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De sociaal-economische toest and was na de tweede wereldoorlog in Rucphen ven e van
rooskleurig evenals elders trouwens. Naast grote materiele schade aan kerken en school
gebouwen werden tijdens dl! bevrijding dert ig huizen tot aal verwoest, vijfenveert ig
huizen zwaar- en vierhonderdvijfti g Licht beschadlqd. Dp 1 jan uari 1945 telde de gemeen
te Rucphen 9500 inwoners. Door het oorlogsgeweld kwamen in onze gemeente 42 burgers
om het leven. Dat is ruim 0,44 procent van het inwonertal. wat ruim tweemaal zoveel was
als het landelijk gemiddelde. Na de bevrijding moest er dus worden aangepakt. Opbouwen
indust rialisat ie waren dl' steutetwco reen. De herbouw verliep stroef omdat er grote
schaarst e was aan materiale n. Ook de werkloosheid was eno rm groot . Toen er in 1946
vanui t Dordrecht belangstelling was om in Rucphen een fabriek te stichten ven eende de
gemee nte hieraan dan ook alle medewerking. Omdat de etectro-no tcr entab riek
E.M.F.' Oordt ' de ee rste grote indust rievesligi nq was in de gemeente Rucphen is deze
publicatie hieraan gewijd. Hope lijk l ullen veel oud-werknemers er met plezier kennis van
nemen, al was de sluiting in 1972 niet ze plezierig.



Boven: E.M.F. te Rucphen.
Onder: De fabriek te Dordrecht .
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AI vanaf dl!' t ....int iljer jaren is de werkLooshetd een van de groot ste probLemen in de
gt!meen~ Rucphen geweest. Gebrt k aa n \lJerkge{~nheid in de naaste omgeving en de
onge«ho<Mdhe Wl van het groot st! dee l der '.trkzoekenden werd ets de vocmaamste
oorz aa k h'eN .ln bt'scholJwd. Hoe groo t het prob leem van de werkloos heid W.lSblijkt uit
bet E. 1. I. rappo rt ...en 19S0. Daan n werd vellnt'l.d da t in het'!. Noo.d · Brabant gt't' n
gerreente was waa. de we,kge{ege ntleWlssitaatie zo tam pzabq was .lis in de gemet'nt!
Rucphen . Voora l tij dens de ambhpt! riode van burqelTlt'nter Al.berts werd dOOf het.
gemee ntebes tu ur g rote d ruk uitgeoef l.'nd om in Hug~ poI.itie "e kringen gehoo r te vinden
om dere noodsi tu<ltie o p te tosse n. Bitter werd door sommigen zelfs beweerd dat van
hogerh.JfKIu n deze sit aa t il.' bewust niets werd gedaa n, omdat west -ê rebaot d Ît'llen moest
als reSl'rvoir vanameidskrachten ...oorder.Jndst.Jd .
r ussen 1948 en 19S5 schommelde het percen te qe werklozen in Rucphen
tuss enUen40procent an de bercepsbevolkioq .
Ten tijde van de s luiting an E.M.F:Ootdt" in 1972 was dit 25 procen t t'n in november
1995 was in Rucphen 1,8 procen t ....JO de mannelijke- en U, l procent ...an de ...rouwelijke
bercepsbe...olking werkloos.
L M.r:Oordt " verschaft e. na ee n aa nloop period e, werk aa n ongevee r 100 personen.
Deee rs te verwachtinqen da t dit lOU uitgroeien tot 300 zijn nooit bewaarh eid geworden.
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Het pendelsaldo is hel verschil amende inkomendeCDuilgiWldependel onewel het verschil
n rssen ce omvang van hel werk- en wcontcreusisme. Hel pendl:1 la.1do moet gelien worden
in relatie met de bescllouwde geografische sdw.l . ia CLlUde gemeenteof MI gewest Bij een
pendelsaldo van nul is sprake van een evenwichtige peDdelbaJlIlIS. hetgeen iMoodl d~l de
inkomcnde pende1in eeoge meenle gelijkisl.1lldeui!gUlldeper.del.V m eeodergetijke roilUltic
is in I994 nagenoeg ipntke indegemeente WoeDsdlecht( r ieooktabeI3).
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Op J april 1911 vond de oprichting plaats van Willem Smit en Co. Elecucmcterenfabrek.
Aan de ParaUelweg te Dordrecht begon men hier motoren te produceren tote n met 30 p.k.•
De productie was de eerste ja ren niet l a gfoot: Óok tijdens de eerste wereldoorlog zet er
niet veel groei in vanwege de materiaatschaarste.
In 1913 werkten er40 mannen en 10 ml"\sjes tegen een gemiddeld uurloon van 9,2 cent.
Erwerden dat jaar 470 motoren afgeleverd.
De eerste motor was in 1912 qeleverd aan de firma De Groot in Gouda. Hij had een
vermogen van 0,5 p.k. woog 29 kilo en kostte f4 0,-.
Op 17 oktober 1918 werd de oorspronkelijke naam veranderd in
Electro Motoren Fabriek "Dordt", in de volksmond De [ ,M.F. qenoemd. Vanaf dle tijd
werden er ook grotere motoren vervaardigden in de Loop der jaren is het vel mogensteeds
opgevoerd. Het aantal opdrachten verdubbelde in de twintiger jaren en er welden in
Dordrecht nieuwe panden aanqekccht.
Na een teruqval tussen 1931 en 1935, volgde tot 1940 een periode van qrcte etcetbe
ocrloqsjaten maakten hieraan een eind en na de bevrijding behoorde E.M.F:Oor dt" tot de
zwaarst geteisterde bedrijven in ons land.
Krachtîg werd de wederopbouw ailngepakt en werkte men vanuit een nieuwe opzet.
De fabriek te Dordrecht werd qespecialiseerd VOOI bijzonder werk, voornamelijkvoor de
grotere opdrachten. In Rucphen werd een dochteronderneming opgericht voor de
seriefabrikaçe van kleinere kortsluitmotoren van 1/4 tot 20 p.k ••
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B URG ERLIJK A RM BEST UU R VAN R UCPHEN
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Hetidee omeen dochteronderneming van [.M.F."OOldt· in Rucphen h' \ti , lil.·u kw.uuvan
de heeIJ .P.J. Asse!bergs uit Bergen op Zoom.
Hijwas lid van Gedeputeerde Stalen en cernmissaris van LM,F."Oordt·.
Vooral het feit dat hier ruim voldoende personeel voorhanden W<lS en d,' 0) ,,,,"1 "i"t dUIJr
was, qaf de doorstag.
De grond werd aanqekorht van het Burgerlijk Armbestuur te Rucphen "l! ,I,· '1"!llt'ente
verleende alle medewerking,
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Volgens de hee r M.G. Hermans, toentert ijd secreta ris van he t Burge rlijk Armb" \ lu ur, kost 
te he t hem en voorzi tte r P.H. Commiss aris hee l wat moeite om tcestemminq. tot verkuup
van de qrond. van enkele andere bestuursleden te verkrijgen .
Met de geeste lijkhe id vrees den zij voor zedeloze toestanden als mannen en vrcuwru u rnen
in ee n fabriek zouden werken.
l ater werden e r in same nwerking met de pastoors en catechisten richtlijn ,," 01"1t'\ I"ldter
bescher ming van de fabrieksmeisje s.Het welen van gehuwde vro uwen w.n de I't'f\ te en
voornaamste vere ist e. Pas in 1961 werden er gehuw de vröuiwen in dien\ l 9"lInllll'n die
afgez onderd van de andere meisjes, in de loods naas t de fabriek werkten. NJ de kO fll ~t van
bedrijfsleid er S. van Dam verhuisden in 1962 dl:' ge huwde vrouwen naar d,' YliH ,·l.u ij bij
de andere meisjes.
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TIjdensschaft tijd even hrtbosîn!
achterv.t.n.r.: Zusje deJong.Tonny k~voetsen G ree t de J o n g

