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Victor Hugo in 
vol ornaat 

Op deze foto, uit 1976, staat een van de bekendste gebouwen van Cuijk.  

Voor velen is dit gebouw bekend als 'Victor Hugo', bij anderen is het bekend als 
het dienstencentrum.  

De naam 'Victor Hugo' komt bij de niet-Cuijkenaren misschien wat vreemd over. 
De herkomst van deze naam is echter gauw te verklaren. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Het eerste gebouw 

van Victor Hugo 
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Oprichter J. Baars 

De oorsprong 

De oorsprong van deze sigarenfabriek lag in Krommenie, waar de heer J. Baars 
de 'Victor Hugo'-sigarenfabriek oprichtte.  

In latere jaren werden er filialen opgericht in Wageningen, Venray en ook in 
Cuijk.  

In 1903 begon de heer J. Baars een kleine sigarenfabriek.  
Toen er, in de twintiger jaren van de vorige eeuw, behoefte was om de productie 

van sigaren uit te breiden, werd er door de toenmalige directie 
(de heer J. Baars sr.) voor Cuijk gekozen, omdat daar een groot arbeids-

potentieel aanwezig was.  
De sigarenindustrie was in die tijd een zeer arbeidsintensieve bedrijfstak.  

 

 Het nieuwe gebouw uit 1921 

In 1921 werd er in de Molenstraat een grotere fabriek gebouwd en deze kreeg 

ook de naam 'Victor Hugo'.  

 
Dit was ook de naam van de sigaar die tot in 1969 in deze fabriek gemaakt werd. 
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De sigarenmakers  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Het voltallig personeel 

(let op de kinderen!) 

 

1962 

In het jaar 1962 werd de N.V. J. Baars te Cuijk overgenomen door de gebroeders 
Fleuren uit Nijmegen, die daar de kleinere sigarenfabriek 'Valkhof' exploiteerden. 

De heer J. Baars jr. trok zich terug als directeur.  
Vanaf die tijd werd de directie gevoerd door de gebroeders Fleuren.  

'Valkhof' en 'Victor Hugo' werden samengevoegd.  
De productie in Cuijk werd gereorganiseerd en de mechanisatie aanzienlijk 
opgevoerd. Er werden moderne, kostbare machines aangeschaft en de export 

naar diverse landen werd stevig uitgebreid.  
De N.V. J. Baars werd in een B.V. omgezet.  

Na de overname door de gebroeders Fleuren werd de naam 'J. Baars' nog maar 
sporadisch gebruikt.  
Er werd zaken gedaan onder de naam "Victor Hugo Sigarenfabriek'. 
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Victor Hugo rond 1960 

1967 

In 1967 werd het 100-jarig bestaan van 'Victor Hugo' op feestelijke wijze 
gevierd.  

Tijdens de receptie werden enkele personeelsleden, die respectievelijk 25-, 30- 
en zelfs 40 jaar in dienst waren, gehuldigd en ontvingen een koninklijke 

onderscheiding, welke door de burgemeester werd uitgereikt.  
Veel binnen- en buitenlandse zakenrelaties waren op het feest aanwezig.  
Door het personeel werd aan het bedrijf een luxe showkast aangeboden.  

's Avonds werd het personeel met bussen naar Nijmegen gebracht voor een 
feestavond.  

Voor de inwoners van Cuijk was er die avond een groot vuurwerk. 
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Enkele 'Victor Hugo' producten: 

 

 

 

 

Het einde 

Op een avond in oktober 1969, omstreeks 18.00 uur, werd Cuijk opgeschrikt 

door een felle uitslaande brand in het 'Victor Hugo' gebouw.  
Door de omvang van de brand werden brandweerkorpsen uit Boxmeer en Mill 
voor assistentie opgeroepen.  

Aangezien er veel plastic verpakkingen in het pand aanwezig waren, kwamen er 
veel giftige stoffen vrij, waardoor de brandweer aanvankelijk niet naar binnen 

kon.  
De brandweer kon met moeite voorkomen dat het vuur naar de naastgelegen 
bedrijven: meubelfabriek 'Werten' en een autogarage zou overslaan.  
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Het ‘Victor Hugo’ gebouw viel echter niet te redden. Het blussen duurde tot de 
volgende ochtend. 

Bij de brand zijn veel kostbare machines verloren gegaan.  
 

De aanloop voor wederopbouw en de aanschaf van een nieuw machinepark 
zouden zoveel tijd vergen, dat door de directie besloten werd, van een herstart 
af te zien.  

Ook de gemeente Cuijk wilde de industrie liever niet in het centrum terug laten 
keren.  

De restanten van het gebouw werden door de gemeente Cuijk overgenomen met 
de bedoeling deze in de oorspronkelijke staat te herbouwen. 

Na de brand 

Na enkele jaren van leegstand kwamen er plannen om dit gebouw te gaan 
gebruiken als dienstencentrum.  

Het gebouw kreeg zijn naam 'Victor Hugo' weer terug, als herinnering aan een 
afgesloten tijdperk.  

Ondanks enkele negatieve krantenberichten waren er bij de verschillende 
instellingen serieuze plannen om aan dit project deel te nemen.  
Er zijn natuurlijk heel veel correspondenties geweest en vele onderhandelingen 

gevoerd voor dat alles rond was.  
In de raadsvergadering van 2 augustus 1976, kregen B & W toestemming voor 

een krediet van fl. 2.500.000,-, voor de verbouwing van ‘Victor Hugo’ tot 
dienstencentrum.  
Na ruim een jaar, in december 1977, kon het gebouw officieel worden geopend 

door Drs. Van der Heijden, lid van het college van Gedeputeerde Staten van 
Brabant.  

In het dienstencentrum waren aanvankelijk gehuisvest: het Amerika museum, 
Stichting Samenlevingsopbouw (SSO), Stichting Buitenlandse Werknemers, 
Openbare Bibliotheek, Bedrijfsgezondheidsdienst Land van Cuijk en de afdeling 

Sociale Zaken van de gemeente Cuijk.  

In 1985 lieten de specialisten van het Maasziekenhuis hun oog vallen op het 
dienstencentrum Victor Hugo, om hier verscheidene poli’s te vestigen, om van 

daaruit hun dagelijks spreekuur te houden.  
Om dit mogelijk te maken moest er weer veel gebeuren, en moesten er nieuwe 

ruimten gezocht worden voor: de bibliotheek, het maatschappelijk werk en de 
gezinszorg, het Amerika Museum en voor de SSO.  
Aan al deze zaken kon uitvoering gegeven worden en, direct na de jaarwisseling, 

konden in 1989 de specialisten hun intrek nemen in het dienstencentrum 
'Victor Hugo'. 
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Intussen is er weer veel veranderd en liggen er nieuwe plannen voor het 
gebouw.  

Woningcorporatie ‘Mooiland Maasland’ heeft ‘Victor Hugo’ verworven met het 
doel, hier woningbouw te realiseren; een herontwikkeling van het 

beeldbepalende pand, met name gericht op de bouw koopappartementen.  
Iin het plan is ook ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van commerciële 
voorzieningen. 

Het ligt in de bedoeling hiermee in 2016 te starten. 

 

 

 

Zoekplaatje: 
Is deze gevelsteen nog in het gebouw aanwezig? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette,  

aangeboden door het personeel,  

bij de opening op 07-07-1921 

 

De FAD heemkundegroep  

Maart 2015 

(FotoArchiefDienst. All Rights Reserved.) 
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