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Voorwoord

Met het wegvallen van de binnengrenzen in Europa, wordt het voor een ieder merkbaar dat
wij in een tijd leven waarin veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen.
Ook in de verlichtingsindustrie is inmiddels veel gebeurd: regionale produktiebedrijven
behoren tot het verleden en zijn opgegaan in grote industriële blokken om de internationale
concurrentie het hoofd te kunnen bieden.
De handel heeft zich aan deze veranderingen niet kunnen onttrekken. Ook hier is sprake
van een verdergaande concentratie.
Veel detaillisten die vroeger onze lampen kochten, hebben met lede ogen moeten toezien
hoe de grote (zelfbedienings-jwarenhuizen
en supermarkten hun aandeel in de handel van
gloeilampen hebben uitgebreid.
Zo is het voor Splendor de afgelopen 75 jaar een tijd vol veranderingen geweest. Harde
maatregelen zijn ons niet bespaard gebleven. Desondanks is het bedrijf in staat geweest
haar eigen karakter te behouden en de vertrouwde handelspartner van haar relaties te blijven.
Veel mensen hebben de gevolgen van deze veranderingen persoonlijk ondervonden. Bij het
vieren van 75 jaar Splendor past dan ook een woord van dank aan alle medewerkers, die
vaak het beste deel van hun leven aan Splendor hebben gegeven. Met dit boek is een stuk
waardering vastgelegd voor alles wat u voor Splendor heeft betekend.
Ik ben de samenstellers zeer dankbaar voor de inzet en het enthousiasme
jubileumboek hebben gerealiseerd.

C.E.D. Rosenbaum
Directeur
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Uitvinding en ontwikkeling van
de gloeilamp

Op 21 oktober 1879 slaagt Thomas Alva Edison er in de eerste bruikbare elektrische gloeilamp te vervaardigen in zijn laboratorium. Deze lamp brandt 45 uur, waarna het verkoolde
katoendraadje dat als gloeidraad wordt gebruikt, bezwijkt. Het is gedaan met de lamp die
volgens Edison als een avondster heeft gebrand. Maar het bewijs ligt er: het kan. Enthousiast experimenteert men vervolgens verder
om dit meest kwetsbare onderdeel van de
lamp te verbeteren.
ln Nederland wordt in juli 1891
'een stoomfabriek van gloei
lampen en andere elektrotech
nische artikelen' opgericht.
Deze levert een jaar later
haar eerste zending van
vijftig
kooldraadlampen
aan de Stearine Kaarsenfabriek in Gouda. De won-

derbaarlijke uitvinding kooldraad blijft echter uiterst kwetsbaar. In 1898 slaagt Auer von
Welsbach er in uit poeder van het metaal osmium een gloeidraad te maken: de metaaldraadlamp is een feit. Maar pas na de eeuwwisseling, in 1906, wordt de uitvinding gedaan
die beslissend is geweest voor de gloeilamp zoals we die nu kennen. De wolfraamgloeidraad doet dan zijn intrede. Hoewel ook dit metaal broos is en dus makkelijk breekbaar,
heeft het de eigenschap dat het beneden het hoge smeltpunt slechts in geringe mate verdampt, waardoor de gloeidraad niet al te snel dun wordt. De Amerikaan Coolidge vervaardigt in 1910 een buigzame wolfraamdraad volgens een nieuw proces: wolfraampoeder
wordt onder hoge druk geperst tot staven met een vierkante doorsnede, die na sintering (het
sturen van een elektrische stroom door de staven) in een waterstofatmosfeer sterk in hardheid en stevigheid toenemen. Hierna worden ze gehamerd, waardoor een soort vezelstructuur ontstaat die vervolgens tot draad wordt getrokken. Dit principe wordt in de Joop der
jaren verbeterd en verfijnd: de produktie van gloeilampen is een feit.
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1 Van oprichting tot overname:
1913-1930
Nog net vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ziet Gloeilampenfabriek 'Nijmegen' het licht. Het is dan 1913. Zes jaar later, op 14 november 1919, wordt het bedrijf
omgezet in de Naamloze Vennootschap Gloeilampenfabriek 'Nijmegen' bij akte verleden
voor notaris Vermeulen te Nijmegen en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 11 Maart 1920
N° 36. De (nu) zo bekende en vertrouwde merknaam 'Splendor' wordt in 1926 ingevoerd:
'Splendor' is Latijn voor 'schittering'. Op dat moment neemt de fabriek radio- en huisverlichtingslampen in produktie (vóór die tijd werden alleen 'laagvoltlampen' gemaakt).
Omdat de merknaam overal ingeburgerd raakt, besluit men de fabrieksnaam te wijzigen in
de N.V. Splendor Gloeilampenfabrieken 'Splendor Lampworks', kortweg Splendor Holland. De fabriek maakt een sterke groei door met als belangrijkste produkt autolampen,
voornamelijk voor Groot-Brittannië. Daarnaast exporteert Splendor naar onder meer Indonesië en Australië. In een ordercatalogus van 1921 worden diverse agenten genoemd: P.
Adair in Londen (met een salaris van 750 Britse ponden per jaar), F. Liemens in Brussel,

