 
aanbod aan diverse dagbeste-
dingen / daginvullingen zoals: 
wandelen, luisteren naar klas-
sieke muziek, tekenen en schil-
deren, handwerken, zitdansen, 
biljarten, kaarten, sjoelen, 
puzzeluur, bingo en nog veel 
meer. Henk vertelt verder: “Bij-
voorbeeld het puzzeluur op de 
dinsdagochtend in ‘t Fort trekt 
veel belangstellenden: naast 

het puzzelen met puzzelstuk-
jes, worden ook kruiswoord-
puzzels, Zweedse puzzels en 
doorlopers opgelost. Tevens 
is het doorbladeren van tijd-
schriften en een kopje koffie 
drinken een aangename af-
leiding voor de geest die niet 
meer op volle toeren werkt.” 
Veel van deze activiteiten zijn 
gratis en je hoeft geen lid te 
worden. Voor sommige van 
deze activiteiten wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. 
Kan men niet zelfstandig naar 
‘t Fort of Castella komen, kan 
men vervoer regelen via de 
vervoersdienst van het SWOC.
Henk legt uit dat er altijd vrij-
willigers nodig zijn: “Graag 
nodigen wij u uit om u als vrij-
williger aan te melden bij mij: 
h.ermers@pantein.nl of 0485 
844 478.”

Henk Ermers, coördinator informele zorg regio Cuijk. (tekst en foto: 
Lidwien Buné en Josje Goos)