midden: Jaantje Mol. Adne Jaspers en Corde Jo ng
VOOI: JO Heeren, Jo Brouwers. Jo Kas en Jo Heeren.

fotocoll. Jo nee reo
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Deze foto _d !JI'1I'LIdkt bij de feestebjkeo.-irog van de f.bntol<te ll:ucpl\erlop 16 juli 1949.
fotocolIK tie~_ J .kO!'fstens-Vergouwen.

Start in (ale W. van Deursen

In september 1946 begon de opleidinq van enkele meisjes als wikkelaars ter.
Datgebeurde in een cafézaaltje dat men huurdevan Willem van Deersen. Dewerksters van
het eerste uur waren c.a . Rietje van Deunen , Kaatje en Joke de Bruyn. Riet Rcks en Jo
Veeke. OngeveeJ een jaar later verhuisde men naar de Sprunde~ewt9 te Rucphen waar op
bet fabriekstertem ajvast een loods was gebouwd.
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BedrijfsleiderG. Th. van Swaay
overleden 29 juli 1986
Fctoccllectie mevr.v.d. Buys
vanSwa ~y

A.J. Martens
hoofdwi Uelarij
overleden 28 jaflu.lli 1 ~1I ~

Fotocolled ie J .LM.M,,,t ~lI '

De opening van de E.M.r. "Dordt "· labriek te Rucphen vond plaats op zaterdag 16 j uli
1949. Na een plechtige H. Mis waarb ij de direc tie, burgemeester en wethouders van
Rucphen, de dire cteu r van ht>tarbeidsbureau en de pastoors van Rucphen,Sprundel en
\ t Wiltebrord aanwe zig waren , werd de fabriek ingezege nd
Nadien was e r ee n koffiet a fe l voor de çenodiçdene n het vo lta llig persone e l.