De gravure van de oudefabriek aan de Van Gentstraat, zoals die jarenlanggebruik! is in reclamema
teriaal
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Société 'Lasadame' in Parijs, Guidetti Sacco in Torino en Jules Gerzon in Amsterdam
(voor Spanje, Argentinië en Brazilië).
Maar laten we de activiteiten op de Nederlandse markt niet vergeten. De groei daarvan is
vooral te danken aan 'de bemoeienis van de margarinefabrikant Anton Jurgens jr., die in
1926 de financiële basis van her tot dan toe marginale bedrijf aanzienlijk verbreedde en
tevens de fabricage van radiobuizen ter hand nam'. Aldus een citaat uil hel jubileumboek
van Philips. Jurgens sr. en zijn zonen beginnen rond 1870 mer de produktie van margarine
in een schuur achter het huis aan de Kruisstraat in Oss. Later wordt hier een margarinefabriek gebouwd. Vele jaren daarna ontstaat hieruit het Unilever-conccrn.
Jurgens jr. sluit in 1929 de margarinefabriek in Oss (er werken dan 2.500 mensen) en geeft
Splendor de zo noodzakelijke financiële injectie. Hij is sinds 1928 mede-directeur en stelt
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Splendor in staat een nieuwe. moderne fabriek op te zetten aan de St. Annastraat in Nijmegen, in die tijd een van de uitvalswegen van deze stad. De oude fabriek aan de Van Gentstraat, eveneens in Nijmegen. wordt na de realisatie van de nieuwbouw verkocht.
Philips houdt de ontwikkeling van Splendor nauwlettend in de gaten, bijgestaan door voormalig Splendor-directeur de heer A.M.H. Thomann. Deze is in 1923 in dienst van Philips
getreden en rapporteert geregeld over zijn vroegere bedrijf. In de Nieuwe Arnhemse Courant van 18 juni 1929 wordt Splendor omschreven als een klein bedrijf 'dar vrij staat van
het internationale concern ( ... ) en het wint door een gezonde prijspolitiek e11 hoge kwali
teitswaarde der lampen'. Philips laat het er niet bij zitten en koopt in april 1929 een

bedrijfsterrein net naast Splcndor. Dat betekent dat Splendor voor een eventuele toekomstige uitbreiding van haar fabriek naar elders zal moeten. Vanaf dat moment wordt duidelijk dat een toenadering tussen de beide bedrijven bijna onvermijdelijk is.
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Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant 1927: wegens het succes van de merknaam 'Splendor'
wordt ook de fabrieksnaam gewijzigd in de N.V. Splendor Gloeilampenfabrieken 'Splendor Lamp·

