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Beste lezer,
Het is december 2021 en u
hebt zojuist de eerste pagina
omgeslagen van de special
Fabrieken in de wijk: over
het industriële verleden van
Hazenkamp, Willemswartier,
Landbouwbuurt en Muntenbuurt.
Hiermee trakteert Hart van
Nijmegen de lezers op de
interessante geschiedenis van
fabrieken uit Nijmegen-Midden.
De opkomst en ook neergang
van die fabrieken bepaalden
voor een groot deel het leven
in de omringende wijken. Daar
woonden de mannen en vrouwen
die er werkten. Niet alleen hun
arbeidzame leven, ook hun
familieleven en hun sociale
leven werden vaak door hun
werkgevers bepaald, veel meer
dan nu het geval is. Daarover gaat
deze special.
Het eerste artikel beschrijft
Piet Hieltjes en Ypie Veenstra. Foto: Jack Balhan
de opkomst en neergang
vrouwen betekende. En wist u dat bedrijfsverenigingen een
van Nijmeegse fabrieken in het algemeen. De overige
groot aanbod hadden aan vrijetijdsbestedingen?
artikelen zoomen in op de fabrieken in wat nu het
En natuurlijk zou deze special nooit tot stand zijn gekomen
stadsdeel Nijmegen-Midden is. Lees over nationaal en soms
internationaal bekende producten die gemaakt werden door zonder alle mensen die geschiedenissen naplozen en er
mooie verhalen over schreven. Dus bedankt Marijn Alofs
Splendor Gloeilampenfabriek, Swift schoenen, cacaofabriek
(ook voor de beeldredactie en het regelen van fotorechten!),
Van Dungen, Smit Transformatoren, Nederlandse Export
Henny Fransen, Rudo Hermsen, Piet Hieltjes, Eef van Hout,
Papierfabriek en nog veel meer. Maar lees ook over hoe
Marian Huisman, Henk Janssen, Rob Ontrop, Lenie Raats en
meisjes in de fabrieken gingen werken, en daarmee een
Leonie Valckx. Ypie Veenstra en Piet Hieltjes vormden voor
sociale verandering op gang brachten. Lees over het
deze special hoofd- en eindredactie. Zij hebben er met veel
wegwerpmaandverband van de Nederlandse Export
plezier aan gewerkt en zijn trots op het resultaat!
Papierfabriek dat op een heel ander vlak verandering voor

COLOFON
Hart van Nijmegen is het magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden, het stadsdeel dat bestaat uit de wijken Hazenkamp, St. Anna,
Heijendaal, Nije Veld en Goffert. Hart van Nijmegen verschijnt zes keer per jaar, wordt huis-aan-huis bezorgd en ontvangt een bijdrage uit het budget
wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. Voor deze bewaarspecial is een subsidie verleend uit het budget van Verleden Verbeeld.
De bewaarspecial ‘Fabrieken in de wijk’ verschijnt in december 2021 en is een speciale uitgave van Hart van Nijmegen.
Hoofd- en eindredactie: Ypie Veenstra (ypie@hartvannijmegen.nu) en Piet Hieltjes (piet@hartvannijmegen.nu).
Bijdragen: Marijn Alofs, Henny Fransen, Rudo Hermsen, Piet Hieltjes, Eef van Hout, Marian Huisman, Henk Janssen, Rob Ontrop, Lenie Raats en Leonie
Valckx.
Vormgeving: Wilke Zomerveld.
Foto voorkant: Reclame voor Splendor-lampen uit de jaren negentig. Foto: Rob Ontrop.
Foto achterkant: Werknemers van Smit Las poseren in 1928 voor de fotograaf. Foto: Stichting Willem Smit Historie Nijmegen.
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Van gloeilampen tot schoenen; vele generaties

Royal Smit Transformatoren aan de Groenestraat, 2001.

De Nijmeegse industrie ontwikkelde zich vrij laat, vergeleken
met de rest van Nederland. Pas in de laatste periode van
de negentiende eeuw begon Nijmegen met een langzame
ontwikkeling van een industrie. Het neerhalen van de
verdedigingswallen in 1876 gaf de stad de gelegenheid om
buiten deze grenzen fabrieken te bouwen. Een heel aantal
ervan vond vestigingsruimte in wat nu de oudere wijken van
het stadsdeel Nijmegen-Midden zijn.

I

n de loop van de tijd zou blijken
dat de Nijmeegse industrie – en
daarmee de werkgelegenheid –
nogal aan bewegingen onderhevig was.
Naast enkele depressies in de periode
1920-1924 en de crisis van de dertiger
jaren, kenmerkte de periode 1895-1920
en in het bijzonder 1950-1972 zich door
een forse toename van de industrie. Om
vervolgens dramatisch af te nemen vanaf
het begin van de zeventiger jaren. Pas aan
het eind van de jaren tachtig herstelde
de werkgelegenheid in de industrie zich
enigszins. Qua werkgelegenheid bleef
het aandeel van de industrie daarna
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behoorlijk stabiel, maar wel op een veel
lager niveau dan in de hoogtijdagen van
de jaren 1950-1972.
Werkgelegenheid in de 19e eeuw
Voordat Nijmegen kon overgaan tot
het slechten van de wallen stelde de
werkgelegenheid in de industrie niet
veel voor. Op een beroepsbevolking
van circa 4600 waren in 1819 hoogstens
275 personen werkzaam in de industrie.
De katoenspinnerij was de grootste
werkgever met zo’n 160 werknemers in
1830.
Door de ligging aan de Waal hadden
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zich een beperkt aantal bedrijven
gevestigd die zich bezighielden met
bouw en reparatie van machines en
onderdelen. Zo beheerde Th. Thomassen
een machinefabriek annex ijzer- en
metaalgieterij. In de periode 18661875 werden er onder meer een zestal
stoomketels vervaardigd en geleverd.
In de loop van negentiende eeuw
zorgde de tabaks- en sigarenindustrie
voor de meeste werkgelegenheid. In
1874 waren hierin circa 350 personen
werkzaam. Ook drukkerijen zorgden
voor werkgelegenheid. In 1874 waren
er 8 drukkerijen met 99 personen in
Nijmegen. Thieme was de grootste
drukkerij met 42 medewerkers. Daarnaast
gaven onder andere de chemische- en
de textielindustrie werk aan een beperkt
aantal arbeiders. Zo had de zeepfabriek
Dobbelmann in 1875 33 personen in
dienst.
De meeste werkgelegenheid gaven
de huiselijke diensten en de landbouw.
Nijmegen was een belangrijk centrum op
agrarisch gebied. Via de markt werden
de landbouwproducten en het vee
verhandeld. Veel aanvoer was er vanuit
de omgeving van Nijmegen, zoals uit
Millingen, Maas en Waal en de Betuwe.

Eerste industrialisatie 1895-1920
Na het slechten van de wallen kon
Nijmegen zich toeleggen op de uitbouw
van de stad. De woningbouw ontwikkelde
zich snel. Vele villa’s werden in de periferie
van Nijmegen gebouwd, waardoor de
werkgelegenheid in de bouwnijverheid
aanzienlijk steeg.
Voor bedrijven was Nijmegen
aantrekkelijk door de lagere lonen in
vergelijking met het westen van het land,
de ligging aan de Waal waardoor onder
andere relatief goedkoop steenkool
kon worden aangevoerd en vanaf 1908
had de stad de beschikking over een
elektriciteitscentrale. Zo werd in 1888
de firma Roothaan, Alewijnse & Co. de

schroeven en moeren, papierproducten, schoenen

vonden werk in Nijmeegse fabrieken
eerste gloeilampenfabriek in de stad.
Nadat dit bedrijf was gestopt, stichtte
Alewijnse zijn elektrotechnisch bedrijf
aan de Waalkade.
De opkomende industrie van
gloeilampen bracht nog meerdere
bedrijven naar Nijmegen. Zoals
in 1895 de Gloeilampenfabriek
Nijmegen (het latere Splendor), in
1909 Aurora, Sluiters & Co. en in 1912
Serena Metaal-Gloeilampenfabriek.
In 1897 hadden zich ook al de
Kinderwagenfabriek van Rosendaal
& Co. (later Patria) en de firma Blok
en Gerritsen (later ASW) met de
fabricage van schroeven en moeren in
Nijmegen gevestigd. Niet onvermeld
mag de bouw blijven aan de Waal van
een stijfselfabriek in 1910 NV Stam &
Co. Dit bedrijf kwam na de brand van de
fabriek in Nijverdal naar Nijmegen. Reeds
in 1912 namen de gebroeders Honig het
bedrijf over. Stijfselfabriek Hollandia, later
Honig, ontwikkelde zich tot een belangrijk
bedrijf in Nijmegen.
Papierindustrie
Belangrijk werd ook
de papierindustrie. In
1898 vestigde zich de
Papierfabriek Schüller
& Co. aan de Nieuwe
Markt. De productie
bestond vooral
uit vetvrij papier.
Aangetrokken door
de beschikbaarheid
van stroom van de
elektriciteitscentrale
startten E. Selleger
en C. Hoyer in 1908
de N.V. Papierfabriek
Gelderland. De machines voor de
fabricage van papier vergden veel
elektrische stroom. In 1910 bedroeg de
afname aan elektrische paardenkrachten
196,5, het jaar daarop was dit reeds
opgelopen tot 502,3 pk.

te doen. Het bedrijf produceerde
vooral toiletpapier maar werd
vanaf 1934 bekend met ‘Nefa’
maandverband.

De Export Papierfabriek aan de
Tollensstraat in 1960.
Aan de Tollensstraat begon in 1919
de Duitser J. Scheffer Hoppenhöfer de
Nederlandse Export Papierfabriek N.V.

De achterkant van de Splendor-fabriek aan
de Sint Annastraat, 1934.
De eigenaar had reeds vijf fabrieken
in Duitsland maar om zijn export naar
Engeland zeker te stellen leek het hem
verstandig om dit onder Nederlandse vlag

Smit Transformatoren
In 1913 werd door de firma
Van den Groot en Kruitweg uit
Hengelo aan de Groenestraat de
fabriek van N.V. Willem Smit & Co’s
Transformatorenfabriek gebouwd.
Hoewel de directie van het bedrijf
reeds had besloten om zich niet in
Nijmegen te vestigen, werd er op
aandringen van ir. Lohr – directeur
van de elektriciteitscentrale – toch
voor Nijmegen gekozen. Eveneens
de goede aansluiting op het spoor,
het prima hotelwezen, de lokale
zandgrond, de goedkope werkkrachten
en de welwillende houding van de
gemeente speelden hierbij een rol. De
eerste directie bestond uit de heren Th.
Rosskoff en A.J. Bergsma.
Schoenindustrie
Ook de
schoenindustrie
maakte in deze periode
haar opwachting. In
Kleve werkten veel
Nijmegenaren bij de
schoenfabriek van
Gustav Hoffmann en
Fritz Pannier. Echter de
Eerste Wereldoorlog
wierp een barrière op
voor deze werknemers.
Het werd lastig om
dagelijks de grens
over te steken. Mede
daarom begonnen de
gebroeders Johan en Frans Verschuur een
eigen schoenfabriek in Nijmegen. Johan
zette in 1914 de Nimco op terwijl Frans in
1916 een fabriekje begon dat later uit zou
groeien tot de welbekende Robinson.
Door dumping uit het buitenland werd
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Vervolg van pag. 4-5

ook de schoenindustrie
in de periode 19201924 getroffen door de
depressie. Om de import
te bemoeilijken werd in
1923 het zogenaamde
‘schoenwetje’ ingevoerd.
De eerste Nijmeegse
schoenfabrieken
profiteerden hiervan
en boekten spoedig
aanzienlijke omzetgroei.
Zoals het
bovenstaande aantoont,
beleefde Nijmegen in de periode 18951920 een eerste industrialisatie. Opvallend
hierbij was dat de initiatieven hiervoor
door buitenstaanders werden gedaan en
dat het merendeel van deze ondernemers
protestant was. En dit in het katholieke
Nijmegen...
Interbellum
In het interbellum – de periode
tussen beide wereldoorlogen – was
het aantal vestigingen van grotere
bedrijven in Nijmegen beperkt. Wel
ontwikkelde de schoenindustrie
zich aanzienlijk en werd in 1928
de voor de stad belangrijke
Kunstzijdespinnerij Nyma opgericht.
Deze fabriek, gevestigd aan de
Waalbandijk, was opgericht door de
zogeheten Twentse textielbaronnen
met de bedoeling om een
monopoliepositie van de Enka uit
Arnhem te voorkomen en de aanvoer
van grondstoffen (garens) voor
hun textielfabrieken te garanderen.
Binnen korte tijd werd de Nyma de
grootste werkgever van Nijmegen
met in 1936 circa 650 en in 1938 zo’n
814 personeelsleden.
In het interbellum nam het aantal
kleinere en grotere schoenfabrieken met
ongeveer 30 toe. Hieronder waren de
schoenfabrieken Wellen & Co. (1929) en
Wotana (1930), het latere Swift. Tezamen
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wist te handhaven,
ook in deze jaren werd
een positief resultaat
behaald. Ook de grotere
schoenfabrieken
konden hun bedrijven
uitbouwen.

De Swift-schoenfabriek aan de Muntweg,
1971.
met de schoenfabrieken Robinson en
Nimco leverde deze industrie in 1929 circa
8% van de schoenen in Nederland. In 1939
was dit opgelopen tot 10%.
Tijdens de crisis van de jaren dertig

Fasto-geisers van ASW in 1975.
werd Nijmegen vooral geteisterd door
een aanzienlijke werkloosheid in de
bouwnijverheid. Daartegenover stond
dat de Nyma zich in deze periode goed
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Tweede
industrialisatie
1950-1972
Reeds voor de Tweede
Wereldoorlog had
Nijmegen te lijden
onder een relatief hoge werkloosheid.
Bovendien had ze vanaf 1920 te maken
met een bovengemiddelde groei van
de bevolking. Dit, tezamen met hoge
geboortecijfers, noopte het bestuur van
Nijmegen de oorspronkelijke gedachte
van een woon- en verzorgingsfunctie van
de stad te laten varen.
Daartoe zette het
gemeentebestuur in op de
industrialisatie. Het gaf het
Economisch Technologisch Instituut
Gelderland (ETIG) opdracht om
een objectief industrierapport
samen te stellen waarin de voor- en
nadelen van vestiging van bedrijven
benoemd zouden worden.
Goede vestigingsmogelijkheden
Het ETIG kwam tot de conclusie
dat Nijmegen prachtige
vestigingsmogelijkheden had voor
de industrie. Met name werden
genoemd de nieuwe haven en het
industrieterrein, de goede spoor- en
waterwegen, het structurele tekort
aan werkgelegenheid en de relatief
lage lonen.
Hierop gebaseerd startte het
gemeentebestuur onder leiding van
burgemeester Ch. Hustinx een uitgebreid
acquisitieprogramma. Zo werden via
de KLM propagandaboekjes in diverse
landen verspreid en plaatste B&W

schroeven en moeren, papierproducten, schoenen

vonden werk in Nijmeegse fabrieken
regelmatig advertenties in
binnen- en buitenland.
Onder andere verschenen
deze in De Volkskrant,
Het Financieele Dagblad
en The New York Times.
Deze laatste maakte
onderdeel uit van een
collectieve Hollandpagina
die opgesteld was door de
directeur-generaal van het
Bureau voor Industrialisatie
in Den Haag.
Het werd nog
ondersteund door Hustinx,
die als lid van International
Union Local Authorities
(IULA) regelmatig bezoeken bracht aan
de Verenigde Staten en daar propaganda
maakte voor Nijmegen als vestigingsstad.

Geslaagde promotiecampagne
De acquisitie, onder het motto
‘Industrialiseren blijft de leus, Nijmegen
heeft geen keus’ was een groot succes.
Zo vestigden zich tussen
1952 en 1958 zo’n veertig
bedrijven in de stad.
Waaronder 5 Amerikaanse
fabrieken, te weten Hyster
(1953), Controls (1953),
Friden (1957, Coleman
(1957) en Kresno Stamm
(1957).
In het binnenland bracht
de acquisitie een bedrijf
als Philips (1953) binnen.
Dit bedrijf zou later veel
betekenis hebben voor
de werkgelegenheid in
Nijmegen (hoogtepunt in
2001, 5145 medewerkers:
4360 mannen en 785
vrouwen). B&W gaf alle
medewerking aan de startende bedrijven.