E.~l. ". RV( ~Pln~~ DRA\IT !

Zaterdag ingezegend en
officieel geopead

Uitkom.) voor de~

uit B,abdnts Nieuwsblad 18-07·1949

Bedrijfsleider S.van Dam.

FotocotlectieScvan Dam
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Als bed rijfs leider werd de heer G.Th. van 5waay aang estel d, die met zijn gezin hel huis
rechts naast de fabriek ging bewonen. Het ande re huis links naas t de fab riek werd
betrokken door de heer Aj. Marte ns die de sce pte r zwaaide in de wikkelarij.

De wikkelarij in oude stijl

15



De heer K. Haqedcom. assistent bedrijfsleider, ging ITI(>t l ijn gezin wonen in ,....t huis dat
eertijds voor burqemeester Crusio was gebouwd. thans Raadhuisstradt Al tfo Rocphen,
Daar hebben zij 35 jaar gewoond,
In de Juüa nastraat te Rucphenwerden nog vier huizen gebouwd voor het kdd"'I,.-r\Ol1l'e(.
Voor het werven var! personeel welden veldwachter De G;e, en w"..I<..ringsrwn
Adr. Schijven ingeschakeld. Dele persoonlijke benadering teveu e uiteind..lilk bet beste
resulta at op. Het typeert ook de sfeer van gemoedelijkheid die er was.
Zelfs nu, bijna vi]fentwintîg jaar na de sluiting van de fabriek, wordt de h"1"1 V~n SWddY
door oud-werknemers beschreven els een vaderhjke figUUf,die hUlTlddll l'1I rl'(htvadrdiq
met de fTlf'nien omging.

ntrecteur w.". êccqaerdt uit Dordrecht kwam
ook f'!gelmatig naar Rucphen. In het bos
actuer de f<tbrÎf'k plaau te hij in ee lomer zijn
bijenkorven. Er wordt beweerd dat hij eens met rijn
voet in een strop tereebt kwam dip van koperdraad uit
dewik kelarij was gemaakt.
Er la ten heel wat konijnen in het bos rond de fabriek
en sommige werknemers probeerdl'n ondf!f schafttijd
nog een kenijntje te strikken!

16

10 de fabriek walen ook verscheidene douchecabines waar dflmeisjes op vrijdagavond VOOI

een duhbeltjflkonden deur hen. Tedereen kon daar gebruik van maken, dus niet alleen de
përsoneelsleden. Het toezicht werd uitqecefenë door mevrouw Caslelijn en omdat er toen
hier maar w~ i n i g woningen waren met een bad- of een douche-ruimte werder druk gebruik
van gem.ukt. "
Deheer Ërul, jarenlar'lgwerkzaam els voorwerkerkijkt nog met plezier terug naar de tijd
dolthij samen met enkele anderen, houten steeen e.d. maakte die met Sinterklau aa.. de
kinc\erflnvan petscneetsteoen werden qegeven.
De heer Piet Reevers. die vanaf het begin lot de sluiting in 1971 bij de E.M.f:Oordt'
fabriek in Rucphenheeft gewelkt. 1iI1op mijn verloek in rijn l!igfln woord"" verslag doen
v<lnlijn"rvarinqen bijd itbedrijf.

fotocoltt<tleP.lloovers

17



dOl"" U ,, ~ >" It 1'1 :