works'
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blijkt. Ook zijn op korte termijn nieuwe financiële middelen nodig. Jurgens treedt op de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1930 af, maar blijft wel aan als commis
saris. Daardoor komt de weg vrij voor een overname door Philips. Direct na de overname
wordt de radiobuizenfabricage van Splendor Nijmegen afgesplitst en bij Splendor in Oss
ondergebracht. De rest van de onderneming wordt doorverkocht aan het internationale
gloeilampenkartel 'Phoebus', waarvan ook Philips deel uitmaakt. De radioafdeling van
Splendor was beslist concurrerend op de Nederlandse markt. Door deze af te splitsen, ont
doet het kartel zich van een geduchte tegenstander.
.Behalve Splendor wordt ook de commerciële leiding van de ondernemingen Lux A.G. in
Ostravá en Neglin in Nijmegen ondergebracht bij het Hydra Comité, een speciale commis
sie binnen Phoebus. Phoebus koopt deze outsiders, omdat zij op het terrein van verschil
lende kartelleden werkzaam zijn en zij nu zelf andere outsiders op de gloeilampenmarkt
kunnen gaan bestrijden.
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2 Crisistijd en oorlogsjaren:
1930-1945
ln 1932 treden drie commissarissen van
Splendor af, te weten Jurgens, Reitsma en
Ten Pol. Mede hierdoor en door de nieuwe
Wet op de N.V.'s is het noodzakelijk de sta
tuten te wijzigen en deze tevens sterk te ver
eenvoudigen.
Het gaat niet slecht met de gloeilampenfa
briek. Directeur Van Heijningen zegt in het
directieverslag over 1932: 'De gang van
zaken van het bedrijf kan, de tijdsomstan
digheden in aanmerking genomen, niet
onbevredigend worden genoemd. '
Het voordelig balanssaldo à f 44.697 ,31
steekt mijlenver uit boven het verlies van
1929: / f 176.810,83. Als oorzaken voor

'Price list' van B.B. Fenn, de Engelse
Splendorvertegenwoordiger vóór de oprichting
van Splendor Londen
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Er verschenen zelfs prijscouranten in de oorlog!
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o. z,

Het is oorlog: 'Splendor
Dimax ', de verduisterings
lamp voor rijwielen

P. 0. Box No. 29
Telc,gn3n.-gdre1, SPLJtNDOR Nlfmegen
Telefoon" 250:SS
Codes1
A.S. C.Sth &61h Edllloru:
. ~le,'f"'g~ Rudolf MNS8
PtlWlfe
&on'tler,1
'RmtefdornS<he 8.onlr\ien;:entglng, Nilmogo11
Pos1te\&nlno 11009'1

Afd. Binnenf.-N.tRB./No.

4.

.B.S
Wij zenden U inçesloten onze nieuwe prijscourant van huisver
lichtinglampen, waarin de verkoopprijzen aangepast zijn aan de ver·
hooqinq der om:zetbelasting.
Tevens

sluiten

waarin U de toepassing

wij in ons prijsblad van verduisteringslampen,
der verschillende typen vindt omschreven.

Wij

vertrouwen gaarne, dat de verkoop der· Splendor verduisteringslampen
ook verder Uw aandacht zal hebben.
Deze
korting.

prijscouranten

gelden. voor den handel met de gewone

In afwachting Uwer gewaardeerde

regelmatige orders, teekenen,

Hoogachtend,

N.V. SPLENDOR GLOEJLAMPENFABRIEKEN.
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De montagemolen voor miniatuurlampen,

omstreeks 1955

dat verlies zijn te noemen de noodzakelijke uitbreiding van technisch en administratief per
soneel, de aanschaf van nieuwe machines en instrumenten, onderzoek naar kwaliteitsverbe
tering en de inrichting van laboratoria. De produktieuitbreiding is nodig geweest om de
machines rendabel te kunnen laten draaien. De overname door Philips verschaft de N.V.
een duidelijk betere financiële positie.
De directie kan maar moeilijk wennen aan haar nieuwe (beperktere) bevoegdheden, daar
overeenkomsten van meer dan f 10.000, door de aandeelhouders moeten worden goedge
keurd. Vandaar het verzoek van Van Heijningen in 1934 om artikel 14 van de statuten te
wijzigen. Hierdoor krijgt hij vrijheden inzake de aankoop van grondstoffen en materialen,
die nodig zijn voor de produktie en verkoop. Aan drie grote afnemers (M.S.L. Ltd. Londen,
N.V. Neglin Nijmegen en Ford Motor Company) wordt een krediet van meer dan
f 10.000, verstrekt.
In 1935 richt Splendor in Londen een nieuwe fabriek op: The Splendor Lamp Company
Limited, met Van Heijningen als directeur. Splendor Nijmegen en Splendor Londen flore
ren. In 1937 neemt de Nederlandse verkoop enorm toe (2.106.682 lampen ter waarde van
f 220.472,69), hetgeen vooral te danken is aan het verplicht gebruik van rijwielachterlich
ten per I januari van dat jaar. Andere belangrijke afzetgebieden zijn (natuurlijk) Groot
Brittannië en (Brits) Indië. Kleinere hoeveelheden gaan naar (Brits) ZuidAfrika en Austra
lië.
Ondanks de goede zaken, creëert de directie toch 'met het oog op den steeds nog onzekeren
economischen en politieken toestand een algemeene reserve van f 75.000, ( ... )'. Ook
wordt een bedrag van f 25.000, in de stichting 'Ondersteuningsfonds N.V. Splendor
Gloeilampenfabrieken' ondergebracht. Het biedt het bedrijf de mogelijkheid werknemers
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of hun nabestaanden die buiten hun eigen schuld in financiële moeilijkheden verkeren, te
ondersteunen. Die algemene reserve blijkt een goed idee te zijn, omdat in 1939 de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt.
Al meteen in het eerste oorlogsjaar krijgt Splendor te maken met een forse concurrentie uil
de illegale hoek: een aantal nietgelicenrieerde bedrijven zet produkten af tegen afbraak
prijzen, waardoor ook Splendor zich genoodzaakt ziet 'een betrekkelijk deel onzer produc