Kantoor van Muller Tricotagefabriek aan
de Tollensstraat in 1963. Foto: Collectie
Willemskwartiernijmegen
Zo lagen de grondprijzen laag, werden
er leningen afgesloten en garanties
afgegeven. Tevens konden fabrieken
gebruikmaken van door de gemeente
gebouwde fabriekshallen.

Philips aan de Gerstweg, 1960.

De werkgelegenheid
in de industrie steeg in de
periode 1953-1961 met
zo’n 60%. In 1947 waren er
10.764 personen werkzaam
in deze sector, in 1960 was
dit aantal gestegen tot
15.910. Het hoogtepunt
werd bereikt in 1964 met
18.693 personen werkzaam
in de industrie. Onder
meer de schoenindustrie
liet zich niet onbetuigd.
In de hoogtijdagen waren
er circa 2.500 personen
werkzaam en hadden
de schoenfabrieken in
Nijmegen een aandeel van zo’n 18% van
de totale productie in Nederland.
Neergang
Vanaf begin jaren zeventig ging het
met veel industrieën slechter. In de
tachtiger jaren was de Nijmeegse
industrie nog maar zo’n 60% van wat
het in de jaren zestig was
geweest. De explosieve
loonsverhogingen waren
de voornaamste oorzaak
van de neergang, naast
een krimpende markt
en te weinig kapitaal
voor noodzakelijke
investeringen.
Hoe het de Nijmeegse
industrie aan het einde
van de twintigste eeuw
verging, leest u in het artikel
'Stijgende lonen versnellen
neergang industrie' elders
in deze special.
 ekst: Henk Janssen
T
Foto’s: Regionaal Archief
Nijmegen

Bronnen: Gemeente Nijmegen, Economische Geschiedenis van Nijmegen (1949); Janssen Henk, Nijmegen en de industrialisatie in de periode 1961-1970 (2011); Klep Paul
M.M. De opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie (1890-1990) en het probleem van het industrieel erfgoed (2011); Linssen G.C.P. Papier in Nijmegen (1987); Numaga,
Jaarboek deel XXXIX 1992
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Smit Transformatoren maakte zelf alle onderdelen van een

Willem Smit bouwde Nederlands eerste transformator
Willem Smit had alleen lagere school
en werd desondanks in 1893 erelid
van het KIVI (Koninklijk Instituut van
Ingenieurs). Hij was verantwoordelijk
voor de elektrische verlichting op de
Wereldtentoonstelling in 1900 (Parijs).

Willem Smit & Co’s
Transformatorenfabriek (1913)
Vanaf 1900 werd in Slikkerveer
begonnen met de productie van
transformatoren en door de opkomst
van de industrie en de steeds
grotere vraag naar elektriciteit werd
de behoefte aan transformatoren
ook steeds groter. In 1908 werd de
Amsterdamse ingenieur Thomas
Ir. Thomas Rosskopf (1880-1953) was in 1912 de grondlegger van Willem Smit & Co’s
Rosskopf aangesteld om de
Transformatorenfabriek in Nijmegen.
transformatorendivisie bij Smit
Slikkerveer te gaan leiden.
Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek werd opgericht
Rond 1912 was er geen ruimte
op 2 mei 1913 door de ingenieurs Rosskopf en Bergsma.
meer in Slikkerveer en kreeg
De geschiedenis van Smit begon echter al veel eerder...
Rosskopf het verzoek om elders
in Slikkerveer bij Rotterdam.
de productie van transformatoren
voort te zetten. Hij vond Nijmegen
uitermate geschikt en Willem Smit
n Slikkerveer had autodidact Willem op zijn naam staan. Later dat jaar werd
& Co’s Transformatorenfabriek werd
de Waalkade in Nijmegen voorzien van
Benjamin Smit in 1899 de eerste
opgericht. De inhoud van de
transformator van Nederland
oude fabriek in Slikkerveer
gebouwd en 21 jaar daarvoor knutselde
werd geheel overgebracht
hij – 18 jaar oud – de eerste dynamo
naar Nijmegen. Rosskopf
(elektromotor) in elkaar die hij aansloot
kreeg alles gratis mee.
op een in België gekochte booglamp. Hij
Ook gingen tien monteurs
verlichtte daarmee de klinknagelfabriek
vanuit Slikkerveer mee naar
van zijn vader en was de eerste in
Nijmegen om zo de nieuwe
Nederland die elektrisch licht toepaste
medewerkers in Nijmegen te
in een fabriek.
leren hoe een transformator
gemaakt moest worden
Smit Slikkerveer (1882)
In het begin werden de
Willem Smit was een zeer bijzonder man
meeste transformatoren
en grondlegger van de elektrotechniek
nog ontwikkeld door
in Nederland. In 1882 richtte hij samen
Een van de eerste luchtfoto's van Smit Transformatoren
Thomas Rosskopf, maar in
met zijn compagnon Adriaan Pot zijn
(1921). Onder het fabriekscomplex langs loopt de
‘Electrisch Licht Machinenfabriek Willem spoorlijn, rechts de door bomen omzoomde Groenestraat. 1919 kwam er een nieuwe
ingenieur bij: Henry George
Smit’ op en tot ongeveer 1900 bouwde
Nolen. Nolen bracht de ontwikkeling
elektrische tuimelbooglampen, gevoed
hij vooral verlichtingstoestellen voor
van de transformatoren naar grote
vanuit een kleine elektriciteitscentrale
fabrieken, scheepvaart en defensie.
hoogte. Hij werd later hoogleraar bij de
die hij had opgezet in de Waterleiding/
Ook de eerste elektriciteitscentrale van
TU in Delft, waar hij enige tijd les gaf.
Gasfabriek.
Nederland in Kinderdijk (1886) heeft hij
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transformator. Dat leidde tot Smit Draad, Smit Las, Smit Ovens en nog meer

en stond aan de basis van Smit Transformatoren
Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij
terug als directeur bij Smit.
Rosskopf en Bergsma gingen met
pensioen, maar overleden kort daarna.
Rosskopf is naast Willem Smit en
professor Nolen, in de beginperiode
veruit de belangrijkste persoon
geweest voor de ontwikkeling van
Smit Transformatoren. Hij was ook de
drijvende kracht achter de ontwikkeling
en oprichting van Smit Draad, Smit Las,
Smit Ovens en alle bedrijven die eruit
voortgekomen zijn.
Tweede Wereldoorlog
Gedurende de Tweede Wereldoorlog
was Rosskopf actief in het verzet
en haalde hij samen met ingenieur
Gerritsen zijn Joodse technisch
tekenaar (Tauber) en diens
vrouw uit het hol van de leeuw in
concentratiekamp Westerbork. De
familie Tauber dook onder en zij
overleefden de oorlog. Fritz Tauber
werkte na de oorlog nog jaren bij Smit.
Rosskopf en Gerritsen kregen voor hun
dappere actie een oorkonde en werden
geridderd.
Smit Draad (1915)
Het belangrijkste onderdeel van een
transformator is koperdraad. Dit werd
vanaf het begin tot 1913 gekocht
in Duitsland en de VS, maar tijdens
de Eerste Wereldoorlog zorgde dit
voor grote leveringsproblemen en
werd besloten zelf het koperdraad te
gaan inkopen, wikkelen en isoleren
in een aparte fabriek. In 1914 werd
pottenbakkerij ‘Rembrandt’ gekocht
en verbouwd tot draadfabriek. In
1915 werd Smit Draad opgericht en
tot 1989 was men gehuisvest aan de
Groenestraat 269. In 1990 verhuisde
Smit Draad naar de Lagelandseweg 11
in Nijmegen, waar men nu nog steeds
actief is.

Hoe werkt een
transformator?

In een transformator wordt de
hoogte van de elektrische spanning
veranderd zodat elektriciteitsnetten
en verbindingen met verschillende
netspanningen aan elkaar
gekoppeld kunnen worden. Twee
spoelen van een met koperdraad
omwikkeld weekijzeren kern
zorgen voor de omvorming van
elektrische spanning. Het aantal
wikkelingen per spoel is hierbij
belangrijk. Transformatoren zijn er
in alle soorten en maten; van enkele
millimeters tot heel omvangrijke die
wel een paar honderd kilo kunnen
wegen, of zelfs nog meer!
Smit Las (1927) en Smit Ovens (1938)
Bij Smit maakte men alles zelf.
De metalen omkisting van de
transformator werd aan elkaar gelast en
waarom dan niet zelf deze lasapparaten
maken, was de gedachte. Zo ontstond

Zwaar transport in 1980.
de lasafdeling van Smit en later ook de
elektrodenfabricage.
Voor de fabricage van elektroden,
transformatoren en draad heeft
men (elektrische) ovens nodig, en zo
ontstond de logische ontwikkeling van
Smit Ovens met de oprichting van de
ovenfabriek in 1938. Uit Smit Ovens
ontstonden: Smit Gas Generatoren (Alfa
Laval), Smit Gloeidienst.

Smit Regeltechniek (1959) en Smit
Compro (1966)
In 1959 ontstonden in Nijmegen
de afdelingen regeltechniek en in
1966 Smit Compro. Beide afdelingen
zijn in de Holec-groep opgegaan
waarmee Willem Smit & Co’s
Transformatorenfabriek in 1969
fuseerde. Onderdelen van deze
bedrijven zijn later opgegaan in
Siemens en Eaton. Enkele jaren voor
de Holec-overname (1969) had de Smit
Groep zelf ook al meerdere bedrijven
overgenomen zoals Smit Ede en EMF
Dordt, Coq Utrecht en AFO Hattem.
Situatie in 2021
De fabriek van Smit Slikkerveer (Brush
HMA Ridderkerk) is twee jaar geleden
verplaatst naar Tsjechië. Een deel van
de oude fabriekspanden is verkocht.
Een kantoor met enkele ingenieurs
is overgebleven in de buurt van
Ridderkerk.
Royal Smit Transformatoren en Smit
Draad zijn beide nog steeds
volop in bedrijf in Nijmegen.
De productie van Lincoln
Smit Weld (Smit Las) gaat
eind dit jaar naar Polen en
een klein onderdeel blijft
nog in Nijmegen.
Smit Thermal Solutions
(Smit Ovens) is na enkele
overnames in Eindhoven
actief en maakt onder
andere ovens voor de
zonne-energieproductie.
Alfa Laval (Smit Gas Generatoren)
heeft een kantoor en service center
in Nijmegen en Breda. Smit Heat
Treatment (Smit Gloeidienst) heeft
vestigingen in Cuijk, Rotterdam en
Willich (Duitsland).
Tekst en foto’s: Rudo Hermsen,
Stichting Willem Smit Historie
Nijmegen
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De heerlijke chocoladegeur bij Van Dungen was reden

Van Dungens mekka’s en rumbonen,
Ruim 100 jaar geleden, rond 1920, besloot Paul van den
Dungen tot aankoop van grond aan de Groenestraat om een
nieuwe ‘Cacao en Chocolaadfabriek’ te bouwen. Daar, aan de
Groenestraat 121-123, zouden de mekka’s en de rumbonen
gemaakt worden, wereldberoemd in heel Nederland.

O

verigens niet tot ieders
genoegen gezien een berichtje
in de Provinciale Geldersche
en Nijmeegsche Courant van 24 mei
1924. Onder mededelingen van de
gemeenteraad staat een klacht gemeld
van eigenaren en omwonenden ten
oosten van de fabriek die klaagden over
“last van rook, roet en onaangename
lucht.”

Grote plakken chocola, gevuld met noten
en rozijnen: Mekka was het topproduct van
Van Dungen. Om de prijs niet te hoeven
verhogen, werd de dikke Mekka in de loop
van de jaren steeds dunner. Foto:
www.noviomagus.nl
Maar voor vele mensen gold een andere
herinnering. Tineke Beukering schrijft op
de website Noviomagus.nl: “Met de tram
naar de St. Annastraat, daar uitstappen en
wij liepen dan door de Groenestraat langs
Van Dungen. We maakten er een spelletje
10

van, mijn moeder en ik; wie het eerst
de lekkere chocoladelucht kon ruiken!!
Als ik won kreeg ik een stuiver voor een
‘Davinoijsje’.”
Willem Eppink op dezelfde website:
“Met grote regelmaat reed ik door de
Groenestraat, ook al had ik daar niets
te zoeken, maar het ging me om de
chocoladegeur. Even tevoren draaide ik
alle ramen van de auto open, werd de
snelheid tot een minimum gereduceerd,
en snoof ik met een gelukzalige glimlach
die hemelse geuren op.”
Chocoladefabrikant
In 1844 begon Johannes van den Dungen,
afkomstig uit Den Bosch, een brood- en
koekbakkerij aan de Smidsstraat. Zijn
zonen op hun beurt starten nieuwe
bakkerijen en verwerkten op kleine
schaal chocolade voor gebruik voor hun
producten. Naast de verwerking van
chocola ging Van den Dungen al snel ook
de voorbewerking doen. Dat hield in:
cacaobonen inkopen, branden, doppen
(pellen) en uitpersen.
Aanvankelijk werd de hele
chocoladebewerking met de hand
gedaan, zelfs de eerste machines
werden nog met de hand aangedreven.
Gasmotoren en later elektromotoren
namen het productieproces grotendeels
over. Het productieproces werd daardoor
grootschaliger en goedkoper en dus
werd chocola voor steeds meer mensen
betaalbaar. De bakkerijen van Van den
Dungen liepen goed, zodat zij over
financiële middelen beschikten om te
investeren in meer en grotere machines.
Zoon Paul van den Dungen ging de
chocoladefabriek leiden. Door zijn
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Bonbons inpakken aan de Groenestraat in 1965.
vernieuwende aanpak op het terrein van
klantenwerving, reclame en natuurlijk de
aankoop van de nieuwste machines bleef
de chocoladefabriek groeien.
Nieuwe fabriek
Begin twintigste eeuw voldeed de
‘oude fabriek’ naast de bakkerij aan de
Broerstraat niet meer. Dat betekende
dat er een nieuwe fabriek moest komen.
Het nieuwe terrein, een perceel van een
kleine 13.000 m2 aan de Groenestraat
werd in 1920 aangekocht. Van den
Dungen moest vervolgens op zoek naar
een medefinancier om de inrichting
van de fabriek te bekostigen. Die
medefinancier werd Piet Stuyt, zoon van
een Purmerends kaashandelaar.
Het nieuwe fabrieksgebouw nam
slechts 20% van het perceel in beslag.
Het terrein bood dan ook ruimte
genoeg om later – vooral na WO 2 –
uitbreidingen te realiseren. Het nieuwe
fabrieksgebouw was van begin af aan
een door elektriciteit gedreven cacaoen chocoladefabriek. In Nijmegen
was er al heel vroeg (1908) een
elektriciteitscentrale die dat mogelijk
maakte.
Paul van den Dungen bedacht zelf
de meest efficiënte opstelling van de
machines. De architect kreeg de opdracht
daar muren en een dak omheen te
bouwen. Tekeningen moest hij binnen
een maand aanleveren en zonder
onnodige kosten! Sheddaken – daken in

voor extra tochtjes door de Groenestraat

wereldberoemd in heel Nederland
de vorm van haaientanden – waren te
duur en werden geschrapt. Er kwam wel
een groot aantal lichtkoepels omdat licht
van buiten toch het goedkoopste was.
Paul van den Dungen overleed
onverwachts in 1922, 51 jaar oud. Zijn
kersverse compagnon Piet Stuyt was
28 jaar. Zijn zoon Jan, pas 21 jaar en net
uit militaire dienst, werd zijn opvolger.
Beide mannen zijn er wellicht dankzij
hun aanvullende kwaliteiten – Piet
was commercieel sterk en Jan vooral
technische gekwalificeerd – in geslaagd
een bloeiend bedrijf neer te zetten.