,,,,,,cl

'; ~ T Il I C 5 C Tl I! I F 'f

ll lt>"bij ~ .. r " l :' r ..n .. i j , d l:.t

d" '1~~ " 1' J . RoO't~n

~~~,..un l~ "r t 1?Z7

v . n ~ 9 ~ ~ r , ~ .. be .. L941 t/ .. J ~ " pril 191~ bij ~ n c b..df' 1j' l n
!ll1cpl. c n ~1: . ~ r. h~r. ..~hll~ r e n i n ~t ..u;'t~ " .. ".r~~ IUI . j~ t' ~" " ,

I n d" , e j~r',n . h .. bb,n .. 1 j d ~ lI e ~.. 1l()(\"~ 1' ~ hnn ~ .".n .. n . l ~ .... "
3 1'~ "r~at ~n t ~ ~ c c" j, .l d "~ d o,,~ .. 1< ~ .. , d ie ~ .. 11''' ' t~.... .... t r ,,,,,,d ..
,, ~ rb. "3 .. h .~ ~ ~ ",.. t l n:lc h t .. ~ c <>ed. ve.U, ~l ".. u",b _ id h_.ft 'co· ,·_
ri~h t . ~~ . ~ ""n" h.. hh..n "i j ""~rd <> rl n ll' "0".. d .. Iror ...~lr h " I J : ,.
".1~ 1' '''~ ~l~ .et " nd.r~n 1I."n ~ 3. ..r.,"~ "'l: t .

I n ~ ~ ...b.~n ~ .... t ~.n n"od~ ,,1< dl jk . 1I..~ c t.r·,, ~t" l'_rin ,. Van " "" ..
ond " r n.. .. i nl· h _b h e ~ "ij h . t "~ ,, .. o ~ tfl n h.. ~ t ~ .l hn ~ ~ p"" du ;, t!.·
1n "n z" .. _... H r .ln e h 1!I'c [lh ~ n te h.e !"d iC~ n.

d l : C" .."lr V(l.n <1.:. ,""...tJ"et:~l i ~ lI ~ t d 1 ~ n , ' v~ f' '''' n d . .. , ol_ ~ eft "

R nov er ~ OI' "A f ehruQ.J"i 191 2 n l'e_".~ . n d ~ .1.. b<t td ~"v" J"_ ~ ft""• .1~

in on <l.. r ll ne ov~rl~~ " !' l ~ ll.p r il 197 2 bp ~ l "<l i t:d .

\l l j wi l le n ni e t n ;) l:). ~en ,,~ '" Dn z e D rk entell.j~h., t <l h b. ' .. I,-.n
" "or he t t."n b. lI" • .,,, v on "" ze onderne ll inll" " .rd c h h v.rk . n ....
rl ~ orvoor ~ " eev.n 1'. "~ o onl1jke in~ t t .

m:n::.r !' . V.

I fj'jj;;:-'"",

18

verteld door Piet Reevers
die van 29 sept ember 1947
tot 14 apnl 1912 bij de
E.M.r."Oordt "·fabn ek t e
Rucphen heeft gewerkt. '

De directie in Dordrecht, daar was namelijk de hoofdvestiging, lach t uit breiding van de
productie van kleine motoren tot 10 p.k..
Ze vonden in Rucphen een çeschikte plaats . grond voor een prikkie en voldoende
werknemers. Dus werd het Rucphen en wel tuss en Sprundel
en Rucphen. Er werd qestart met het bouwen van een loods omstreeks 1947. Die stond er
vlug, het waren betonelementen dus dat schoot ~l op. In diezelfde tijd werd ook de
fabriek gebouwd die links van de loods staat. Intussen zat men in Dordrecht niet stil want
er moest een begin worden gemaakt met het opleiden van personee l.
In Sint Willetlford, bij care WiUem van Deursen. werd ge~til rt met het opleiden van
wikkelaarsters. In die t uesentij d was de loods klaar en kon men zich aan melden voor de
fanneki n Dordrecht om daa r de nodige vaardigheden op te doen crn st raksin Rucphen mee
te werken.
In sept ember 1947 werd er gestart met een pendelbus naar Oordrecht. Dat was me een
bus. een oude Bedford met een van hout opgetrokken verblij f voor de pendelaars. Oe bus
hee tte De Po~t dui f.

In die tijd mees t men in Spnmdel om zes uur 's mcrqens bij het kruispunt staan om mee
naar Dordrecht te rijde n. Dat was een hele rit want men meest toen nog door Breda lilng~

Ierheyden naar Zevenbe rgsehoek en dan richting Moerdijk.
Bij de Moerdijkbrug kwam het opontho ud. het was maar eenrichtingsverkeer. Na veel
wachten kon men dan weer verder en van de tien wel negen keer kwamen we dan te Iaat
op het werk.
Die bus heeft maar kort gereden want er deugde niet veel ven e n bij Ierbeyden gaf de bus
de geest. Het achterwiel was warm gelopen en wa~ niet meer te repareren. We werden
opgehaald door een vrachtwagen met een zeil erover, van de fabriek uit Dordrecht .
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's Avondsstond tI een mooie bus van Pe!.ik• •n uit Breda voor de bbritolfom 00\ 1'1.. .. , huis
te brengen. Deze bus bied ons voorU. n n,1oIrhet _11<en naar huis ~fVIM"fen ,

In Dordrecht w.s het voor iedereen n~w, de een ging naaI montAge.M .nder nur de
draaierij, bakkerij, ponserij of wi~~~.fdeling , stofl uigafdelinq en magl tijn . Zo1.'"!lJ îed~ ·

een zijn eigen welk.
Erwaren op zijn tijd weleens ~pann;ngen, n.Jmelijk noord-luid.
Er waren ook bij .... iedere Wff~ nieuwe geli<htl'n in de bus te lÎefl. I__t w's f'en