tie onder andere merken aan zeer lage prijzen te verkoopen '. Bovengenoemde bedrijven
bederven ook de exportmarkt. De export naar Engeland heeft nog eens extra te lijden onder
alle invoerbeperkingen die met het uitbreken van de oorlog zijn ingesteld. 'Dit trof vooral
onze afdeeling Automobiellampen, waarvan wij, door middel van onze verkooporganisatie
in Engeland, grote hoeveelheden aan The Ford Motor Company leverden.' Andere export
calamiteiten zijn onregelmatige scheepvaartverbindingen, hoge molestpremies, hogere
vrachttarieven en de waardedaling van buitenlandse valuta.
Goed nieuws is dat Splendor Londen sinds februari van 1939 op volle capaciteit draait en
in dat jaar 3,25 miljoen lampen produceert. Helaas zal een groot gedeelte van de winst van
deze fabriek naar de ingestelde 'Excess Profit Tax' gaan. Deze nieuwe wet bepaalt dat er
belasting geheven wordt over dat deel van de winst dat uitsteekt boven de gemiddelde
winst van de drie daaraan voorafgaande jaren. Na mei 1940 ligt de export helemaal stil.

Oprichter en directeur Van
Heijningen. 'met hart en zie!
aan de Vennootschap ver
bonden e11 ( ... ) tevens een
vriend van de arbeiders·
(opname uit 1946)
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• Algemeens Voorschriften.