Tweede Wereldoorlog
De fabriek draaide de eerste oorlogsjaren
gewoon door, zoals als vele andere
bedrijven. In 1943 werd de fabriek
gevorderd door de Duitsers. Dat moest
per direct gebeuren en de hele fabriek
moest leeg opgeleverd worden. In
allerijl werden de machines naar de
kapokfabriek aan de Ruyterstraat
gebracht. Het gebouw werd maar deels

De leegstaande fabriek in 1975.
door de Duitsers gebruikt. Aanvankelijk
als communicatiecentrum, later vooral
als voertuigenopslag waarvoor vele
binnenmuren gesloopt werden. Ten slotte

werd het fabrieksgebouw voor korte duur
veldpostkantoor.
De kapokfabriek werd in oktober
1944 door oorlogsgeweld vernield. Jan
van den Dungen kreeg het voor elkaar
om toezichthouder te worden van het
terrein. Samen met een aantal mannen
van de fabriek ging hij aan de slag om de
gehavende machines terug te vinden.
Ook bijna alle chocoladevormen konden
in veiligheid worden gebracht.
Na de bevrijding deed het
fabrieksgebouw nog dienst als
politiebureau en werd er op de
cacaozolder een cachot ingericht waar
een aantal NSB’ers en Duitsers gevangen
werden gezet.
Bloeiperiode
Het duurde tot najaar 1947 voordat de
productie weer redelijk normaal kon
draaien. Dat had te maken met het gebrek
aan grondstoffen zoals cacaobonen en
suiker. Toen die er weer volop waren,
begon een bloeiperiode die tot eind

jaren zestig zou duren. De fabriek werd
regelmatig aangepast, uitgebreid en
gemoderniseerd. Zelfs de VS waren voor
Van Dungen (de ‘den’ verdween definitief
in 1952) een goede afzetmarkt, vooral
voor speciale producten als klompjes en

paaseitjes. In Nederland deden vooral de
mekka’s het goed, evenals de rumbonen
met echte rum, de chocoladerepen met
zachte vullingen en de flikken. Allemaal
gemaakt van de beste Java-cacaobonen,
volgens de heer Hellegers, voormalig chef
expeditie bij Van Dungen.
Dalende winsten
In de zestiger jaren nam de concur
rentie vanuit de lagelonenlanden
toe. Het aandeel van de Nederlandse
chocoladefabricage op de wereldmarkt
zakte sterk terug en de winstgevendheid
dus ook. Ook bij Van Dungen gingen
de zaken minder goed en besloot
men tot verkoop van de aandelen. De
vijf aandeelhouders verkochten het
bedrijf net op tijd. De formeel als fusie
gepresenteerde deal met de Kwattagroep
uit Breda werd op 28 september 1970
getekend. Door die verkoop/fusie
ontstond een groep van 500 werknemers
in Nederland en 170 werknemers buiten
Nederland. In Nijmegen werkten op
dat moment ruim 230 medewerkers.
Mondeling werd hen toegezegd dat er
geen ontslagen zouden vallen. Al gauw
verslechterde de hele chocolademarkt
zodanig dat er een snelle reorganisatie
met veel ontslagen volgde. In 1972
werd de hele productie van Nijmegen
overgeplaatst naar Breda en het hele
fabrieksgebouw aan de Groenestraat
werd leeggehaald, nu efinitief.
In 1977 werd het fabriekspand
na vijf jaar leegstand gesloopt. In
1978 werd gestart met de bouw
van 73 wooneenheden: de huidige
Moeflonstraat. Ter plaatse herinnert
er jammer genoeg niets meer aan de
chocoladefabriek.
Tekst: Lenie Raats
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Bronnen: Van Riel, E. en L. Van bakkersknecht tot chocoladefabrikanten….. (deel 2); Van der Donk, A.
Heb je het al gehoord? Herinneringen aan Willemskwartier en Groenestraat. P.81-86 (Stichting Bladwurm 1995); Mastboom, P.P. Biografie van mijn opa Piet Stuyt (Numaga
jaarboek 2006); Van Gennip J (eindredactie), Brauer, J., Claassen, M., Hekking, J. Een wandeling/fietstocht langs industrieel erfgoed: Nijmeegse bedrijven rond het centrum 18501970; www.noviomagus.nl.
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Het schoenenmerk Swift was in 1936 bij 93% van de

Wie betaalbare en modieuze schoenen

Directie en personeel op de officiële openingsdag van de nieuwe fabriek aan de Muntweg op 18 november 1940. Foto: Regionaal Archief Nijmegen

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werden er
in Nijmegen zo’n twintig kleine en grotere schoenfabrieken
opgericht. Swift, Robinson, de Nimco en Wellen werden
de grote vier. Swift werd zelfs een van de bekendste
schoenmerken van Nederland.

I

n 1930 startte Herman Otten een
klein schoenfabriekje onder de
naam Wotana, dat in een rap tempo
zou uitgroeien tot het grote Swift.
Otten begon zijn schoenfabriekje in het
gebouw van Smit Transformatoren aan
de Groenestraat. Wotana/Swift richtte
zich de eerste jaren op schoenen speciaal
voor moeilijke voeten. Overigens was die
schoen, de ‘Preventor’ slechts beschikbaar
in twee maten.
In 1934 kwam F. Biessels naar Swift.
Hij kwam van Robinson dat hij na
meningsverschillen verruilde voor Swift.
Omdat hij kapitaal inbracht, werd hij
directielid. De naam Wotana werd naar
idee van Biessels veranderd in Swift. Het
symbool van Swift werd de hazewindhond
(eigenlijk een barsoi). Met die hazewind
kreeg Swift een eigen, zeer herkenbaar,
symbool. Dankzij de financiële injectie
van Biessels kon Swift het assortiment

12

uitbreiden en werd de modeschoen
geïntroduceerd.
In die tijd werd in Nijmegen en in
Nederland vaak door privé-investeerders
geld in bedrijven gestoken. Nederland
werd rijker en de vraag naar schoenen en
kleding steeg snel. En ook in de dertiger
jaren kon in deze industrieën al veel geld
verdiend worden.
Het succes van Swift
Het grote succes (in 1939 al 400
werknemers) van Swift was te danken aan
een uitgekiende reclamestrategie en aan
de vaste prijzen. In plaatselijke dagbladen
verschenen grote advertenties met
reclame voor moderne damesschoenen.
Die reclameaanpak had een enorme
naamsbekendheid tot gevolg. Daarnaast
produceerde Swift dames- en
herenschoenen met vaste prijzen: f.3,95
/ f.4,95 / f.5,95 per paar. Deze manier van
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prijzen was erg duidelijk en droeg ook bij
aan de explosieve groei.
In 1939 kreeg Swift het bericht te
moeten vertrekken uit het pand aan de
Groenestraat, omdat Smit Transformatoren
het pand nodig had voor zijn eigen bedrijf.
In september 1940 verhuisde Swift naar
de Muntweg. Daar stond een grote fabriek
leeg die gebouwd was voor de productie
van kunstzijde, maar nooit in gebruik is
genomen. In de ene helft kwam Swift en
de andere helft ASW/Fasto.
In de oorlogsjaren ging de productie
tot 1944 gewoon door en bleef Swift zeer
winstgevend. In 1944 viel de productie
terug en het duurde tot eind jaren
veertig voordat Swift goed hersteld was.
De Marshallhulp (1947) speelde een
belangrijke rol in dat herstel. Swift zou
vanaf die tijd tot eind jaren zestig een zeer
bloeiend bedrijf zijn met meer dan 500
werknemers.
Toenemende welvaart na de oorlog
In de jaren vijftig nam de welvaart in
Nederland langzaam maar zeker toe.
Schoenen werden van een gebruiksartikel
een modeartikel. Kochten vrouwen in
1953 nog gemiddeld 1,4 paar schoenen

Nederlanders bekend

wilde, kocht ze van het merk Swift
per jaar, in 1963 was dit gestegen naar 2,8
paar. In 1956 verkocht Swift al 233.000
paar damesschoenen en 365.000 paar
herenschoenen per jaar. Aan de Muntweg
werd toen ruim 11 procent van de
Nederlandse herenschoenen gefabriceerd.
In de jaren vijftig was Swift het bekendste
Nederlandse schoenenmerk. In 1964
boekte Swift een record: voor het eerst
werden er meer dan een miljoen paar
schoenen geproduceerd en verkocht.
De productiviteit ging snel omhoog.
Begin jaren vijftig werden door een
werknemer gemiddeld 2 paar schoenen
per dag gemaakt, in 1959 was dat 2,8 paar
en in 1963 gemiddeld al 5,2 paar per dag.

Reclame voor Swift, jaren dertig. Foto:
www.noviomagus.nl.
Bedreigingen
Het economisch succes van Nederland
in de jaren vijftig was te danken aan
de relatief lage lonen en dus lage
productiekosten. Overigens stond
tegenover de geleide loonpolitiek – die
hield de lonen laag – dat Nederland
allerlei sociale voorzieningen kreeg, zoals
AOW en kinderbijslag. Door de grote
vraag naar arbeiders en omdat bedrijven
goede winsten maakten, werden de

Agien en Antoon Roest 1950. Foto:
fam. Roest

Werken bij Swift
Agien, een meisje van negentien
uit Amsterdam, ontmoette haar
Nijmeegse man Antoon Roest in
1949 tijdens een fietstocht langs
jeugdherbergen. “In negen maanden
waren we verliefd, verloofd en
getrouwd’’, vertelt Agien. Voordat de
vraag bedacht kan worden zegt ze:
“En mijn eerste kind kwam pas vijf jaar
later!”
Agien en Antoon gingen vanwege
de woningnood inwonen bij hun
schoonouders in Brakkenstein. Na
een jaar kregen ze een eigen woning.
In 1950 ging Agien werken bij Swift,
aan de lopende band. Daar plakte zij
onder meer geschalmd bovenleer
op het onderleer. Haar man Antoon
werkte ook bij Swift. Hij stanste leer
tot het moment dat hij ook zijn pink
mee stanste. Toen ging hij in de bouw
werken.
Agien herinnert zich nog goed
dat ze op het einde van de week het
loonzakje op moest halen bij het loket
op de administratie. En dat ze achter
het fabrieksgebouw hun brood aten…
en ook dat directeur Otten af en toe
langskwam om te vragen wat beter
zou kunnen in de fabriek! Agien werkte
bij Swift tot 1954. Zij kreeg een kind en
toentertijd werkten moeders niet meer
buitenshuis.

lonen langzaam maar zeker hoger. In
het begin van de jaren zestig nam de
welvaart snel toe. Dit betekende voor
de schoenindustrie dat er een groter
vraag kwam naar luxere, meer modieuze
schoenen. Schoenen waarvan de prijs ook
hoger werd.
De Nederlandse schoenfabrikanten
kregen te maken met concurrentie van
schoenen uit Italië. Daar werden zeer
modieuze schoenen gefabriceerd die ook
nog eens goedkoper waren. Misschien
waren het wel schoenen van mindere
kwaliteit, maar dat deerde de consument
niet. Je kon later immers nieuwe kopen.
Deze tijd – zo midden jaren zestig – wordt
nu gezien als de start van de wegwerp- of
consumptiemaatschappij.
Snelle ondergang
Ondanks dat de concurrentie langzaam
maar zeker sterker werd, nam Swift in
1967 Robinson over. Swift draaide nog
uitstekend, terwijl Robinson wel grote
problemen kreeg met de verkoop. Al
snel bracht die overname Swift in grote
problemen, want ook bij Swift liep de
vraag naar schoenen snel terug. De
consument vond de schoenen van Swift
niet modieus meer, te duur en te degelijk.
Ook Swift miste de boot.
Eerst werd de fabriek van Robinson
afgestoten, wat financieel enig soelaas
bood. Vervolgens liep ook de productie
en het aantal personeelsleden bij Swift
gestaag terug. Uiteindelijk werd Swift in
1981 officieel failliet verklaard.
Het fabrieksgebouw van Swift (en ASW)
aan de Muntweg werd afgebroken. Alleen
de portierswoning met het toegangshek
is nog over. In het hek het Swiftlogo:
een barsoi. Wij zouden zeggen een
hazewindhond.
Tekst: Piet Hieltjes
Bron: Janssen, H., Nijmegen en de Schoenindustrie,
Nijmegen 2018
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Vakbondsbestuurder Jan de Zwart hield elke vrijdag

Al vóór de oorlog klopt het vakbewegings
Tientallen Nijmeegse metaalwerkers verzamelen zich op
vrijdag 29 juni 2018 bij het vakbondsgebouw van de FNV
aan de Steenbokstraat in de Hazenkamp. Werknemers van
Smit Transformatoren, Hyster Yale en Lincoln Smitweld
staken voor de tweede dag op rij en kunnen zich daar als
staker registreren. Het hart van Nijmegen kent een lange
geschiedenis van vakbondsactiviteiten.

Een visitekaartje is nog steeds onze
belastingservice: begin februari liggen
ze soms nog net niet voor de deur. We
werken hier met veel vrijwilligers en dat is
dankbaar om te doen, want je kunt echt
iets voor mensen betekenen.”

Jan de Zwart en het Secretariaat van de
Arbeid
De activiteiten in het NVV-gebouw
vormen in zekere zin de voortzetting
van de tientallen jarenlange
vakbondswerkzaamheden aan de

H

hier voor, te veel om op te noemen!
Door corona is het nu natuurlijk een
vervelende en te rustige tijd, maar alles

Eerste Nederlandse ‘Vakbondshuis’
Vanaf eind jaren zeventig vindt een
grote centralisatie plaats binnen de
vakbeweging: katholieke en NVV-bonden
fuseren binnen de koepel van de FNV,
de Federatie Nederlandse Vakbeweging.
Het pand aan de Steenbokstraat wordt
zo de pleisterplaats van de Nijmeegse
FNV. In 2016 vormt het kantoor het eerste
regionale Vakbondshuis in Nederland. Hier
kunnen leden en potentiële leden elkaar
ontmoeten. FNV-bondsvoorzitter Ton
Heerts verleent daar extra cachet aan door
het op 30 mei te openen.

NVV-voorzitter André Kloos spreekt tijdens de opening van het NVV-gebouw aan de
Steenbokstraat op 15 november 1969.

et FNV-Vakbondshuis aan
de Steenbokstraat verrijst al
in 1969, maar dan als nieuw
kantoorpand van de Nijmeegse afdeling
van de toenmalige vakcentrale NVV. In
het gebouw is ook de herdenkingsteen
gemetseld van de in de oorlog
omgekomen Nijmeegse NVV-bestuurder
Arie van der Stel. Landelijk NVV-voorzitter
André Kloos komt het op 15 november
onder grote belangstelling officieel
openen. Het pand bevat wat kleinere
administratiekantoren en in de grote
zaal verzorgt het NVV voor leden de
belastingservice. In 1970 verhuist ook
de Nijmeegse afdeling van bouwbond
ANB naar het nieuwe pand. Dat
ontwikkelt zich zo tot een centrum van
vakbondsactiviteiten in Nijmegen.

Bruisen
“Dit is een bruisend gebouw, alle aspecten
die de vakbeweging kent komen
14

komt weer op gang”, vertelt FNV-kaderlid
en actief vrijwilliger Hans Theunissen.
“We houden verschillende spreekuren:
bijvoorbeeld voor loopbaanbegeleiding,
uitkeringen, huur- of zorgtoeslagen en
pensioenen; voor leden en voor nietleden. We organiseren activiteiten voor
jongeren, senioren en jubilarissen en bij
stakingen zijn we vaak het actiecentrum.
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Willemsweg en Groenestraat. Daar vinden
namelijk de spreekuren plaats van Jan de
Zwart. De Zwart is vanaf 1920 beambte
van het Secretariaat van de Arbeid
van de RK Volksbond Sint Stephanus,
de rooms-katholieke vakcentrale in
Nijmegen. En een van de eerste betaalde
vakbondsbestuurders in Nijmegen.
Katholieke vakbondsleden kunnen bij

spreekuur in eigen woonkamer

hart in Nijmegen-Midden

propagandist volgt hij in 1923 Gerrit
Busser op, die het te druk had met zijn
baan als wethouder van Nijmegen. De
Busserweg in het Goffertpark herinnert
ons aan deze vakbondsman en politicus.