p1el ier'X;e t ijd in Dordrecht! Het bl'9on 's molgens al als we naar Do rd~ht fPdron. Het kon
gebeuren, en dolt w,n dikwij ls, dit IIM' n moest stoppen voor de dou.ne,. IoOmlo twee keer
olldel'/lO'l'g. mee1ot.ltussen Ettert-Leur, Bred. of Zevenberg~hoek. Dolt was in ~rband met
het smoHelen v.n woL of sh. g. Oe douane heeft nooit )('mand kunnen betr"PPffl.
Dok hoJd de bus f'en v"n onze bevrijders, een EngeUlIliIn, als passagier wur meu 00• • f en
toe mee moest l"chtn in '/Hond met de t.,,1.
(U t we!tlallemut _L op4JtLosl maar een moment vergeet ik nooit meer.

C
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Wat was het qeval. de Engelsman moest de kartelbank bedienen in de draaierij. Als men
's morgens begon. moest men de oliepomp aanzuigen,
maar dat wist hij niet. Hij ging dus naar de voorwerker en die kwam om het op Ie tossen.
De een meest zuigen aan de slang en de duim er ophouden en de ander moest de
machineaanre Uen.
Maar de ( ngelsmarl had het verkeerd beqrepen 'in verband met de taal. Dus N gebeurde
djt: de voorwerker zooq aan de slang. de enqelsman zette gelijk de machine in werking en
meteen komt er een straal olie bij de voorwerker in zijn mond er"! in zij n gezicht en over
al. Het was een oliebad en de Engelsman moest lachen maar durfde niet en wat de
omstanders deden kan je wel raden.
Intussen werd er in de fabriek veel gereedschap voor diverse machine. gemaakt voor
Rucphen. Dewikkelarij in Sint wtuebrord liep ook goed en werd na een tijdje overgeplaatst
naar dl.' loods in Rucphen.
Hier werden ook de nodigl.'dames aarqenornen voor de wikkelarij.
Toch zou de wikkelar ij niet in de loods blijven, dele moest namelijk in het midden van de
fabriek komen. Hl.'t bouwen van de fabriek yrng ook nog al vlug want na krap een jaar
gingen de eerste machines van Dordrecht naar Rucphen om daar qeplaatst te worden.
Ook de pendelaars naar Dordrecht waren er intussen bete r afgekomen. Ze hoefden niet
meer 10 vroeg weg 's morgens en waren 's avonds eerder thuis. De nieuwe weg
Prinsenbee k-Zevenberqsehoek. de A 16, was klaar.
Dan na een tijdje verdween de een na de ander uit de bus om in Rucphen te werken. Daar
was men dl 10 ver dat er opgestart kon worden. Intussen wenjen er steeds meer
machines geplaatst en materiaal naar Rucphen çezcnden.
Ook de bouw van de zes ambtswcninqen schoot goed op. Aan weerszijden van de fabriek
werd er een gebouwd en aan de Ju lianastraat in Rucphen werden er vier gebouwd. Dl.'
huile n bij de faboek waren voor de bednj isleider, meneer Van Swaay en voor de assistent
bedrijfsLeider. Dehuizen in de Julianas traat werden gebouwd voorde voormannen .
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Na verloo p van tijd wt!rcl vanuit de Iood\ ook de wîkkelarijnililrdelabrie k overgeplailut.
Intuss en werden er ~ustaliingen geplaatst. twee stu ks. een voor de dernes. links van de
fi,briek en ee n voor de beeen, recnts van Ot fabriek wan t het m~st gesc heiden blij~n.

( I was allee n nog~ hntine. maa, njpl ge treurd. dan maa l gezel lig rond Ot kac~ dat
was ook leuk.Of so ms ill de zomer leH er buiten in het bos et en .
Defabriek startte in 1949 onder leid ing VoiO de hee r Van Swaay. Zewas opgezet om grote

se ries tot 1000 stllh van kleine motoren to t 10 p.k. te produce ren.
Zo verliepen de eerste jaren van het ~drijf voorspoediq, maar in 19,3 kWilm de

watersnoodramp.
Er waren in Zuid· Holland en leet3nd vH'1 motoren onder waler gekomen met de
overstroming. Dat waren motoren van wasmachines e.d. maar ook van fabrieken die
moto ren hadden van LM.f. "üorc t ". Die moeste n allemaal gedemont ee rd woroen en
gedroogd en nageke~en werden en zo snel moqelijk weer te rug naa r de klant . Er waren
zelfs motore n bijd ie niet i n on ze fa b rie~gemaakt l'<'aren . Oe eig en productie mocht er niet
onder lij den dus was het ee n drukte van jewelste. Dat leverde heell'<'at everuren op.
Na verloop van ee n aantal ja ren we rd er een kantine geplu ts t. halverwege de fabriek . waar