Teneinde de ontruiming ~an de fabriek en.de bezetting van
de loopgraaf bij eventneel il.uohtälarm zoo snel en orf!eJ.ijk mogelijk te doen geschieden, is het personeel van de fab?iek oude
kantoren in verschillende groepen ingeäeeld,die ondergebracht
zijn in de volgende vakken:
Vak l omvattende de afdeelingen:
Grondstoffen - Mech,i..•'11Ecb.e wer;plaats
IO.einlwnpenaf1eeling
staatscnder leiding V!ffi:
Mr. v.d,lng (leider), Mr. v.Aalten en Mr.Kersten
(plv. leiders).
· ·
··
Vak.2
omvattende de afdeei::ï.ngen :·' · Euisverliéhtîng ~-S~U.groep
staat onde·r leidins vä!r:
Mr,Bergsvoort(leider)
en Mr.Quaedvlieg (plv.leider)
Ve.k 3 omvattende de afdeeli.nge;n:
.
•, Stempe-;J..'en. - · Etsen - · La!cken,
·
en
.
.,
. .
·
. Vak-4 Olli:"attende. pe afdéélJngeh:
Inrollen - Pali:ke rij
·
·
·
,
· n. staan onder leiding van.:
·
den Hr.Le.brijn .(leiáerf·en Hr,Rentzing(plv.leider)
Vak 5 omvat.de afdeeling:
Smederij
Vak 6 omvat de ·afdeel:l,ng:
A~gazijn
.
staat on~e~ leidine van:
Mr,Hert:nan (leiûer) en sewalt (plv.leider)
Vak 7 omvat de afdeeli.t:g:
SpoelerJjxe~ ~~~eerderij
.. staat onder: ·leidine van·
11Ir.Kessets: (leider) en Ü20 :t{érsten (plv.leider)
Vak 8 omvat bst,·1.àntoor ·
staat_ onder :1eiding van:
Heer .Hub&.rt ·fleider) en Hr,jacobs (plv.lej.der)
Op het terrein zal toezicht worden uitgeoefenft~ dpor den
Heer Verheyen - Hser de Haan - Hr .Tangerink - Fr ::Rijm'lors.
De vakleider regelt de gang van zakeo in de afdeelL,g, ~e
plaatevervangend· leider begeeft zich met het hem toevertrouwde
personeel door de aa,ngewazen uitgang naar de hem aangewezen
plaats in de schuilloopgraaf.
.
De plaatsvervangend leider is verantwoordelijk voor het
goede geleide, de orde an de, rust van het hem aaogewezen personeel.
Wanneer het signaal "Luchtalarm" wordt gGgeven,welk signaal kenbaar is aan ·een op en neer gaande toon (z.g. janktoon)
van de sirene, be~eeft een ieder zich kalm en rustig vanuit het
vak waar hij (zij} z1ch bevindt door de voorgeschreven uitgangen
naar bui-ten.
Vak 1 door uitgang vrouw,fo.
Il
Vak 2
"
Mannen
Noaduitgang Links
Vak 3
II
Reohts
-Vak 4
" Uitgang werkplaats
Vak 5
l!ak 6
"
Lampen.magazijn achter
" Kleine
Vak 7
deur spoelerij
Vak 8
Hall boven - Eall beneden - werkplaats - uitgang werkplaats.
Zoodra men buiten is begeeft men zioh zooveel mogelijk onder
dekkin6 van het gebouw naar- de verschillende ingangen van de
schuilloopgraaf,
·
Men loopt in de loopgraaf zoo ver door tot het bordje
nstrp", en gaat dan zitten, torwijl all9n zooveel mogelijk aanslu ten.

K7032,
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Vak l . (!oor Link.er illgang·' . . 'I· ' ...
. ': ·vak 2 • 11  'Réoliter~ ,..~:. ;· •. ) , 
.. • î.àl(3 . _ ~. ! ..Ji@glj.têf · j, .
.
'
'
Vak 4
"
Rechter
"
Vak 5
"11 Linker
'.n'
Vak 6
Reohtër'
Vak ? ·;?1r: .. 1Jj;ifil!'eY.
11 .• ••
~•L
Ra·chtèr
"· . •. ..'
__ , ·r
  .::..:.. t:=
.1,
-:1 ..
.
,à
•.
•
Op het signaál "Alles veilig",
gegeven dool' de Gemeente
Nijmegen ( bij oef.en1!1!!en; OR"~~wij ~ing ,V,!l!l- ~eil, A_:!.g~e~ Lei~sr
of diens plaatsvèrv~er)w~1zame+e~~i~!J..~~eig.roep~ en Vo..klei
ders en .hun plaa~~verv~r~ 9fj . .9e.g,4J._ffilyie~n_Leidervoor
be
f-+9t, sp;reking ofraanWl.JZ:i,,ng0Jl,•· · 1, .·, ••
..,._
·

,
x: Op hetsi.gi:Îaai':11A1les.,w'1:lig11,van,.dê
.fabrie.)s:s~.wene ver
·1aat het personeel ordä;tîj.Iç:. ên,:.:ru~tië;9~ sç!J.1,1illóopgraven. en
blijft
dan op he·t tàrrefö. of in de schaftl'okalen tot het eerst
volgend signaal.· ( dri~.@Il~tënJ.~;!,_gnaal·) do!èl~ ... ~J faJ:lr:~ksclaxon
gegeven wordt. Hier'op.:gaat pien. __de_ fabr.iek, bjjinen _en hervat de
werkzaamheden.
. · , . ..
. . ·. ·
.
iJ::r,'·
~n __.goude_._;)_ç!i ,sj;ip'!,~!ll!'o.:?e ba~;~nr~an. !len, die met het
toezicht· zijn belast.
· ·:::. ,: . :
" ~·, ·
f ~;"'
.
Tegen het opzettelijk __ véroorzaken. __!~. ongeregeldheden biJ
eventueele oefeningen zal. 9:trepg_ worde_nc opg~~_red·t;!n.1
-~l~
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De goede voorschriften kunnen helaas niet voorkomen dat defabriek getroffen wordt door het oor
logsgeweld