Vakbondsman Jan de Zwart voor zijn
woning aan Groenestraat 60. Foto: Familie
De Zwart.
het Secretariaat terecht voor adviezen
over arbeidscontracten, belastingen
en civiele zaken. Net als nu dus aan de
Steenbokstraat.
Kantoor aan huis
De Zwart begint zijn secretariaat in
zijn woonhuis aan Willemsweg 255. In
de jaren dertig verhuist het gezin naar
Groenestraat 60 en daar houdt De Zwart
kantoor op de benedenverdieping.
Zijn jongste dochter Trees Stoep-De
Zwart (80) vertelt in haar woning aan
de Wolfskuilseweg: “Onze voorkamer
aan de Groenestraat was kantoor, de
achterkamer wachtkamer. Vader had
na de oorlog elke vrijdag spreekuur. Ik
zat dan als jong meisje in de vestibule
en deelde nummertjes uit aan de
bezoekers, die konden daarmee naar
achter. Als vader klaar was met iemand,
riep ik het volgende nummer af naar de
wachtkamer.”
Vakbondsbestuurder en politicus
De Zwart is niet alleen aanvoerder van
het Secretariaat van de Arbeid, maar ook
gesalarieerd kringpropagandist van de
Bossche Diocesane Werkliedenbond.
De katholieke vakcentrale was destijds
georganiseerd per bisdom. Als

Haast nooit thuis
Kringpropagandist is een drukke baan. In
1923 houdt De Zwart 89 spreekbeurten,
59 zittingen van het Secretariaat van
de Arbeid, bezoekt 123 doordeweekse
vergaderingen, 43 op zondag en maakt
in totaal 249 dienstreizen in de hele regio.
Een jaarlijks patroon. Trees Stoep-De
Zwart: “Het was altijd heel gezellig aan
tafel met ons grote gezin, het leek wel een
kerk. Maar vader was haast nooit thuis. En
als hij thuis was, mochten we als kinderen
nooit lang telefoneren, want hij kon altijd
elk moment zelf gebeld worden.”
Onderscheidingen
Naast en vanuit zijn vakbondswerk
bekleedde De Zwart tal van andere
functies in sociale, charitatieve en politieke
verenigingen en instellingen. Hij was
bijvoorbeeld gemeenteraadslid namens
de RK Staatspartij (1931-1935), 30 jaar
lid van de Gelderse Provinciale Staten,
voorzitter van Onze Ziekenhuiscentrale
afdeling Nijmegen, agent van de Centrale
Volksbank en bestuurslid van de Raad
van Arbeid. Toen De Zwart in 1958 met
pensioen ging, werd hij actief in meerdere
ouderenbonden. Niet voor niets kreeg
hij onderscheidingen als Pro Ecclesia et
Pontifice, Ridder in de Orde van Oranje
Nassau en Ridder in de Orde van St.Gregorius de Grote. In zijn spaarzame vrije
tijd was hij een groot boekenverzamelaar.
Jan de Zwart overleed in 1980 aan de
Groenestraat, in zijn slaap, een boek naast
zijn hoofdkussen.
Goffertpark
Vakbondsactiviteiten zien we ook
bij de aanleg van het Goffertpark in
de jaren 1935-1939. Het Goffertpark

wordt aangelegd in het kader van de
werkverschaffing: werkloze arbeiders
zijn verplicht om in ruil voor een
uitkering mee te werken bij de graaf- en
bouwwerkzaamheden. Dat gebeurt met
de hand. Zeker voor veel ‘hoofdarbeiders’
knap zwaar werk en de beloning is karig.
Reden voor de gezamenlijke Nijmeegse

Werkloze arbeiders bij de aanleg van het
Goffertpark in 1937.
vakcentrales om bij het gemeentebestuur
te pleiten voor betere lonen en
arbeidsomstandigheden. En daarin
behalen ze wat succesjes. Sinds 2006 kent
het park een monument in de vorm van
een grote schep als eerbetoon aan de
honderden werklozen die het hebben
aangelegd.
Staking in 2021
Pak ‘m beet 82 jaar later is het weer raak
in het Goffertpark: op dinsdag 16 februari
2021 zijn het opnieuw metaalwerkers die
staken, net als in 2018. Omdat het FNVVakbondshuis vanwege corona gesloten
is, kunnen de stakers op de parkeerplaats
bij de Goffertboerderij meedoen aan de
‘autopolonaise’ – een hint naar carnaval
– en zich coronaproof registreren voor
de cao-staking. Ze hebben het werk
neergelegd voor betere beloning en
arbeidsvoorwaarden. Dat hebben we
eerder gehoord in het hart van Nijmegen.
Tekst: Marijn Alofs
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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Fabrieken in de wijk

Nefa wegwerpmaandverband was het bekendst, maar

Alle dames blij met Nefa, het wegwerpmaandverband
Van 1919 tot de sloop in 1977 stond in het Willemskwartier de
Nederlandse Export Papierfabriek N.V. aan de Tollensstraat.
Nijmegen kende in de vorige eeuw een bloeiende papier
industrie. Naast de Export Papierfabriek waren er Schut
Superieur N.V. tot 1978, Gelderland-Tielens Papierfabrieken
N.V. tot 1972 en de fabriek van Sappi tot 2014.

H

et is de zomer van 1962. Henny
Fransen (1947) meldt zich als
vijftienjarige bij de poort van
de Nederlandse Export Papierfabriek
aan de Tollensstraat om te vragen of er
misschien vakantiewerkers nodig zijn. In
zijn zak een bewijs van de gemeente dat
hij minstens 14 jaar is. Hij wordt meteen
aangenomen en de volgende dag staat hij
achter een machine op de afdeling clopa
– closetpapier.

hij , ”als de fabriekssirene om 7.30u ging
stond je daar in je eentje tot 17.00u, met
een half uur pauze tussen de middag.”
Alles werd bepaald door het tempo van
de machine. Maar aan het eind van de
week had Henny wel f 20,- verdiend,
genoeg om mee op kamp te kunnen
naar Zuid-Limburg op de fiets met de
Kolpingvereniging. Als hij in de vakantie
iets leuks wilde doen, moest hij er zelf
voor werken. Henny woonde in het

De Nederlandse Export Papierfabriek in 1950. Links langs de fabriek loopt de Tollensstraat.
Henny herinnert zich een lange gang
met een middenpad. Aan de ene kant
machines waar rollen wc-papier van
4/5 meter heel langzaam afwikkelen
tot de rollen op dikte zijn om verpakt
te kunnen worden. Dan worden ze op
maat gesneden en Henny’s werk bestaat
eruit dat hij de stang met rollen opzij
moet zwiepen zodat de rollen in een
grote bak vallen. “Supersaai werk”, zegt
16

Willemskwartier. Het was normaal om
bedrijven in de buurt af te gaan en om
werk te vragen.
Een Duits bedrijf
De fabriek aan de Tollensstraat, waar
Henny vakantiewerk deed, was een
markant gebouw middenin de woonwijk
met een hoge schoorsteen van 55 meter
die in de wijde omgeving zichtbaar was.
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In 1919 had
Joh. Scheffer
Hoppenhöfer
uit Sundern
(Nordrhein
Westfalen)) een
papierfabriekje
geopend te
Nijmegen aan
de Beltweg
(de latere
Tollensstraat)
in een pand
waar vroeger
zuurkool werd
Celwa sleutelhanger.
gemaakt.
Foto: Berry Jansen.
De Eerste
Wereldoorlog was nog niet afgelopen
en hij wilde de export van papier vanuit
Duitsland naar Engeland herstellen.
Vanuit Duitsland was geen handel
met Engeland meer mogelijk en
Nederland was neutraal gebied. De
leiding van de fabriek kwam in handen
van de Heer Wahle. In het begin was er
geen papierproductie, maar werden
halffabricaten aangevoerd voor de
bewerking tot crêpepapier, luxe servetten
en toiletpapier. Om zelf papier te kunnen
maken transporteerde men allerlei
machineonderdelen naar Nijmegen.
Omdat voor papierfabricage veel water
nodig is, werden op het eigen terrein tot
viermaal toe putten geslagen. De laatste
reikte tot wel 80 meter diep!
Pas vanaf 1928 kwam de eigen
papierproductie op gang. Daarvoor was
ook die schoorsteen nodig van 55 meter
hoog en een nieuw ketelhuis. De eerste
toiletpapiermachine van Nederland stond
in de Nederlandse Export Papierfabriek
en in 1930 kwam er een machine bij voor
het maken van zijdepapier. De fabriek
draaide goed en in 1933 begon men
met het maken van celstofwatten voor
verpakkingsdoeleinden en ziekenhuizen.
In 1934 werd uit deze celstofwatten
CELWA wegwerpdonsluiers vervaardigd
en het eerste wegwerpmaandverband.

de Nederlandse Export Papierfabriek produceerde nog meer

van de Nederlandse Export Papierfabriek
De jaren 40-45
De Tweede Wereldoorlog betekende een
breuk met de Duitse eigenaren van het
bedrijf. In 1944 werd de fabriek door de
Nederlandse staat verbeurd verklaard.
De heer Nijs werkte vanaf 1939 in de
drukkerij. In het boekje Heb je het al
gehoord? uit 1995 over herinneringen
van Willemskwartierders komt hij aan het
woord. Hij vertelde dat hij in de periode
dat Nijmegen frontstad was (september
1944 – april 1945) de huren moest
ophalen van de huizen die in het bezit
van de fabriek waren. De kelder van de
fabriek werd gebruikt als schuilkelder.
Men probeerde aan noodhospitalen en
ziekenhuizen allerlei wattenprodukten te
verkopen om de lonen te kunnen betalen.
Na de oorlog
Als vijandelijk eigendom werd de
fabriek na de Tweede Wereldoorlog
door het Nederlandse BeheersInstituut
overgenomen en verkocht aan de
vroegere administrateur van het bedrijf,
H.B. Jacobs. In 1970 werd de Nederlandse
Export Papierfabriek opgenomen in
de Buhrmann Tetterodegroep die de
productie geheel naar Cuijk verplaatste.
De gemeente wilde het bedrijf liever
uit de woonwijk weg hebben en
het pand aan de Tollensstraat werd
gesloopt in 1977 om plaats te maken
voor woningbouw. Wie nu door de
Tollensstraat loopt, kan nog restanten
van de fabriek zien. Een paar witte
pandjes aan het eind waaronder de

portierswoning zijn een blijvende
herinnering.

Nefa, een begrip
Misschien wel het bekendste product
van de Nederlandse Export Papierfabriek
was wegwerpmaandverband, eerst onder
de naam Celwa, later Nefa (Nederlands
Fabricaat) uitgroeide tot één van de meest
verkochte merken. Misschien herinneren
de oudere inwoners van Nijmegen
zich nog de reclame voor Nefa op de
schoorsteen van de fabriek. Nefa was een
begrip voor de Nederlandse vrouw. Maar
nog niet in 1934, toen het voor het eerst

Foto: Collectie Marianne van der Boom-van
Pelt
op de markt kwam. Het was toen een
luxeproduct, voor de meeste vrouwen
onbetaalbaar. Tot in de jaren zestig van
de vorige eeuw werden katoenen lappen
gebruikt als maandverband. Die kon je
tenminste wassen en hergebruiken.
Met het toenemen van de welvaart
gingen steeds meer vrouwen
wegwerpmaandverband kopen. Het
scheelde veel werk in een tijd waarin vaak
nog zonder machine werd gewassen.

Vrouwen en mannen aan het werk in 1957.
Henny Fransen, de vakantiewerker

Nefa: een vrouw weet wat het betekent …
Foto: Moorsmagazine.com
in 1962, kwam later als leidinggevende
terecht bij de woningbouwvereniging
Portaal. Hij kan zich nog goed
herinneren dat het gebruik van
wegwerpmaandverband in de jaren
zestig en zeventig enorm toenam. De
opzichters van Portaal moesten veel
vaker dan voorheen in actie komen
vanwege rioolverstoppingen omdat
het maandverband door het toilet werd
gespoeld…
Erg comfortabel was Nefa overigens
niet. Het was veel dikker dan het huidige
maandverband en moest aan de
uiteinden met een knoop aan een soort
jarretelgordel worden vastgemaakt. Geen
plakstrips of iets dergelijks! Die werden
pas in de jaren negentig ontwikkeld.
Voor Nefa werd niet openlijk reclame
gemaakt. Het onderwerp maandverband
was een taboe. In prachtige voorbeelden
is te zien hoe creatief adverteerders
hiermee omgingen.
Tekst: Marian Huisman
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
Bronnen: Van Bergen, A. Gouden jaren. (Meppel,
2014); Van der Donk, A. Heb je het al gehoord?
Herinneringen aan het Willemskwartier (Stichting
Bladwurm, 1995); www.geldersarchief.nl; www.
noviomagus.nl; www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.
nl; www.willemskwartiernijmegen.nl; Henny Fransen,
geïnterviewd op 27 juli 2021.

Over het industriële verleden van Hazenkamp, Willemskwartier, Landbouwbuurt en Muntenbuurt

17

Fabrieken in de wijk

NV Splendor Gloeilampenfabrieken was vijftig jaar lang

Van gloeilamp tot fietslampje tot stempelen van

Splendor aan de St. Annastraat in 1982.

Op 14 november 1919 werd bij akte de NV Gloeilampenfabriek
Nijmegen geboren. De productie bestond voornamelijk uit radioen huisverlichtingslampen (standaard-, kaars- en kogellampen) en
vond plaats in een kleine fabriek in de Van Gentstraat 70-74.

D

e merknaam SPLENDOR
werd in 1926 geïntroduceerd
en betekent in Latijn
‘schittering’. De merknaam raakte,
vooral vanwege hoogwaardige
kwaliteit en goed prijsbeleid, goed
ingeburgerd. Daarom besloot men het
bedrijf om te dopen tot NV Splendor
Gloeilampenfabrieken. Dankzij een
financiële injectie van de toenmalige
mededirecteur, de margarinefabrikant
Anton Jurgens jr., werd in 1928 een
nieuwe, moderne fabriek opgezet aan
de St. Annastraat 198 in Nijmegen.
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Splendor was aanvankelijk een merknaam van
Gloeilampenfabriek Nijmegen, gevestigd aan de
Van Gentstraat.
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Splendor
Gloeilampenfabrieken
De hoge kwaliteit heeft
Splendor goed geholpen
om de crisisjaren en de
Tweede Wereldoorlog
door te komen. Wel
slaagde (concurrent)
Philips in deze periode
voet aan de grond te
krijgen bij Splendor
en ontstond een vorm
van samenwerking die
na jaren heeft geleid
tot overname van een
steeds groter gedeelte
van het aandelenpakket.
Productie werd uitgebreid
met auto-, rijwiel- en
andere miniatuurlampen,
bestemd voor binnen- en
buitenland.
In 1939 waren er
ongeveer 500 werknemers
in dienst. In de oorlog
werd Splendor door de bezetters
onder gezag geplaatst van
de Duitse gloeilampenfabriek
Osram. Ondanks de gebrekkige
grondstoffentoevoer en
de volkomen stilgevallen
export, kon de fabriek blijven
produceren.
Direct na de oorlog werd
besloten over te gaan tot
grootscheepse renovatie-/
uitbreiding van gebouwen en
installatie van nieuwe machines,
waar onder andere de pakkerij,
expeditieafdeling, schaftlokaal
en lakkeerinrichting.
Explosieve groei
Vanaf 1950 groeide Splendor
aanzienlijk in omvang, omzet,
productieaantal en personeel.
Er werden veel technische
verbeteringen aangebracht om

een bloeiend bedrijf, totdat concurrent Philips de sterkere bleek

lampen; Splendor deed het allemaal én goed

In 1980 besloot men het Splendorvan de energiecrisis 1972-1973 niet
pand aan de St. Annastraat in
aan Splendor voorbij. De omzet in
Nijmegen te verlaten en werd
binnen- en buitenland liep drastisch
op het complex in Wijchen de
terug en een eerste aanvraag voor
magazijnoppervlakte verdubbeld.
werktijdverkorting werd een feit.
Daarnaast verscheen op het
Gelukkig werd het enigszins afgewend
door speciale
orders uit Middenen Verre Oosten en
de VS.
In 1977 stopte
de fabricage van
miniatuurlampen
na bijna 60
jaar. Niet veel
later gebeurde
Overnames
hetzelfde met
De aandeelhouders besloten in 1964
de kaarslampen
kleine lampenfabrieken in Nederland
groepen, omdat
over te nemen en achtereenvolgens
uiteindelijk de
kwamen onder de Splendorvlag;
afzet in de VS
Xela Nijmegen, Graansma
Aan de insmeltmachine medio jaren zestig. Insmelten is de
en Canada door
Autoverlichting Amersfoort,
eindfase van het productieproces van de gloeilamp.
toenemende
Gloeilampenfabriek Heuga Arnhem,
voorterrein een kantoorpand. In
concurrentie verloren ging.
Esco Electric Tilburg, VIR Rotterdam,
1982 werd de nieuwbouw in gebruik
terwijl later ook Sigor Wuppertal
genomen en verhuist al het personeel
Interveem in Wijchen
uit Nijmegen naar Wijchen.
Om ruimte te scheppen
werd in Wijchen aan
Nastempelcentrum
de Nieuweweg in 1967
In het nieuwe gedeelte van Interveem
het expeditiecentrum
wordt het Na Stempel Centrum
Interveem in gebruik
(NSC) opgezet. Dat betekent dat ‘kale
genomen met als
lampen’(zonder merk) nagestempeld
hoofdfunctie magazijn- en
worden met logo’s van Splendor,
expeditiediensten voor de
Philips, en tal van merken van
Splendor-groep. Vanaf de
supermarkten, bouwmarkten en
opening
van
het
magazijn
Splendors assortiment bevatte een keur aan kerstverlichting.
worden de bij Splendor in winkelbedrijven. Op jaarbasis gaat het
om 35 miljoen lampen. Vanaf 1982
Nijmegen geproduceerde lampen met
overgenomen werd.
wordt er gestart met de montage
vrachtauto’s dagelijks naar Wijchen
Midden jaren 60 werd het
van spaarlampen en buitenlampen
gebracht en ook alle leveringen naar
assortiment uitgebreid met
en worden batterijen geïntroduceerd
binnen- en buitenland worden vanuit
kerstboomlampen en kerstboomsets
onder het merk Splendor.
Wijchen afgehandeld.
uit eigen productie, met succesvolle
Tevens maakt Splendor onder
De export bestond uit leveringen
verkopen in Nederland.
de naam Post-Marking and Packing
naar alle werelddelen en de daarvoor
Centre (PMPC) in Europa reclame voor
noodzakelijke exportdocumenten
Philips-cao
het nastempelen.
werden eveneens dagelijks vanuit het
In overleg met de vakbonden werd
kantoor in Nijmegen met een bode
in 1972 overgestapt op de Philipsnaar Wijchen gebracht.
cao, maar toch gingen de effecten
hogere productie te krijgen, betere
arbeidsomstandigheden te creëren
en de motivatie op te krikken. Uit die
tijd stamt de oprichting van diverse
bedrijfsverenigingen waaronder
Splendor Voetbal- en Visvereniging
en de Schaakvereniging UVS (Uit
Vrienden Samengesteld).
Gezien de enorme groei werd in
1959 begonnen met nieuwbouw van
kantoorruimte, fabriek en pakkerij
(de nieuwbouw liep door tot aan de
brandweerkazerne aan de Thijmstraat).
In die tijd werkten er 700 werknemers.
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Fabrieken in de wijk