M ~r (astelijn de scepte r zwaaid e en dat met veel plezier. Ook werd er ieder jaar een
~oneetsre;s 9f'Or9an he erd of een fentavcl'ld. Dit werd georgani~d door het
pelso~f(lnds.

Oe jaarlijkse reis was alt ijd een reis om niet t e vergeten. alles was perfec t gerege ld en dat

voor 3S0 man.
Een rels liep bijna fatul af voor RlKphen. want watgebet.a rde er...
We lOl.lchm een boottocht maken naa r Zi~kl~. Wij a llemaa l op de boot en richting

Zieriklee.
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echter vl.n.r.: Piet Roevers. Harry Konings, f rans DeHe rs. FransDir k..n en Geert Broe ren.
voor:PietG oorden(S(hijf), Piet deR ooy. Piet Goorden en Rien Konings.

Toe n .we daa r aa n.gekomen waren moest en we ove rstap pe n in een bus. We kregen een
rondrit over het e iland en daar na g lngen we met de boot weer terug. Maar in de haven
a~ng,ekomen moes te n we nog. op de boot wachten. Dus wij het st adje bekeken. ee n
frietj e gekocht en toen weer ncht ing haven . Plotse ling zeg t er iemand: "Ik ZOII best een
qer trooqd scharre tj e Lusten." Het was net of we he t geraden hadden; staa n we recht
te gen over ee n viswin ke l. Dus wij naar binne n en een bos senarr etjes gekocht en op naar
de boot . De vis werd verdeeld. twee per pe rsoon .

Op de boo: wer~ het nodige et en en drinken qes erveerd en we voeren richt ing Dordrecht .
Het was windst il en warm en we hadden vee l plezier want e r waren erbij me t iets teve e l
op van bet qoede.
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Toe" -ee in üc rdrecbt aankw amen was het al aa rdig do nker. Wt' meeste n voor de spoorbrug
aan wal. De boot kon niet recht streeks aan wal ke rnen en we mee ste n aa nlegg en te gen
twee rijnaken.
We moest en over die twee schepen aan wat. alle en was er tu ssen wal en schip een
breedte van 2,5 a 3 mete r en een die pte van 4,<\.5 meter.ü m dat te overbruggen werd er
een plank gelegd en daa r over gingen we achte r elkaa r naa r de wal. We tiepen in toen
qa nzep as over de plank en plotseling horen we ee n plons, dus wij kijken e lkaar aan en
horen iemand roepen : "Man overboord," Ergaat een zaktkht aa n en er werd tussen de wal
en het sch ip gezocht .
Plotse ling horen we qepl ons in het water en iemand van de boot stak ee n dregha ak naar
beneden . Oe drenkeLing gree p naar de ha ak en zo werd hij beven wate r qehaa td.
Hij ze t da t het nie t zo erg was want hij kon to ch zwemmen . Int ussen werd hij naa r de bus
gebracht voo r droge kleren maar dat wilde hij nie t. Toe n hij van de schrik bekomen was
vraagt hij naar zij n tas. Zij n tas wordt bin nen gebracht en hij ziet da t en zegt :
"êc rst was hij zo plat en nu zo dik." Die t as zet vol wate r. Hij pakte zijn ta s en draait hem
om, het wat e r loo pt er uit maar e r valt ook een 'jed rcogd scharre tje uit. Hij kijk t naar dat
scharretje en zeg t meteen sta len gezicht:
"Da t ik nat ben is niet zo erg, maar dat lIlij n schane tje verdrenken is.
is v{'el erqe r." Dat ZOIl nog ve le malen herhaa ld worden. Dus een re is om nooit te
verge ten.
In de fabriek ging he t zij n qewcne gangetj t' met ups en downs. Als het druk was moest N
tweep loegendienst gedraaid worden.
Maar wt' hebben ook weleens wèrkt ijdvc rkörtin q ge had
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Het j~' 1961 wa~ een jubileumjaar. E.M. F.~Dordt· bestond 50 jaar. wat groot\ werd
gevierd in de Rivierahal en met ee n mooi reujë.
OUi op rwar oe volgende 50 jaar . Intussen werd in de fabriek de productie opgevoerd en
kwam el ook een wikkelafdeling in Kruirrinqen. Daal moest men in Rucphen de onderdelen
voe r leveren b.v, spoelen, oliebu is. papier, motoren e.d .. Oe handen meesten du\ uit de
mouwen . Er werd intussen gewerkt aa n een S.JlTlf'n bundeling van bedrijv en. o.a. N.V. Smit
Nij megen, N.V. COQt e Ut recht en de N.V. Overijs sel te Hat t um,
In 1962 kwam die semenwerkinq tot stan d.