Maar door de ingestelde verduisteringsvoorschriften neemt de vraag naar 'kleinlampen'
toe, waardoor de totaalproduktie toch op peil kan worden gehouden.
Doordat de communicatielijnen verbroken zijn, wordt uit Engeland gedurende de oorlogs
jaren geen enkel bericht meer ontvangen. Later blijkt Splendor Londen niet slecht gedraaid
te hebben. In 1945 heeft het bedrijf een balanstotaal van f. 126.466, en bedraagt het winst
saldo f. 11.579,.
Ondanks de oorlog wordt in 194 l besloten aan de fabriek in Nijmegen een nieuwe vleugel
te bouwen, 'waarvan het onderste gedeelte als magazijnruimte, het bovenste voor ballon
waschen en matteeren zal dienen'. De vleugel, die een investering van f 72.516, vergt,
komt uiteindelijk pas in 1948, in gewijzigde vorm, gereed. In dit jaar bedraagt het winst
saldo van Splendor Holland f 442.820,.
Nog steeds blijft het mogelijk om, ondanks een gebrekkige voorziening van grondstoffen
(schaarste) en personeel, de produktie op peil te houden. Splendor komt wat dat betreft vrij
ongeschonden uit de oorlog. Maar de fabriek heeft wel te lijden gehad van de vele bombar
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dementen die Nijmegen bijna geheel in puin hebben gelegd. Vandaar de grootscheepse
renovatie van de gebouwen en de installatie van nieuwe machines.
Aan het einde van de oorlog neemt directeur Van Heijningen afscheid in verband met het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij blijft wel tot zijn dood in 1955 als advi
seur aan de vennootschap verbonden. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 16 november 1955 memoreert de voorzitter het te betreuren verlies van
de oprichter en vroegere directeur: 'De Heer Van Heijningen heeft als oprichter van deze

Vennootschap de basis gelegd waarop wij, die van hem de leiding hebben overgenomen,
het bedrijf tot zijn tegenwoordige bloei hebben kunnen opvoeren i ... ) Hij was met hart en
ziel aan de Vennootschap verbonden en was tevens een vriend van de arbeiders.' De direc
teursvacature wordt na het aftreden van Van Heijningen ingevuld door de heer C. Kuylaars
uit Genève.
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3 Expansie: 1945-1965

Na de oorlog neemt Splendor deel in het huisvestingsplan van de Industriële Kring van
Nijmegen. De woningnood is enorm en om haar personeel in deze tegemoet te komen,
krijgt Splendor voor haar deelname in genoemde Kring de beschikking over vier arbeiders
en vier middenstandswoningen.
Met ingang van 1949 wordt een groepsverzekering voor de werknemers afgesloten. Het
startfonds van f 50.000, zal jaarlijks worden aangevuld met f 15.000, aan premies.
Goede voorzieningen voor de werknemers vragen om een behoorlijke investering. Dit
betekent dat de solvabiliteit van het bedrijf goed in de gaten moet worden gehouden. Het is
dan ook niet vreemd dat in 1950 op basis van een accountantsonderzoek wordt besloten de
aandelen te verkopen die Splendor heeft in haar dochtermaatschappijen The Splendor
Lamp Company Ltd. Wimbledon en M.S.L. Limited Wimbledon.
In 1950 vinden wederom uitbreidingen van de fabriek plaats, nu met een pakkerij, expedi
tieafdeling, schaftlokaal en lakkeerinrichting. Splendor groeit: de directie krijgt van haar
aandeelhouders toestemming zelfstandig te handelen in zaken waarmee grote bedragen
gemoeid zijn. Hiertoe worden op 13 mei 1952 de statuten gewijzigd. Wanneer op de Jaar
lijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders de directie geprezen wordt voor de door
haar tot stand gebrachte resultaten, merkt directeur Kuylaars op 'dat zij [de eer, red.] niet
alleen hemzelf geldt, maar ook het personeel, dat in zijn geheel ertoe heeft medegewerkt
om de goede reputatie van het Splendorprodukt binnen en buiten de grenzen te bevorde
ren'.
Nieuwbouw
De jaren vijftig leggen Splendor aanvankelijk geen windeieren. In 1957 worden vijf pan
den aangekocht aan de Postweg en de Joubertstraat in Nijmegen. Deze zijn bestemd voor
bewoning door stafmedewerkers. Ook wordt Palestrinastraat I B eigendom van Splendor.
Aan de andere kant van het land, in de hoofdstad, komt Prinsengracht 768 in het bezit van
de vennootschap. Het pand wordt gebruikt als magazijn.
1957 is tevens het jaar waarin directeur Kuylaars wordt opgevolgd. Hij zal wèl tot zijn 70e
levensjaar als adviseur aan de vennootschap verbonden blijven. Op de Gewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders spreekt de voorzitter zijn waardering uit: 'Hij [Kuylaars,
red.] laat aan zijn opvolgers een technisch en commercieel efficiënt en winstgevend bedrijf
na, dat hij met grote energie in de naoorlogse periode tot nieuwe activiteiten heeft
gevoerd.' Kuylaars zelf wijst op de prettige teamgeest en goede verstandhouding in het
bedrijf.
De heer Kuylaars wordt opgevolgd door een directeur commerciële en algemene zaken, de
heer N. Bessem, en een technisch directeur, de heer J.J. Maaskamp. Deze laatste treedt na 1
oktober 1956, de dag waarop de heer Kuylaars aftreedt als directeur, tijdelijk op als direc
tiewaarnemer. Maaskamp meldt dat in deze periode een ongunstige beïnvloeding valt. waar
te nemen als gevolg van de Suezcrisis: de verkoop aan landen in het MiddenOosten daalt.
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Handgeschreven brief aan Kuylaars over de toegestane verhoging van het arbeidersondersteunings
fonds, ZI december 1954
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In dienst gesteld in december 1949