NV Splendor Gloeilampenfabrieken was vijftig jaar lang

Van gloeilamp tot fietslampje tot stempelen van

Midden jaren tachtig deden nieuwe machines hun intrede om het productieniveau op te voeren.
Nog meer nastempelen
Midden jaren tachtig wordt de
productie van het NSC uitgebreid naar
45 miljoen lampen en brengt Splendor
onder het eigen merk autolampen
op de markt. Het PMPC krijgt een
nieuwe taakstelling en zes nieuwe
machines worden aangeschaft zodat
het productieniveau kan worden
opgevoerd naar 70 miljoen lampen
voor met name de Nederlandse en
Scandinavische markt. De verkoop
organisaties blijven daarnaast het
merk Splendor verkopen zowel in
binnen- als buitenland.
Het einde
In 1991 besluit Philips - nog steeds
de grootste aandeelhouder – tot een
drastische reorganisatie van het eigen
20

concern onder de naam Operatie
Centurion. Het doek valt daardoor voor
het NSC. Splendor stopt met de export

naar landen buiten Europa en richt
zich volledig op de Nederlandse markt
en West-Europa.

Deze vrachtwagen deed dienst van 1949 tot in de jaren zestig.
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een bloeiend bedrijf, totdat concurrent Philips de sterkere bleek

lampen; Splendor deed het allemaal én goed
Een dagje werken bij Splendor

Oud-medewerker Ben van Eldik schrijft in 2010 op de website
www.noviomagus.nl hoe voor hem een werkdag bij Splendor eruitzag.
Lees, geniet en herken.
‘Een dagje werken’ gaat natuurlijk terug naar de zestiger jaren toen het allemaal
nog goed ging bij Splendor. Er werden daar niet alleen normaallampen gemaakt,
maar ook autolampen, fietslampen en kerstboomlampjes. Er werkten in de fabriek
toen nog ongeveer 600 mensen, waaronder veel jonge vrouwen. Als jonge kerel is
dat wel zo prettig. Als ik dagdienst had, begon mijn werk met het aansteken van de
branders en het aanzetten van de machines, want om lampen te maken heb je wel
vuur nodig om het glas te smelten. Bij de start van de productie moet alles op de
juiste temperatuur zijn.
Om precies 7.30 uur begint de productie en is iedereen op zijn plaats. Mijn taak
is om goed op te letten of alles in orde is. Dus om het proces van het begin af te
volgen. Als de eerste lampen uit de machine rollen en alles is goed gegaan, ga ik
eerst materialen bestellen voor de rest van de dag. Een lamp bestaat uit een ballon,
een lampvoet, kit om de lampvoet vast te smelten op de ballon, een roefel, een
stengel, 2 toevoerdraden (voor de stroom) en een spiraal (die geeft licht). Als alles
is besteld en de bonnen naar het magazijn zijn, dan is het even opletten geblazen.
Immers we waren bezig met een partij Splendor gemerkte lampen en zouden heel
snel overgaan op een ander merk (Philips). Dus dan moest er een ander stempeltje
geplaatst worden. Later op de dag staat er nog een partij ‘Albert Heijn’ op het
programma. Zo blijf je lekker aan de gang.

In 1994 worden zowel firma als
merk in het kader van het Europese
merkenbeleid van het concern
omgedoopt in MAZDA Licht en niet
veel later verhuizen de voorraden
van het magazijn naar de Philipsmagazijnen in Acht bij Eindhoven.
Medio 1998 loopt de huur van
het complex aan de Nieuweweg
af en besluit men met de
verkooporganisatie MAZDA Licht terug
te gaan naar Nijmegen. In 2000 werd
MAZDA Licht door Philips Lighting
aangewezen als pilotproject voor
twee nieuwe computersystemen:
SAP (commercieel) en MARC-CS
(voorraden) voor de lichtdivisie van
Philips. Door aanloopproblemen met
deze systemen was het echter snel
gedaan met de Nijmeegse locatie en
werd de vestiging opgeheven. Een
twintigtal medewerkers konden mee
naar de verkooporganisatie van Philips
Nederland Licht in Eindhoven.
Tekst en foto’s: Rob Ontrop

Intussen is het al 10 uur en hoog tijd voor de schaft. De productie wordt even
stilgelegd en snel naar de kantine. Kijken of Piet (onze kantinebeheerder)
lekkere soep heeft vandaag. Er waren vandaag weer wat nieuwe medewerksters
binnengekomen. Ik zie een leuke rooie zitten. Daar moet ik eens kennis mee maken.
Na de pauze is het weer als vanouds. Opletten dat er niets fout gaat met de
productie en op tijd ingrijpen bij de minste of geringste afwijking. Dat vraagt
uiteraard constante aandacht. Mijn baas (Nol Janssen) was een toffe peer, maar
verlangde van zijn medewerkers 100% inzet en accuratesse, omdat Splendor nu
eenmaal een reputatie op te houden had als leverancier van kwaliteitsproducten.
De afdeling was uiteraard ook verantwoordelijk om zo weinig mogelijk uitval te
hebben. Ook bij Splendor ging het om de centen.
Was het eenmaal 16.30 uur, dan was het voor mij genoeg geweest. De branders
gingen uit en de machines werden stilgelegd. In de goeie tijd kwam het echter
ook vaak voor dat er ploegendiensten werden gedraaid. Dat moest e.e.a. worden
overgedragen aan de volgende ploeg. Alles met elkaar kosten zowel het stoppen
als overdragen ruim een half uur, want de rommel die produceren nu eenmaal met
zich meebrengt (overal glas over de vloer), moest opgeruimd worden. Maar om
17.00 uur op de fiets naar huis. Weer een dag ‘Splendor’ voorbij.

Het stempelcentrum circa 1982. Daar
werden ‘kale lampen’ bestempeld
met de logo’s van Splendor, Philips en
tal van merken van supermarkten,
bouwmarkten en andere winkelbedrijven.
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Willem Smit & Co’s Transformatoren kreeg vele ‘dochters’

Alva Laval begon ooit als Smit Gas Generatoren
Het bedrijf dat tegenwoordig Alfa Laval heet, is oorspronkelijk
een afsplitsing van Smit Ovens, dat weer is voortgekomen
uit Willem Smit & Co’s Transformatoren. Alfa Laval is ooit
begonnen als Smit Gas Generatoren. Het heeft van 1971 tot
2018 aan de St. Hubertusstraat gezeten. Wat er geproduceerd
is, weten maar weinig mensen. En eigenlijk is dat een heel
interessant verhaal.

Een HOLEC Gasgenerator rond 1983. Foto: Regionaal Archief Nijmegen

S

mit Ovens ontwikkelt in de jaren
zestig een techniek waarmee
ervoor gezorgd wordt dat er
geen zuurstof in een oven aanwezig is.
Dit is nodig voor het produceren van
de elektroden voor lasapparatuur en
voor het gloeien van koperdraad voor
de transformatoren. Ze ontwikkelen
hiervoor een speciale generator: een
inert gasgenerator. Het gas dat deze
generator produceert, reageert niet
22

met andere stoffen. Ze leveren deze
generator vanaf 1962 aan andere
industrieën. Er is zoveel vraag naar, dat
er een aparte tak ontstaat: Smit Gas
Generatoren. Dit bedrijf zit eerst aan de
Groenstraat 310 waar ook Smit Ovens
gehuisvest is, maar verhuist in 1971
naar de St. Hubertusstraat.
Vismeel
In de tweede helft van de jaren
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zestig komt er een vraag vanuit de
scheepvaart. De eigenaren van een
Zuid-Afrikaanse rederij die in de
visserij zit, denken dat inert gas wel
eens de oplossing kan zijn voor het
brandgevaar dat oxidatie van vismeel
– zuurstof in de lucht verbindt zich met
het vismeel waarbij warmte vrijkomt –
bij een lange vervoertijd oplevert. Smit
gaat ermee aan de slag. Uiteindelijk
levert dit een generator op die
geschikt is voor gebruik op schepen.
De generator zorgt ervoor dat er een
laag inert gas boven op de lading ligt
die voorkomt dat zuurstof de lading
kan bereiken. Deze techniek wordt in
1967 voor het eerst in de scheepvaart
toegepast op de Willem Barendsz II (zie
kader).

Minder ontploffingsgevaar
Al gauw worden de generatoren
gebruikt op allerlei schepen waar
brand- en ontploffingsgevaar aanwezig
is. Denk hierbij niet alleen aan de grote
olie- en gastankers en andere schepen
die chemicaliën vervoeren, maar ook
aan schepen met ladingen als meel en
graan. De verzekeringsmaatschappijen
in de scheepvaart zien het voordeel
van de generator in. Minder
brandgevaar betekent minder schade
uitbetalen. Ze bieden korting op hun
verzekeringen aan als op een schip
een inert gasgenerator geïnstalleerd
is. Dat gebeurt steeds vaker, maar de
generatoren worden lang niet altijd
gebruikt.
Eind jaren zeventig vinden er in een
korte periode veel scheepsrampen
plaats. De regelgeving wordt
aangescherpt. Vanaf 1981 stellen
de classificatiebureaus die de
veiligheid op schepen controleren
de eis dat er een inert gasinstallatie
aan boord is en gebruikt wordt. Ook
de verzekeringsmaatschappijen
verscherpen de eisen en verstrekken

en een ervan werd Alva Laval aan de St. Hubertusstraat

en ontwikkelde de inert gasgenerator
geen verzekeringen meer voor grote
schepen die olie of gas vervoeren
zonder zo’n installatie.

Remmende voorsprong
Het systeem voor inert gas is
gebaseerd op olie of gas en stoom.
De meeste moderne schepen
werken echter niet meer met stoom
en de meeste eigenaren van zulke
schepen zien op tegen de kosten
van de aanschaf van een extra
stoomgenerator. Het bedrijf ontwikkelt
daarom rond 1980 een nieuwe
techniek om de concurrentie voor te
blijven. Het oude systeem waarvoor
die extra stoomgenerator aangeschaft
moet worden, is nog steeds in
gebruik. LNG-tankers die vloeibaar gas
vervoeren passen het nog steeds toe
omdat het een hoger veiligheidsniveau
oplevert.
Bedrijfsgeschiedenis
In de loop van de jaren is het
bedrijf dat de inert gasgeneratoren
produceert verschillende malen
betrokken geweest bij overnames,

De Willem Barendsz II tijdens zijn proefvaart in 1955. Foto: Nationaal Archief
Materiaalsoort

Eerste inert gasgenerator op de Willem Barendsz II
Na de Tweede Wereldoorlog gingen de Nederlanders op walvisvaart om te zorgen
voor de aanvoer van vetten en olie als grondstof voor de industrie. In 1946 vertrok
de eerste walvisvloot bestaande uit de Willem Barendsz I, een omgebouwde
tanker, als walvisverwerkingsfabriek en een aantal omgebouwde marineschepen
als torpedojagers. Toen de eerste vaarten succesvol verliepen, werd er een nieuwe
Willem Barendsz gebouwd met tweemaal de capaciteit van nummer één. Op 9 juli
1955 kwam het schip in de vaart. De walvisstand liep echter zo ver terug dat die
capaciteit nooit is benut.
In 1964 stopte Nederland met de walvisvaart. De Willem Barendsz II werd
verkocht aan een Zuid-Afrikaanse rederij die het schip ombouwde tot een
varende visverwerkingsfabriek. Men zocht naar een manier om het ontvlammen
van vismeel te voorkomen en vond de oplossing in de vorm van een inerte
gasgenerator die Smit Gas Generatoren hielp ontwikkelen.

fusies en naamsveranderingen. Het
is niet helemaal duidelijk wanneer

Een monteur sleutelt aan een inert gasgenerator, eind jaren zestig. Foto: Stichting Willem
Smit Historie Nijmegen

welke naam precies gebruikt werd. Een
aantal voorbeelden ervan zijn: Smit
Sinus Gas Systems, Smit Gas Systems,
HOLEC gas generators en Aalborg
Industries Inert Gas Systems B.V. Het
bedrijf bleef al die tijd steeds hetzelfde
doen.
Sinds 2010 maken ze deel uit van
Alfa Laval, een van oorsprong Zweeds
bedrijf waarvan een deel zich richt
op veiligheid en milieutechniek in
de scheepvaart. Behalve de inert
gasgeneratoren leveren ze nu ook
apparaten die de uitlaatgassen van
schepen filteren, zodat ze voldoen
aan milieunormen. In 2018 zijn ze
uit de Hazenkamp verhuisd naar
industrieterrein Bijsterhuizen, net over
de gemeentegrens met Wijchen.
Tekst: Eef van Hout
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Bijna heel Nederland was aan de Fasto-geisers. Eerst

ASW fabriceerde twee miljoen geisers aan

Fasto: de wat oudere lezer zal de naam misschien nog kennen
als merk van de keuken- en badgeisers die in de jaren vijftig
en zestig in veel Nederlandse huishoudens hun intrede
deden. Waarschijnlijk minder mensen weten dat deze geisers
geproduceerd werden aan de Muntweg in Nijmegen.