In de ja ren zestig ging het goed. maar de concurrent ie zat ook nie t st il dus werd besloten
om het nodige te veranderen en te vervang en. Er waren machines bij die aa n he t ve-ou
de len waren. Eerst we rd er een nieuwe moderne kant ine bijg ebouwd en een
douche- was· en kleed lokaal. Er kwamen ook nieu we kantore n bij . Dit kwam allemaal aan
~ voorkant van de fabriek. Oe oude ingang werd afgebroken en rnaa kte plaats vee r
nieuwbouw. wat door de firma Konings uit Rucphen werd uitgevoerd.
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Tevens kwam de nie uwe ingang VO()r Ylachtwagens halverweg e links van de fabriek.
Oe oude waslokalen werden afgebro ken want ër moeit plaats worden gemaakt voor
moderne en gema kkelijke opsl ag.
Er moesten nameLijk ~telLir>g@n kernen waar ccntainemavken in opge~tape{d konden
worden met aLlertei lu we en bewerkte mat eriall'fl.
Dat moest gelij ktijdig gebeur en i.v.m. aan - en afvoe r van materialen. Ook werd de
fabriekshal van voor naar acht e r grondig schoo nge maakt, zcwe t muren, dak a ls vloe r. AUe ~

werd qeverfd door de firma J. ( ast elijn uit Schijf. Dat was een behoor lij k ka rwei. Het
sche enmaken werd door een ander e firma gedaa n. Er werd ook geke ken waar de nie uwe
machines zouden komen te st aan. Die kwamen voor in de fabriek te staa n te r vërvanqin q
van de oude rnaebines voor rrctcrtwizen want die waren aa n Vi'l\'anging toe.
Er ...aren narru:l.iJk t wee moderre machines ontworpen in Duitsland voor een complete
bewerlting van een motorhuis. namelijk draaien , frefen, boren en tappen tegl' lij k.
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De nieuwe machine \ welden met kranen naar binnen geb!ac llt. wat nog niet zo
gemakkelijk wa\ onder de tabneksspent en Lv.m. de hoogte van de kolommen van de
machine·ondNde len. Maar l'en maal gemontee rd, dal deden twee Duitse monteurs. [iepen
de machtnes als een tre in en werden er verschiltende oude machines stilqez et .
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Plaatsing van n;euwemuhint\ in 1~6S

Eind jaren zestig kregen we een andere bedrijfsleider, Deheer Van Swaay trad af en er
kwam een opvolger, de neef Van üam .
Lu zo gingen we naar de jaren zeventig.
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Soo: i:lai l'l:ln 0 111 er~' le 111 11 11) " I' lp \':lnllen

Door sIuiting E.M.F. Rucphen
7.5 man personeel ontslagen
Ver,Ia~I'nheit!

j..; al~~llwcl1

Blilbants Nietl..-sbLtd19·02· 1911

Deomzet werd mi~r en de voorru d grotf'l'. wat 9~n goed teken was, In 1911 ging toet
nog steed s achte ruit in pluts van vooruit. In 1972. op 18 februari . werder voor 64 derees
en helen ontslag verleend door liet .r~id~u~au in Itten-tecr, Dus werd hEoei de
vestiging van LM.F."Oordt" in Rucphen gesloten en dat wn net einde van het bedrijf in
Rucphen.

O.S. Afdeling Kruiningl'n W1"rd al iets eerder gestoten.
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J nt~r YlnM fabnek

9o'ltfl : Toon van Oijk, P~t (;OOJ~n ~ Jan dieRooy aan het OI'f:'k in de montigeafdeling.
OndPr. JanVf'P1te
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AfKlleid Mej . H.A...... de Wu I

De Nil'Uwl' k~n ti ne in Rucphen
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De -.em~t "';Htl.I rij

O....: l'llirth.. yllIl Ders, JoMolTruus~n, Oinli Koni"9s tn j...Hf. lioldtRooy
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De l>efl(rlJltijden~ ~b;j~cl>oling'i'iclJf'ilJ~te DOJdrecht ,

fotocollectieA .H.M.CtlJl.
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uh[er: Janva~ F'ee<. Rif'nlJ'i 8'<u!, Jonoyv .d.8Ioek en Pi~ RooV'efl.
lIliddr n: Ileije I(oh. haa n van Dijk en Jwan Braat,
voor:CoI HeetI'll. Sjef de Rooy. .u.<lnH~ren,Rietje Heeren,enR~jeMu...
fotocollectie P.R ooW'n .

Defabriek Ie Rucphenwu 128 111. lanq:en Hm. b<eed
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fotocollectieA,H. "' ,(rul.
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In 196Z werd de bedri jfs leider van de LM.F: Oordt"·vest iging te Rucphen,