D

e productie van de Fastogeisers vindt van 1949 tot 1972
plaats op het gebied van de
huidige Muntenbuurt, grenzend aan
het Goffertbad, vlakbij het politiebureau
en de bibliotheek. Daar ligt dan het
fabrieksterrein van ASW, de Nijmeegse
producent. De fabriek heeft ook een
vestiging aan de Dr. Jan Berendsstraat
in Bottendaal. Op het hoogtepunt van
het bedrijf in de jaren zestig telt het in
Nijmegen maar liefst 1200 werknemers.
Oorsprong
De oorsprong van ASW, oftewel NV
Automatic Screw Works, ligt in 1897. Dan
beginnen fietsenfabrikant M. Gerritzen
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en uurwerkmakers en broers A. en S. Blok
aan de Van Diemerbroeckstraat, vlakbij
het NS-spoorwegstation, een fabriek in
spaaknippels voor fietswielen. Omdat
ze zich vooral op de Engelse markt
richten, gebruiken ze een Engelstalige
naam. Nijmegenaren noemen het bedrijf
vaak de ‘nippelkeet’. Vanwege de snelle
groei betrekt het bedrijf in 1907 een
grotere, nieuwe fabriek aan de Dr. Jan
Berendsstraat.
Rond 1916 komt ASW in handen van
handelsmaatschappij R.S. Stokvis. Met
kapitaal daarvan kan de fabriek steeds
geavanceerdere producten maken. Onder
de merknaam Fasto fabriceert het vanaf
1932 keuken- en badgeisers. De naam
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De ASW-fabriek aan de Muntweg in 1973.
Fasto is ontleend aan F(rederik)A(ndré)
Sto(kvis), die de geiserverkoop aanvoert.
Muntweg
Rond 1946 verplaatst het bedrijf –
inmiddels A.S.W. Apparatenfabriek N.V.
geheten – de vervaardiging van geisers
naar het terrein aan de Muntweg dat
ooit voor de Drya-kunstzijdefabriek
was bedoeld. In de oorlogsjaren
hadden de Duitsers en Engelsen die
gebouwen gebruikt als kazerne. Op
hetzelfde complex is sinds 1940 ook
schoenenfabriek Swift gevestigd, dat zo’n
500 mensen aan het werk heeft.
In de beginperiode aan de Muntweg
vormen geisers nog niet het belangrijkste
product. De nadruk ligt dan op de
vervaardiging van allerlei soorten kranen
en sanitair, maar ook van schroeven,
bouten, gasfittingen en watermeters. De
montage van geisers bestaat dan nog

met de hand gemonteerd, later letterlijk lopendebandwerk

de Muntweg

volledig uit ambachtelijk handwerk met
een productie van zo’n 30 tot 35 geisers
per week. Vanaf ongeveer 1952 komt de
lopendebandproductie van geisers op
gang.
Aardgasbel
In 1959 stuit de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) op een enorme
aardgasbel in het Groningse Slochteren.
Dat leidt tot het besluit om heel Nederland
op aardgas aan te sluiten. In 1963
begint de Nederlandse Gasunie met de
aanleg van een pijpleidingnet dat alle
bestaande plaatselijke gasbedrijven van
het in Slochteren gevonden aardgas moet
voorzien.
Geisers
Deze aanpak leidt niet alleen tot een
enorme verkoop van nieuwe Fasto-geisers,
maar meer nog van onderdelensets om
al bestaande geisers om te bouwen.
Naast de twee vestigingen in Nijmegen
opent ASW productielocaties in Deurne in
Noord-Brabant en Buinen in Drenthe. Aan
de Muntweg groeit ASW uit tot een van

Aan de lopende band in 1960.
de grote leveranciers van de Nederlandse
industrie. In 1963 al rolt de miljoenste
geiser van de band, in 1969 zijn het er
twee miljoen. Het bedrijf breidt uit van 700
werknemers in 1950 naar 1200 in de jaren
zestig.
Buitenlandse werknemers
Om aan de enorme vraag te voldoen kan
ASW vanaf het einde van de jaren vijftig

steeds moeilijker aan geschikt
technisch personeel komen. Het
begint daarom meer en meer
buitenlandse werknemers aan
te trekken. Een promotiefilmpje
uit 1961 meldt met trots: “Bij de
ASW zijn ook Italianen in dienst!”
Als vanaf 1963 personeelsblad
De Waakvlam verschijnt, komen
er vertalingen in het Italiaans,
Maleisisch en later dat jaar
ook in het Spaans en Turks. In
de bloeiperiode enkele jaren
later zijn 400 van de 1200
werknemers ‘gastarbeiders’.
Ontspanning
Om onder personeel een goede
sfeer te scheppen is er een
ontspanningsvereniging actief. Het bedrijf
organiseert fabrieksvoetbal, medewerkers
nemen deel aan de Nijmeegse
bedrijfsvolleybalcompetitie en er zijn
geregeld optredens van personeelsorkest
de Fasto’s.
Oud-werknemer A. Roeleven vertelt in
1965: “Dat is het misschien ook wel wat
zoveel arbeiders bij de ASW vasthoudt, die
ontspanningsvereniging. Ik geloof niet dat
er een bedrijf in de stad is dat bijvoorbeeld
zoveel veertigjarige jubilarissen heeft.
Ze hebben er trouwens op het ogenblik
weer een beste ontspanningsgroep:
achtentwintig man en een dansorkest.”
Zwaar weer
Rond 1970 is de Nederlandse
overschakeling naar gas voltooid en
zijn de bestaande geisers met nieuwe
branders uitgerust. Dan blijkt dat ASW
te weinig alternatieve producten heeft
ontwikkeld. Het bedrijf belandt in
zwaar weer en besluit om de Nijmeegse
productieactiviteiten te concentreren op
één locatie: de Dr. Jan Berendsstraat. 350
medewerkers krijgen ontslag en in 1972
sluit de fabriek aan de Muntweg.
Elly van de Wiel ziet wat ontslag

Montage van een geiser, 1952.
teweeg kan brengen. Zij groeit op aan
de Willemsweg en werkt op haar 22ste,
net als haar vader Willie, bij ASW aan de
Dr. Jan Berendsstraat. “In 1980 werd bijna
iedereen ontslagen. Dat was heel erg,
iedereen huilde, grote mannen huilden.
Mijn vader was er ziek van toen ze gingen
sluiten. Moest ie in de uitkering, dat vond
ie helemaal niks.”
Weg uit Nijmegen
De energiecrisis van midden jaren
zeventig verslechtert de positie van ASW
nog verder. In 1977 telt het bedrijf nog
450 medewerkers. Eind 1980 verlaten de
laatste 240 medewerkers de fabriek aan
de Dr. Jan Berendsstraat. Op 10 februari
1981 doet ASW voor het laatst zaken op
Nijmeegse bodem. De geiserfabriek in
Buinen blijft voortbestaan als Fasto B.V. en
gaat in 1992 samen met Nefit.
Tegen de vlakte
De oude ASW-hallen en de restanten
van het Drya-complex aan de Muntweg
gaan in 1982 en 1983 tegen de vlakte.
Halverwege de jaren tachtig verrijst er de
huidige Muntenbuurt. De fabrieken aan
de Dr. Jan Berendsstraat worden in 1981
gesloopt. Ook op dat terrein verrijzen
woningen.
Tekst: Marijn Alofs
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Over het industriële verleden van Hazenkamp, Willemskwartier, Landbouwbuurt en Muntenbuurt

25

Fabrieken in de wijk

Bedrijfsverenigingen zorgden voor een bloeiend sociaal

Ook na werktijd was er van alles te doen,

Dansorkest van de Willem Smit Transformatorenfabriek omstreeks 1939. Het orkest speelde bijvoorbeeld voor militairen in de drie kazernes
op het huidige Limos-terrein en in hotel-café de Bonte Os aan de Molenstraat.

De werknemers van de industrieën in wat nu het stadsdeel
Nijmegen-Midden is, zochten elkaar ook in hun vrije tijd op.
Het verenigingsleven bloeide gedurende de eerste helft van
de twintigste eeuw.

er daarnaast jaarlijkse feesten of een
sinterklaasfeest voor de kinderen van
het personeel. Deze opsomming is
absoluut niet compleet maar schept
een beeld van de verscheidenheid aan

D

e grote fabrieken hadden hun
eigen bedrijfsverenigingen,
allen georganiseerd rond
een sport of culturele activiteit. Bij
de schoenfabriek van Swift aan de
Muntweg was er de Swift Harmonie,
een toneelclub en een club voor
gewichtheffen. Bij Smit Transformatoren
had je een amusementsorkest, een
showband, sportclub Transforma,
een gymnastiekvereniging, een
zangkoor, een excursieclub en een
balletvereniging. Gloeilampenfabriek
Splendor had een schaakclub,
Philips een toneelvereniging en
bijna alle bedrijven deden mee aan
bedrijfsvoetbal.
Afhankelijk van het bedrijf waren

26

Sinterklaasmiddag voor de kinderen van het personeel van de Swift-schoenfabriek aan de
Muntweg in 1963.
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leven van werknemers

met dank aan de bedrijfsverenigingen
activiteiten die de werknemers met
elkaar ondernamen, ook na werktijd.
Met de opkomst van de televisie
stierven veel van de verenigingen een
zachte dood. Van de Swift Harmonie
is bekend dat de laatste dirigent
alleen maar kon repeteren op de
woensdagavond. Dat was de avond dat
er voetbal op tv was. Het ledenbestand
holde daarop achteruit en in 1970 leidde
dat tot het einde van de harmonie.
Tekst: Eef van Hout
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Het zevende Splendor-schaaktoernooi in 1956.

De harmonie van schoenfabriek Swift rond 1952.

De Philips-toneelvereniging baarde in 1956 opzien met het
wagenspel ‘Jan Klaassen’.

Het bedrijfsvoetbalteam van Swift in de jaren vijftig.
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Marlies Halma-Smits werkte op kantoor: ‘De kleding was

Een breifabriek in het Willemskwartier
en uitbreidingen aan
het gebouw plaats.
Na de aanbouw van
fabrieksruimtes,
magazijnen en
kantoorlokalen, werd
op 14 juli 1919 de ‘eerste
steen’ gelegd door
directeur Anton (Toon)
Schretlen jr. De fabriek
was gespecialiseerd in
tricot kinderkleding en
bezat de modernste
machines. Ze waren
bijzonder trots op hun
rondbreimachines die
ze uit Duitsland gehaald
hadden.

Duur, maar heel mooi
Marlies Halma-Smits
werkte van 1959 tot
1964 op het kantoor als
secretaresse. “De kleding
was duur, maar heel
mooi. En ze weefden
De vlakbreierij van Muller & Co. aan de Tollensstraat in 1950. De breimachines werden aangedreven door
ook stoffen die je kon
riemen. Foto: Regionaal Archief Nijmegen
kopen, waar je zelf
kleding van kon maken.
Als je vanaf de Willemsweg de Tollensstraat in gaat, zie je
De kleding werd gemaakt voor de betere
meteen rechts een opvallend bakstenen pand met een
kinderkledingwinkels, zoals voor ’t
bijzondere vorm en met siermetselwerk in Amsterdamse
Kleuterhuis van Van Hout-Ververgaat in
School-stijl. Dit is het pand van de voormalige N.V.
de Molenstraat.”
De fabriek was een familiebedrijf. Toon
Tricotfabriek v/h W.J. Muller en Co.
en Stan Schretlen waren toendertijd
Rond 1910 werden op de Willemsweg
n 1903 werd door de gemeente een
de eerste herenhuizen gebouwd, gevolgd
vergunning verleend aan metselaar
door de bouw van arbeiderswoningen
Johannes Pouwels, voor de bouw
tussen 1917 en 1925. Vanaf 1912 kwamen
van een breifabriek voor eigenaar W.J.
er al klachten vanwege stankoverlast
Muller. De locatie was aan de ‘weg naar
van de gemeentelijke vuilnisbelt, wat
de gemeente mestbergplaats’. Sinds eind
ertoe leidde dat de vuilnisbelt in 1922
19e eeuw bevond zich namelijk in de
werd verplaatst naar de Graafseweg. De
driehoek van de huidige Tollensstraat,
naam Beltweg werd toen veranderd in
Thijmstraat en Schonckstraat een
Tollensstraat, naar de Nederlandse dichter
mestbergplaats met beerputten en een
ontsmettingsgebouw. In 1904 kreeg deze Hendrik Tollens.
Kort na de bouw van de Tricotfabriek
straat de naam Beltweg en was het adres
vonden al veranderingen, vernieuwingen In de productiehal, 1962. Foto: Willemskwartier.nl
van de tricotfabriek Beltweg 1a.
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duur, maar heel mooi’

maakte tricot kinderkleding
de directeuren van de fabriek. Stan was
technisch directeur en runde beneden
de fabriek. Ze hadden die van hun vader
overgenomen toen die stopte. Marlies: “Ik
heb meneer senior een keer ontmoet. Hij
was heel aardig. Ik werkte voor meneer
Toon. Hij sprak in op een dictafoon en
dan moest ik het uittypen. Dat was heel
modern voor die tijd.”
Karel Konings die er van 1961 tot
1965 als kantoorbediende werkte,
was verantwoordelijk voor de
loonadministratie en de boekhouding.
“Er werkten in die tijd ongeveer zestig
mensen. Ik ging elke week op de
fiets naar de Rotterdam Bank in de
Mariënburg. En dan als kereltje van 17-18
jaar met de fiets weer terug met het loon
van alle werknemers. Dat is altijd goed
gegaan,” zegt hij lachend.

Kantoor en fabriek gescheiden
De kantoren waren boven in
het entreegebouw. Marlies: “We
hadden weinig te maken met het
productiepersoneel. De mensen van
kantoor kwamen nooit in de fabriek. In de
pauze zaten we ook nooit bij elkaar. De
mensen die in de fabriek werkten, aten in
de kantine. Wij bleven gewoon achter ons
bureau zitten en kregen daar koffie.” Karel:
“Ik kwam wel elke week in de fabriek om
de loonzakjes uit te reiken.”
Toon Schretlen was een goede
werkgever, maar wel zuinig. Karel:
“Loonsverhoging kreeg je niet. Het is me
één keer gelukt om meer loon te krijgen,
omdat ik dreigde te vertrekken. Naast het
vaste loon, kregen de productiemensen
in de fabriek ook prestatieloon. Hoe
sneller en accurater de dames werkten,
hoe meer geld er te verdienen viel. Dat
was op kantoor niet.”
Er werden ook wel eens feestjes
voor het personeel gegeven. Marlies:
“We hadden één keer per jaar een
personeelsfeest in de kantine. Dan zag je
ook de mensen uit de fabriek.”

Productie draaien
Thea van Weerden kwam rond 1967 als
vijftienjarig meisje in de fabriek werken.
Thea: “Ik weet nog dat er boven een
snijderij was waar de patronen op de
stoffen werden getekend en uitgesneden.

De eerste steen werd in 1919 gelegd.
Alles werd verpakt in bundels en in een
bak op de lopende band gezet. Vandaar
gingen de bakken naar de naai-, locken zoommachines. Als de kleding klaar
was, ging het naar de stoommachines
en de inpaktafel. Dat gebeurde allemaal
op dezelfde afdeling. Van daaruit ging

De voorgevel na de renovatie in 2013.
de kleding naar het magazijn voor de
verkoop.”
Er werd kinderkleding gemaakt van
maat 86 t/m maat 176, broeken en truitjes
voor zowel de zomer als de winter. Thea:
“Als er een nieuwe collectie uitkwam,
dan kwam Dhr. Cilissen van kantoor een
halve dag naast je staan om te kijken
hoelang je er over deed. Daar kwam dan
de gemiddelde tijd uit die je kreeg om
een kledingstuk te maken. Je kon tot 120

procent verdienen door meer productie
te draaien. Ik kon het goed bijbenen en
kwam daar wel aan, maar dat was hard
doorwerken. Dat lukte niet iedereen.”
Faillissement en daarna
Thea werkte in de fabriek totdat die begin
jaren zeventig failliet ging. Thea: “Ik heb er
met heel veel plezier gewerkt en echt een
hele leuke tijd gehad.”
De fabriek werd overgenomen
door Dombo. Dombo maakte ook
kinderkleding die heel erg leek op de
kleding van Muller. Toen ook Dombo
failliet ging, kwam in 1983 sportschool
Noviomagum van de familie Hofs in het
pand. Zoon Ger Hofs nam in 1996 de
sportschool van zijn vader over. “Toen we
in 1983 in het pand kwamen, stonden er
nog breimachines in. Die hebben we op
laten halen door een oudijzer-opkoper.”
Begin deze eeuw waren er plannen
om een nieuwe sportschool te bouwen,
met appartementen erboven. Ger: “De
voorgevel moest blijven staan, omdat
het industrieel erfgoed is. Maar dat
werd lastig met nieuwbouw erachter.
Uiteindelijk ging de gemeente akkoord
met volledige sloop, als we de voorgevel
in de stijl van het oude pand bouwden.
In 2008 kregen we de bouwvergunning.
Maar door de crisis kregen we de
appartementen niet verkocht en ging de
nieuwbouw niet door.” In 2011 ging de
sportschool failliet en is de fabriek door
een geluk bij een ongeluk blijven staan.
In 2013 is begonnen met de renovatie
van het pand. Tegenwoordig bevinden
zich appartementen in de voormalige
tricotfabriek.
Tekst: Leonie Valckx
Foto’s: Dirk-Jan Burgersdijk
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Fabrieken in de wijk

Hoe men dacht over werkende meisjes in de jaren ’50

Textielbedrijf Hollandia Kievit…. waar de
In 1956 plaatste een textielbedrijf gevestigd aan de St. Hubertusstraat een personeels
advertentie in De Gelderlander voor vrouwelijk personeel waar twee ingezonden brieven
op kwamen. Deze geven een duidelijk beeld van de rol van de vrouw in de toenmalige
samenleving. Hoe keek men aan tegen werken in de industrie door meisjes?

H

voor productie en te weinig voor de
zedelijke en morele veiligheid van
hun dochter? En is dat wel een goede
voorbereiding op de rol in haar latere
leven als huisvrouw en moeder?

ollandia Kievit is één van
de kledingbedrijven die
Nijmegen rijk was. Ze waren
gespecialiseerd in het maken van
regenjassen. Na een start aan de
Canisiussingel verhuisden ze rond
1955 naar de St. Hubertusstraat
4 waar ze tot de sluiting in 1980
hebben gezeten. Op het moment van
sluiting waren ze een onderdeel van
MacIntosh. Het maken van de Falconjas – het beeldbepalende artikel van
het bedrijf – werd vanaf dat moment
in Azië gedaan.
Werken in een fabriek
Net als in de meeste andere
textielbedrijven, werken bij Hollandia
Kievit mannen in het magazijn en
op de leidinggevende posities. Op
de administratie, maar vooral achter
de naaimachines, worden meisjes
ingezet. Na het verlaten van school en
voor ze gingen trouwen, zochten veel
meisjes werk. In eerdere periodes was
dat als boerenmeid of in een dienstje
(een soort inwonende hulp in de
huishouding).
Met de opkomst van de industrie
ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
Fabrieken zoeken werknemers en
vooral de textielindustrie en bedrijven
waar met kleine onderdelen wordt
gewerkt, geven de voorkeur aan
jonge vrouwen, zeker in de periode
van de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog. Maar werken in een
fabriek is voor veel ouders in die tijd
wel een hele grote stap. In wat voor
een omgeving komt hun dochter
terecht? Is daar niet teveel aandacht
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De advertentie
Het eerste deel van de advertentie
die links is afgebeeld, is gericht
op zowel de meisjes zelf als hun
ouders. Het gebruik van bijvoeglijke
naamwoorden als ‘leukste’, ‘netste’,
‘flinkste’ en ‘verstandigste’ moet
ze over de drempel trekken. In
eerdere advertenties wordt vooral
gevraagd naar ‘nette meisjes’. Na de
bedrijfsgegevens volgt dan een stuk
dat meer voor de ouders bedoeld
is. Het benadrukt de ‘gunstige
opvoedende omgeving’ en het nut
van het leren van een vak. Vervolgens
wordt de term ‘modinette’ gebruikt
als een positieve, hooggewaardeerde
functieomschrijving en ‘atelier’ voor
de werkomgeving. De term atelier in
de advertentie schept meteen een
duidelijk beeld van de omgeving
waar de meisjes terechtkomen: achter
een naaimachine in een ruimte waar
meer meisjes werken.

“De Kievit” adverteert in De Gelderlander van 18
oktober 1956.
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Ingezonden brieven
Of de advertentie het gewenste
resultaat opgeleverd heeft, valt
niet meer te achterhalen. Wat het
in ieder geval wel oplevert, is een
tweetal ingezonden stukken in De
Gelderlander van meisjes die zich niet
aangesproken voelen en het duidelijk
oneens zijn met de opstellers van de
advertentie. In hun brieven reageren

van de vorige eeuw

leukste meisjes werken?

alsof andere meisjes niet leuk zijn. En
werken in een atelier verdient dan wel
beter maar je hebt er geen kost en
inwoning. Dus het geld dat je daaraan
kwijt bent, moet je eigenlijk van dat
hogere loon aftrekken.

Mej. D.W. reageert in De Gelderlander van
23 oktober 1956.
de schrijfsters vooral op de term ‘leukste
meisjes’.
De schrijfster van de eerste brief is
het er niet mee eens dat werken in een
atelier een betere voorbereiding is op
de rol van huisvrouw en moeder dan de
leerschool van de eigen moeder. Geld
verdienen is volgens haar oké, maar leren
zuinig met geld om te gaan kan evenveel
resultaat opleveren. De schrijfster is niet
tegen het werken op het atelier, maar
dat moet dan wel gecombineerd worden
met het helpen van moeder thuis om
het vak van huisvrouw in de vingers te
krijgen.
De tweede schrijfster twijfelt aan de
effectiviteit van de advertentie aangezien
die meermalen in De Gelderlander heeft
gestaan. Ook het gebruik van de term
‘leukste’ spreekt haar duidelijk niet aan,

Positie van de vrouw in de jaren '50
De twee schrijfsters zijn in onze ogen
duidelijk kinderen van hun tijd. De
voorbereiding op de rol van vrouw en
moeder is voor hen het belangrijkst en
betaald werk heeft alleen maar zin als
het daaraan een bijdrage levert. Een vak
of vaardigheid leren die later van pas
komt en het geld dat je met betaald
werk kunt sparen, zijn argumenten die
daarbij meetellen. Nu was de positie van
de vrouw op dat moment ook anders
dan tegenwoordig. Pas sinds 1955
worden vrouwelijke ambtenaren niet
meer ontslagen op het moment van
trouwen. En pas daarna, in 1957, worden
vrouwen handelingsbekwaam, kunnen
ze zelfstandig een bankrekening openen
of een grote aanschaf doen.
Bij katholieke werkgevers blijft de

arbeidsvoorwaarde van ontslag bij het
huwelijk nog langer in zwang. Tot diep in
de jaren zestig word je daar nog bij het
trouwen ontslagen. Dat wordt vastgelegd
in het arbeidscontract op het moment
dat je begint met werken. Het is mogelijk
daarna een tijdelijke aanstelling te krijgen
tot de geboorte van je eerste kind, maar
daarna is het echt afgelopen.
Het gezin is de hoeksteen van de
samenleving met de man als kostwinner
en de vrouw als moeder met de zorg voor
huis en kinderen.
Effect brieven
Hadden de ingezonden brieven effect?
Het lijkt van wel. De eerstvolgende
advertentie slaat een heel andere,
meer professionele toon aan. Er wordt
gevraagd naar ‘flinke nette meisjes’
en het beroep wordt omschreven als
‘machinenaaister’. De nadruk ligt op het
leren van een beroep, het hoge loon en
de sociale en moderne omgeving.
Tekst: Eef van Hout
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Confectieatelier van Hollandia Kievit circa 1977. Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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Fabrieken in de wijk

Familiebedrijf Bendien was een grote naam in de wereld

Cora Meeuwisse: ‘De fabriek had een klasje, daar kon

Confectieatelier van Bendien in 1960. “Het gros van het personeel bestond uit jonge
meisjes. Die waren goedkoop hè.”

In Nederland behoren grote kledingfabrieken tot
het verleden. De Europese markt en de opkomst van
lagelonenlanden betekende het einde van een Twentse
bedrijfstak, die ooit één van de grootste confectieconcerns op
het Europese continent voortbracht. Het begon allemaal in
Almelo met Isaac Bendien.

I

saac Bendien (1842-1924) is
aanvankelijk handelaar en grossier in
kledingstoffen voor manufacturen.
Met paard en wagen trekt hij vanaf zijn
woonplaats Almelo door heel Twente om
zijn textiel aan winkeliers te verkopen.
In 1888 besluit hij met zijn handel te
stoppen om in Almelo met de fabricage
van werkmanskleding te beginnen.
Aanvankelijk met medevennoot Smits,
maar dat is geen succes. Na enige tijd
maakte Bendien een nieuwe start in een
pand aan de Kerkstraat, waarna hij in
1893 een groter pand aan de Holtjesstraat
betrekt. Naast het maken van werkkleding
begint hij in 1912 ook met de productie
van herenkleding. In 1924 telt het bedrijf
al zo’n achthonderd werknemers.
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Ontwikkelingen
Het bedrijf, dat in 1891 met zestien
meisjes in Almelo begon, ontwikkelt zich
in de loop der tijd tot een grootindustrie
in textiel. In 1956 werken er in totaal zo’n
1800 mensen bij Bendien, dat intussen
naast de hoofdvestiging Almelo ook
filialen in Emmen, Borne en Nijmegen
heeft. Het bedrijf verovert met bekende
merkkleding als Oxford en Manchester de
markt, maar de lonen van het personeel
blijven achter bij de groei van het bedrijf.
Spannende tijden
Volgens De Gelderlander van 14 juli 1914
brak er bij de firma Bendien in Almelo
in januari van dat jaar een staking uit,
waarbij 150 staaksters het werk hadden
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neergelegd. Er wordt een akkoord
gesloten, waarna alle werksters hun
oude plaatsen weer kunnen innemen
en er voor het vaste personeel een
loonsverhoging in het vooruitzicht
wordt gesteld. Maar een collectieve
arbeidsovereenkomst is door de staking
niet bereikt. In november 1936 is het
opnieuw raak, als 800 meisjes van
Bendien het werk neerleggen en de hulp
van de rechtsgeleerde professor Abraham
Jitta moet worden ingeroepen om in het
arbeidsconflict te bemiddelen.
Gelukkig is het niet altijd kommer en
kwel bij het familiebedrijf Bendien, dat
intussen wordt geleid door de kleinzoons
Tjeerd en Carel Bendien, want tijdens
het vijftigjarig bestaan in februari 1940
krijgen alle tweeduizend personeelsleden
vrijaf en volgt er een extra loonuitkering
voor het personeel.

Bendien Nijmegen
In augustus 1955 wordt de
confectiefabriek ’Corrector’ aan de
Nijmeegse Groenestraat 129 aan Bendien
verkocht. Het personeel wordt door
Bendien overgenomen en in 1956 werken
in het atelier 170 meisjes, die zich speciaal
op de fabricage van pantalons toeleggen.
Het atelier van Bendien wordt verder
uitgebreid richting Reestraat, zodat
er plaats is voor 200 meisjes. Via
advertenties kunnen naaisters en leerlingnaaisters vanaf 14 jaar zich aanmelden
bij het atelier aan de Groenestraat.
Het grootste aantal meisjes komt uit
de stad zelf, maar ze komen ook uit
Millingen, Groesbeek, Malden en andere
omliggende plaatsen.
Teruggang
In 1967 blijkt dat de omzet bij Bendien
zo sterk terugloopt, dat er aan 400
personeelsleden in Almelo, Emmen,
Borne en Nijmegen ontslag moet worden
aangekondigd. En daar zou niet bij
blijven…

van de confectiekleding

je oefenen op onderdelen van herenpantalons’
Cora Meeuwisse
Mei 2021. Het wooncomplex De Meiberg
in Dukenburg heeft
lange gangen waar
links en rechts
voordeuren op
uitkomen. Twee
keffende hondjes
waarschuwen het
baasje dat er iemand
bij de voordeur staat.
Het is de voordeur
van Cora Meeuwisse,
die in haar jeugd bij
Bendien heeft gewerkt.
In 1956 werd zij in een
gezin met een oudere
en jongere broer in
de Ten Katestraat
geboren. Na haar
lagere school op ’Johanna de Lestonnac’
aan de Dobbelmannweg, ging zij
naar de huishoudschool aan de St.
Stephanusstraat. Cora was intussen van
het Willemskwartier naar Bottendaal
verhuisd.

Bendien Groenestraat
”Ik was veertien jaar toen ik bij Bendien
ging werken”, vertelt Cora. “Bendien zat
naast chocoladefabriek Van Dungen
op de Groenestraat. Ik weet niet meer
of dat via een advertentie in de krant
of een kennisje is gegaan. De fabriek
had toen een klasje aan de kant van de
Groenestraat. Daar konden we oefenen
op onderdelen van herenpantalons.
Als je van onderdeel wisselde, ging
je weer terug naar het klasje om een
nieuw onderdeel te leren: steekzakken
maken, ritssluitingen aan de gulpen,
broekranden maken en stootranden voor
onderaan de pantalons. Die onderdelen
moest je allemaal kunnen maken, want
hoe meer onderdelen je beheerste,
hoe gemakkelijker je kon worden
ingezet. Maar dat was ook om je werk
afwisselender te maken, zodat je langer

geconcentreerd je werk kon doen.
Als je ’t netjes vroeg, mocht je een paar

Bendien aan de Groenestraat in 1970. Pal
ernaast stond de chocoladefabriek van Van
Dungen.
keer per dag naar het toilet om te roken.
Vanwege het brandgevaar mocht dat
niet in het atelier. Het atelier bestond uit
een lange diepe ruimte en boven was het
kantoor. Ik weet niet meer precies hoe
laat we ’s morgens begonnen, om half
acht of om acht uur,
maar ik had in die
tijd een vriendje,
dat me elke morgen
met de brommer
naar Bendien bracht
en ’s avonds weer
ophaalde. Soms
was er overwerk,
maar dat werd zo
zwaar belast, dat je
er praktisch niks aan
overhield.”
Staking
”Eén keer heb
ik een staking
meegemaakt.
Op een morgen

stonden er een paar mannen aan de
overkant bij De Haard. Zij hielden ons
aan en vroegen of we
ook aan de staking
mee wilden doen. Het
ging om een beter
loon en ze zeiden dat
we gewoon kregen
doorbetaald. Ik deed
daar dus aan mee. De
lonen waren toen erg
laag. We moesten toen
wel bij de baas op het
matje komen, waarom
we gestaakt hadden.
Maar het was geen
strenge baas in mijn
herinnering. Ik was op
’n keer heel erg moe en
slaperig, terwijl ik met
een schrootband bezig was. Maar hij liet
me rustig even bijkomen. Het gros van
het personeel bestond toen uit jonge
meisjes. Die waren goedkoop hè. En we
hadden concurrentie van Don op de
Weurtseweg, die een groter atelier had.”
Tekst: Henny Fransen
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Cora Meeuwisse in 2021. Foto: Henny Fransen
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Fabrieken in de wijk

Liefde in de fabriek, het kwam nogal eens voor. Silvia

‘Eerst hield ik Theo een beetje van mij af,

Silvia en Theo in hun voortuin aan de Helmersstraat, 2021. Foto: Vincent Moll

Generaties lang werkten er familieleden van elkaar bij
fabrieken als Willem Smit, Van Dungen of Dobbelman. Toen
Silvia Wouters bij Dobbelman ging werken, trof zij er geen
familie aan, maar ze leerde er wel haar aanstaande man Theo
Loeffen kennen.

J

uni 2021. Silvia (68) is het
Willemskwartier al haar hele
leven trouw. Ze groeide op in de
Dr. Schaepmanstraat en woont
intussen alweer tientallen jaren met
haar Theo in de Helmersstraat. Langs de
wenteltrap in de woonkamer hangen
mooie foto’s van de kinderen en
kleinkinderen. Silvia vertelt: ”Ik ben de
jongste uit een gezin van elf kinderen.
De oudste twee meisjes heb ik nooit
gekend, omdat die al in de oorlogsjaren
gestorven zijn.We woonden met z’n allen
in een klein huis met drie slaapkamers.
Mijn ouders sliepen apart, onze Rietje
en ik bij elkaar op een slaapkamer
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en de jongens samen op een andere
slaapkamer.
Na de kleuterschool aan de
Groenestraat, ging ik naar de
Ds.Creutzbergschool aan de Reestraat.
Omdat leren niks voor mij was en je
met veertien jaar pas mocht gaan
gaan werken, volgde ik daarna nog
de Levensschool aan de Spadestraat.
Spelen deed je buiten. Ik was vaak op
het Potgieterpein te vinden bij het Don
Boscohuis, waar ik op mijn veertiende al
ging dansen. Mijn vader was loodgieter,
maar hij is maar 57 jaar geworden. Een
zware tijd voor mijn moeder. Ik denk er
nog wel eens aan terug.”
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Nieuwe Nonnendaalseweg
”Ik kom van de Nieuwe
Nonnendaalseweg”, vertelt Theo ”Mijn
vader had daar een transportbedrijf in
een loods achter bakkerij Van Boxtel.
Vlakbij het rangeerterrein van het spoor.
Hij reed bakstenen voor de bouw. Soms
om half vier in de morgen al de deur
uit. Stenen met de hand opladen en
afleveren bij de bouw.
We hadden thuis zes kinderen en
woonden in twee benedenhuizen
naast elkaar bovenaan de Nieuwe
Nonnendaalseweg. Vanaf de Graafsebrug
links aan dezelfde kant als aannemer
Bertsen & Braam. Die huizen waren
vroeger van Ceulemans geweest. Hij
kwam elke week de huur ophalen op
een gammele fiets, terwijl hij behoorlijk
rijk was. Later zijn verschillende huizen
van hem verkocht. Ze hadden een
voorkamer, gang, keukentje en een
slaapkamer. En een bedstee die uitkwam

en Theo zijn inmiddels 50 jaar getrouwd

vanwege zijn lange haren, denk ik’
in de kamer. Daarom sliepen de kinderen
in het ene huis en mijn vader en moeder
in het huis ernaast.
Ik heb daar een mooie jeugd
gehad. Zelf vliegers maken met latjes
die we bij Berntsen & Braam hadden
weggehaald. Mijn lagere school
was de Thomasschool op de
Koninginnelaan. Daar waren
toen twee jongensscholen: de
Thomasschool voor de jongens
van beter gesitueerden en de St.
Dominicusschool voor jongens uit
de armere wijken. Daar zaten veel
jongens uit de Wolfskuil en Onder
de Bogen op. Mijn vader was zuinig,
maar had best wat geld gespaard.”
Verschillende fabrieken
”Ik heb vanaf mijn veertiende in
verschillende fabriek gewerkt.”
vertelt Silvia. ”Anderhalf jaar bij Van
Dungen op de kartonnageafdeling,
waar ik dozen moest vouwen. Vanaf het
”klasje” keek je op de rumbonenband
beneden in de fabriek. Ik heb later
zelf ook ”sjoekelade-klumpkes
ien deuskes” gedaan. Op het
eind van de week kreeg je een
chocoladepakket mee voor thuis.
Het loon zat in een toetje met een
loonstrookje erin. Dat gaf je dan aan
je ouders. Ik wist niet eens wat ik
verdiende! Ik heb ook een korte tijd
bij Bendien gewerkt, maar het werk
met de naaimachines was niks voor
mij. Bij de Swift heb ik nog een tijdje
de schoenen gepoetst voordat ze
de deur uitgingen, maar het meeste
schik heb ik gehad bij Dobbelman,
waar ik Theo heb ontmoet.
Er werkte bij Dobbelman geen
familie, maar aan de lopende band
bij de tandpasta leerde ik Roel Loeffen
leren kennen. Zij bleek een zusje van
Theo en werd later mijn schoonzusje.
Tot aan ons trouwen heb ik vier jaar bij
Dobbelman gewerkt.”