de heer û.In . van Swaay. opgevolgd door de hee r S. van Dam.
In de indust rieele were{d was intussen heel wat vt'landerd en een samenbundeling van
h achten wu nodig om staande te kunnen blijven.
Oaaromkwamin 1962 een samenwerkingwf'lband tot stand tussen
E.M.f."Dordt" (totaal 600 werknemers).
I'I.V. T"nsfo,mato"'n bobriek Willem Smit te N ij~n (1800 werknemers).
,u. Coqte Utrecht H.udenber9
fabrikant van hoogspolnnings-schake{.materilill (600 wl"Jknemen ) en
de aPP31.l11enfabriek "Ovffij\Se!." N.V. te Hdttffll en Ede (200 _rknemen).
Deze nieuwe N,V. Smit Nijme<jen Hectrcte cbniscbe Fabrieken is lalf'f o~aan in
~m.Jf.Holec: te Hengelo.

Voor de LM.f :Oordt" fabrie!<te lI:ocphen lijkt het er op dat dit u menqu ll ei9"0Lijk het
be<jinvanheteindeneeft ingeLuid.
TOl:h is in een besprekin.gsrapport van 1 ~6-1970 te lezen dat er nog sprake is van bet
epeoe ren van dl' productieca paciteit te Rocpht>n. Hoe valt dit te rij~n ~t de
plou etingestuiting in het voorjaa, van 1971?
Voo, sommigen kwam het bericht van de sluiting der fabriek als een don~g bij
held!!r!!hemel tl'f\ll'ijlanderen dl' bui al hadden zien h.Jrll)l!n.
Op 18 januari 1972 kreqen dewe rknemel"jte hor!!ndat de fabriek t!! Il:ocphl"nges loten zou
worden.
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Door de slechte afre tmogel ijkl'leden. vooral van kleinerë motoren. was reorganisat iE>
noodJak~hJ k ,

' Beslo t~n is, het p.ocuc tiebedrijfte Rucphen in de eerstkomende maanden te sluite n en
de fdbricage in ster kere mate in Hengelo en Zwartemee . te conee r weren en ve,de, te
ra tio naliseren." is t e lezen in de kennis geving. Behalve assistent bed rijfsleider
K.Hagedoornweld i~reenontstagen ,

HaqMoorn heeft de opbo uw en het ~rwijderl'f1 van het ma<:hinepark in Rocpheo begeleid
en daolma nog korte tijd rn de fabrie-kte Oordrecht gewerkt,
Vier jaar la ter îs ook de tabriek te Dorclre<ht geslot en.
(re olfvloeiingsregeling van de onts lage n werknemers omvatte de volgende punten:

1 èen aan vullinq van de W.W.llitke ring tot 100 "foen van deW.W.V.llitkerin g
tot95 "' van het lolatstv erdiende toon .
oe tijd~ll llr van deze aa nvullingsregeh "9 was afh ankl"!ijk van
lee ftijd en dienstja ren , maximaol! ]0 maanden .

2 ee n uitke~ng i~ns die qebasee rd was op het aan tal dienstj aren .
Olt liep UIteen van ten elltra UIt kering van 1 wl!'t'ksalaris bij een
dren.stYt'rbandyan 1 of 2jadf, tot een een malige uit k!'ring van
mdXrmd<llll weken salaris bij een die nstverband van pëjaar of meer.

~ een bijdrage in de verhuiskosten indien men in verband met ander
.....erk meel dan2!l kitomete rv <lndehuidige .....oonplu ts mo€,st
verhuizen .
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De meeste werknemers vonden ander werk bij fabrieken in de naaste omgeving, bij de
gemeente of het militair kamp te Rucphen.
Het is opmerkelijk dat bijna 25 jaar na de sluit ing van de fabriek te veel
oudwerknemers van De E.M.F. nog met liefde en plezier praten toen.
De onderLinge band hieLd niet op na hun werktijd maar is nog levend in veel
vriendschapsbanden die momenteel nog bestaan. Eris me verteld dat dit ook in Dordrecht
het gevaLis en dat daar nog steeds een biljartclub van coo-t.e.r.ers actief bezig is. In
augustus 1972 is de fabriek aan de Sprundelseweg te Rucphen verkocht aan Baartmans
Banket en Biscuitfabriek te Roosendaal. Tot op heden zorgt deze firma met een perso
neelsbestand van ongeveer 160 personen voor een goede werkgelegenheid in onze
gemeente.
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Inleiding

3 WerkeLoosheid

Oorsprong

8 Vestiging te Rucphen

13 Start in cafe W. van Deursen

19 Verslag door Piet Roevers

41 Sluit ing

1l,lIli'lijk dank aan de Gemeentelijke Archiefdiensten van Rucphen en Dordrecht en aan alle
1"' I\ lHlrl l die door het beschikbaar stellen van documentat iemateriaal en
ililornr,l!i<.\ hebben meegewerkt aan de totstandkoming van
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