Dobbelman
Theo: ”Na de Dr. Poelsschool kwam ik
op mijn vijftiende bij Bouwbedrijf De
Witt uit Beek terecht. Daar heb ik goed
verdiend. In 1968 al zo’n 70 à 80 gulden
in de week. Veel geld voor een jongen

De fabriek van Dobbelman vanaf de
Graafsebrug in 1962. Rechts langs de
fabriek loopt de De Ruyterstraat.
in die tijd. In een bruin loonzakje, dat je
thuis afgaf en waaruit je dan je zakgeld

Magazijn van Swift-schoenfabriek aan
de Muntweg in 1960.
kreeg. Op een gegeven moment moest
er bij Dobbelman vanaf de grond een silo
worden opgebouwd. Dat deed ik samen
met Sjaak Ernste. Op zeker ogenblik

konden we met dat werk niet verder. Ik
kon toen kiezen: óf de WW in, óf tijdelijk
bij Dobbelman in de fabriek gaan
werken voor hetzelfde loon. Ik koos voor
dat laatste. Het werden drie weken aan
de lopende band. Daar leerde ik Silvia
kennen.
Silvia vertelt: ”Ik moest daar zakken
met zeeppoeder uit een trechter
vullen. Als die gevuld waren,
moest Theo ze dicht trekken. Er
werkten toen veel Marokkanen bij
Dobbelman, waar we het goed mee
konden vinden. De verhouding
met de collega’s en onze chefs was
goed. We hebben veel gelachen en
wel eens een geintje uitgehaald.
Theo trok een keer de bodem van
zo’n zak los, zodat het waspoeder
alle kanten uit stoof! Er waren
natuurlijk machines, maar er werd
nog veel met de hand gedaan.”
Verkering
”Eerst hield ik Theo een beetje van
mij af. Vanwege zijn lange haren,
denk ik”, vervolgt Silvia. ”Maar
later begon ik hem toch wel leuk
te vinden. Na het werk gingen we
over de Graafsebrug naar huis.
Ik linksaf naar de Willemsweg en
Theo op z’n Kreidler over de stoep
de steile helling af naar de Nieuwe
Nonnendaalseweg. We ontmoetten
elkaar bij een friettent en gingen
samen naar de bioscoop. Naar
de Corso aan de Groenestraat of
de Asta aan de Kraijenhofflaan.
”We waren allebei 19 jaar toen we
trouwden,” vertelt Theo. ”Als je in
die tijd jong trouwde, hoefde je niet
in militaire dienst, omdat je dan
kostwinner werd. Daardoor zijn we
intussen alweer vijftig jaar getrouwd.”
Tekst: Henny Fransen
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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Vier oude fabrieksgebouwen bieden bedrijfsruimte

Afbreken is niet altijd nodig: nieuwe
In het hart van Nijmegen stond tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw een heel aantal
fabrieken. Een groot gedeelte daarvan is inmiddels afgebroken en in een paar nog bestaande
gebouwen zijn andere ondernemingen gevestigd. Wat zat er in die oude, nooit afgebroken
gebouwen en vooral, wat zit er nu?

Splendorfabriek
Zo’n dertig jaar
geleden kwam de
gloeilampenfabriek
Splendor leeg te staan.
Philips, inmiddels eigenaar
van Splendor, trok de
stekker uit de productie aan
de St. Annastraat. Die heel
grote fabriek, waar ooit meer dan
vijfhonderd mensen werkten, kwam leeg
te staan. De eigenaar, een vastgoedbedrijf, besloot om van de
fabriek een bedrijfsverzamelgebouw te maken. Die kreeg de
naam Splendorfabriek.
De Splendorfabriek bestaat uit drie gedeeltes. Aan de
St. Annastraat, met die mooie voorgevel, bevindt zich het
kantoorgedeelte (let op de glas-in-lood-ramen boven de
ingang). Dit gedeelte werd na vertrek van Philips – en nog
steeds – verhuurd als kantoorruimte aan verschillende firma’s.
Achter dit gedeelte staan twee grote productiehallen.
Bijzonder aan die hallen zijn de boogplafonds van beton.
Deze constructies staan op de monumentenlijst. In 2014
werd de linkerhal, zo vertelt beheerder/eigenaar Joris Joore,
verbouwd tot een soort straat met kleine kantoorruimtes.
Er zouden in die straat verschillende bedrijfjes komen, maar
Proud Nerds heeft de hele straat in keer gehuurd. De andere
hal wordt in de nabije toekomst ook gerenoveerd. Omdat
er parkeerruimte bij de Splendorfabriek moet zijn, wordt
er een etage ingebouwd. Op de nieuwe etage worden ook
werkruimtes gemaakt.
Aan de Gorterplaats bevindt
zich het derde gedeelte van
de Splendorfabriek. Het is
een groot gebouw met
een aantal bijgebouwen
uit begin jaren zestig. In
dit gebouw zitten zo’n 35
bedrijfjes; van een garage
tot timmermannen, van
kunstenaars tot postbestellers.
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Bedrijvencentrum
Groenestraat (BCG)
Begin jaren tachtig was er
een economische crisis met
grote werkloosheid. Smit
Transformatoren stootte
toen een van hun grote
panden aan de Groenestraat
af. Op voorstel van Dick Wijte,
de toenmalige wethouder van de
gemeente Nijmegen, werd het pand
bestemd voor kleine ondernemers, vertelt relatiemanager
Ruud van Domburg.
Uitgangspunt bij dit bedrijvencentrum was starters
de mogelijkheid bieden om tegen billijke prijzen een
bedrijfsruimte te huren, om zo de werkloosheid te bestrijden.
Er waren toen zo’n veertig ruimtes van verschillenden
omvang te huur. Eind jaren tachtig werd BCG verder
uitgebreid. In 2000 is het pand verbouwd naar de huidige
situatie. Het heeft drie vleugels en drie etages en biedt
ruimte aan zo’n 85 bedrijven of bedrijfjes. Die bedrijven zijn
heel divers: massagetherapie, advocatenbureau, thuiszorg,
een bedrijf voor energietransitie en nog veel meer.
Een oud en mooi principe is dat een ruimte voor twee
jaar gehuurd wordt. De huurder heeft binnen die periode
toch de mogelijkheid om de ruimte op te zeggen met een
opzegtermijn van drie maanden. De
verhuurder is gehouden aan
die twee jaar. De kracht
van BCG is de goede
bereikbaarheid, eigen
parkeervoorzieningen,
een gezamenlijke kantine
en een centrale receptie.
En… een mooi uitzicht
aan de achterkant op
Royal Smit Transformers
(de oudste maakindustrie
van Nijmegen).
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aan nieuwe ondernemers

bedrijven in oude gebouwen
De Houtwerf

Hubertus

Oorspronkelijk was
op De Houtwerf aan
de Hatertseweg de
Gelderse Triplex Handel
gevestigd. Vandaar ook
de naam van het huidige
bedrijfsverzamelterrein: De
Houtwerf. Bij GTH werd een
nieuw product uit Amerika verzaagd:
triplex. In de gebouwen rechts op de werf kwam een van de
postsorteercentra van de PTT in Nijmegen. In het huidige
restaurant Plek Nijmegen stonden de PTT-fietsen met de
posttassen. In waar nu Black & Blue zit, kwam de post met
de vrachtwagen binnen, in Dé Bakkerij en de Kettlebell Club
werd de post gesorteerd en ook gepauzeerd.
Links op het terrein was de plek van Bouwbedrijf
PW Willems. In de kantoren van de aannemer zitten nu
Pedaalkracht, PlekShop en het atelier van Laurien Renckens.
Om de hoek was de opslagloods van Willems; nu de plek van
het Leermeesterlab van de HAN en I am recycled.
Toen in 2014 de PTT vertrok en ook de ruimte van
Bouwbedrijf PW Willems vrijkwam, besloten Laurien
Renckens en Alwin Willems, om van de werf een plek te
maken waar makers, bouwers en de buurt elkaar kunnen
ontmoeten. Een plek waar vooral ook de werknemers van die
bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen
leren.
De Houtwerf is een verborgen plekje in Nijmegen, waar
het winkelend publiek welkom is! Eens per jaar is er een open
dag voor de buurt en voor heel Nijmegen. Anderen worden
dan uitgenodigd om nieuwe initiatieven en maakprocessen
te tonen.

Een paar jaar
geleden toen Het
Rijks VMBO-campus
(voorheen Dr. Poels)
aan de Goffertweg
ging verbouwen, had
de school ruimte nodig
voor de technieklokalen. Een
schoolleider had goede contacten
en wist een lege hal op het oude Alfa Laval-terrein aan de St.
Hubertusstraat te regelen. Nu zit in die hal Het Rijks VMBOcampus met de afdeling techniek en het project Sterk in
Techniek. In die hal wordt op praktische wijze vakmanschap
ontwikkeld: de leerlingen bouwen een echt huis!
Tot 2023 kunnen de bedrijven op het terrein van de
St. Hubertusstraat blijven, daarna worden de gebouwen
gesloopt en komt er ruimte voor woningbouw. Samen met
Rob de Graaf lopen we langs de bedrijven op het terrein. Er is
een bonte verzameling van bedrijven. Hal 2 is de ruimte van
ECO+BOUW, een bedrijf dat zich richt op circulair bouwen:
bouwmateriaal dat niet meer hergebruikt kan worden, gaat
terug de natuur in. Verder is er op het terrein een matrassen’fabriek’, een naaiatelier, een kwekerij voor paddenstoelen,
een atelier voor leerbewerking en er zijn zelfs moestuintjes.
De meest opvallende activiteiten zijn toch wel die van
Stichting Hubert, want deze culturele broedplaats biedt
ruimte aan kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en
publiek om kunst te maken, maatschappelijke thema’s te
onderzoeken en om de resultaten daarvan te presenteren.
En dat allemaal rondom een gezellig terras!
Tekst: Piet Hieltjes
Foto's: Vincent Moll,
collectie De Houtwerf,
www.noviomagus.nl,
Regionaal Archief
Nijmegen
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Fabrieken in de wijk

Teloorgang van de industrie

Stijgende lonen versnellen neergang industrie
De Nijmeegse industrie bloeide vooral in de jaren 1950-1972,
maar nam dramatisch af vanaf het begin van de zeventiger
jaren. Een eerste indicatie dat het mis ging met de industrie
was in 1967 de surséance van betaling van de Nyma met
daarop het massaontslag in 1969. Circa 750 werknemers
kwamen op straat te staan.

H

oewel door onder meer het
gemeentebestuur en de
vakbonden van een ramp werd
gesproken, bleek weldra het merendeel
van de ontslagen werknemers welkom
bij andere bedrijven in Nijmegen en
omgeving.
Werkten er in de jaren vijftig ongeveer
2500 personen in de schoenindustrie,
in 1969 was dit geslonken tot 1100.
Zo had Swift, dat in 1967 Robinson
had overgenomen, in dat jaar nog 858
werknemers. Reeds in 1973 was dit
gereduceerd tot 197 en in 1980, vlak voor
het faillissement, waren er nog
maar 115 personeelsleden.
Spoedig volgden er
ook bedrijven in andere
sectoren die gedwongen
moesten sluiten. In wat nu
het stadsdeel NijmegenMidden is, sloten de volgende
fabrieken hun deuren: Van
Dungen (chocolade), ASW
(geisers), Nederlandse Export
Papierfabriek (maandverband),
Muller (tricotage).
Oorzaken teloorgang
Aan deze teloorgang van de industrie
lagen diverse oorzaken ten grondslag. Zo
waren er de explosieve loonsverhogingen
in het midden van de jaren zestig. Swift
meldde een loonkostenverhoging binnen
anderhalf jaar van 18%, terwijl de Nyma
sprak van een verhoging van meer dan
20%. De loonkosten waren in de periode
1958-1964 in Nederland gestegen
met 33%, in de EEG was dit 19% en de
Verenigde Staten slechts 1%. In de jaren
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zeventig en tachtig was Nederland allang
geen land meer van lage arbeidskosten.
Dit betekende voor de arbeidsintensieve
bedrijven een trek naar lagelonenlanden.
Daarbij waren Nijmeegse bedrijven
vaak onderdeel van een groter geheel
en bij, door de krimpende markt
gedwongen reorganisaties waren ze snel
het slachtoffer. In een aantal gevallen
bestonden de fabrieken uit alleen een
afdeling productie en waren daardoor zeer
kwetsbaar. In andere gevallen waren de
fabrieken niet kapitaalkrachtig genoeg om
de noodzakelijke investeringen te doen.

Sloop van de Export Papierfabriek aan de
Tollensstraat in 1977.
(o.a. Nyma). Gevoegd bij de roerige tijden
in Nederland, de kosten voor opbouw van
de verzorgingsstaat en een veranderende
arbeidsethos verklaren de snelle afbraak
van de industrie in Nijmegen.
Jaren tachtig
In de jaren tachtig stabiliseerde de
werkgelegenheid in de industrie.
Ten opzichte van 1966 was er een
achteruitgang in de Nijmeegse industrie
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Productie van de laatste order bij Swift aan
de Muntweg in 1981.
van zo’n 40 á 45%. Niet alles was
echter kommer en kwel. Zo startten
de Amerikaanse bedrijven Intergraph
en Digital een vestiging in Nijmegen.
Spectaculair was de ontwikkeling van
Philips in de stad. Na onder meer een
investering in 1996 van twee miljoen
gulden door Nijmegen in het bedrijf, steeg
het aantal werknemers zoals vermeld in
2001 naar 5145. In 2009 was dit gedaald
tot 3331 (2897 mannen, 434
vrouwen).
Nieuwe ontwikkelingen
Hoewel recentelijk
Thieme (drukkerij), Honig
Voedingsmiddelen en
Papierfabriek Gelderland
(Sappi) definitief hun
deuren sloten, zijn er
ook veelbelovende
ontwikkelingen te zien in de
industrie. Zo startte in 1991
het farmaceutische bedrijf Synthon haar
activiteiten. Deze onderneming telt in
Nijmegen ongeveer 500 medewerkers en
heeft onder andere vestigingen in Spanje,
Tsjechië, Chili, Mexico en Argentinië.
Wereldwijd heeft ze 1600 personen in
dienst. Ook de ontwikkelingen op de
Campus van de universiteit, Mercator 1, 2
en 3 dragen bij aan de (nieuwe) industrie
in Nijmegen.
Tekst: Henk Janssen
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Fabrieken in de wijk

Plattegrond van de fabrieken in de wijk
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Legenda bij kaartje:
1 Alfa Laval, St. Hubertusstraat

6 Tricotfabriek Muller, Tollensstraat

2 ASW, Muntweg

7 Nederlandse Export Papierfabriek, Tollensstraat

3 Bendien kledingatelier, Groenestraat

8 Royal Smit Transformers, Groenestraat

4 Van Dungen chocolade, Groenestraat
5 Hollandia Kievit, St. Hubertusstraat

9 Splendor Gloeilampen, St. Annastraat
10 Swift schoenen, Muntweg
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