'Deze inzinking is inmiddels weer goed gemaakt door de gang van zaken in de nu afgelo
pen maanden van het jaar 1957.'
Een aantal bestaande noodgebouwen wordt uitgebreid en gedeeltelijk herbouwd, de cen
trale verwarming wordt vernieuwd, evenals het dak van het fabrieksgebouw.
Behalve de produktie, stijgt in 1957 het aantal werknemers van Splendor Nijmegen van
337 tot 374. Hierbij rijst de vraag of door efficiencymaatregelen niet met minder nieuw
personeel had kunnen worden volstaan. Dan blijkt dat de vennootschap al enige jaren
kampt met een zekere onderbezetting door de moeilijke arbeidsmarkt en men nu dus 'door
kwantiteit het relatieve gebrek aan kwaliteit moest opvangen'.
In 1958, het jaar waarin de eerste kunstmaan de aarde verlaat, wordt bij Splendor de zoge
naamde 'rationalisatie' doorgevoerd: diverse machines zijn door technische verbeteringen
op een hoger produktieniveau gebracht. Tevens hoopt men door verbetering van de
arbeidsvoorwaarden kwalitatief beter en gemotiveerder personeel te krijgen; het ziekteper
centage ligt namelijk erg hoog. Dit blijkt in Nijmegen een algemeen voorkomend ver
schijnsel te zijn. Door het aanstellen van een eigen controlerend arts wil men dit percentage
omlaag brengen. Van de voorschriften van de Ziektewet is kennelijk niet iedereen op de
hoogte. Het bedrijfsorgaan van Splendor, 'De Glimworm', maakt niet voor niets melding
van het feit dat een zieke werknemer zich vaak niet of te laat ziekmeldt. Ook haakt het blad
(bedoeld of onbedoeld) in op werksfeer en motivatie. Want '( ... ) belangstelling voor meer
dan het eigen werk {komt] een harmonische en prettige werksfeerten goede. En daarin ligt
een der belangrijkste voorwaarden voor het welslagen van alle menselijke inspanning
besloten'. Bij het bevorderen van de werksfeer worden ook de Splendorgezinnen betrok
ken, onder meer in de vorm van het jaarlijks terugkerend St. Nicolaasfestijn. In 1958
spreektSt.Nicolaas, 'die overigens per jaar 29.541 man11ren werkt', de heer en mevrouw
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Een kwartier extra pauze bij het bezoek van H.M. de Koningin aan Nijmegen, december 1959

Maaskamp toe en getuigt dat hun hulp altijd van buitengewone aard is, want 'een sfeer,
zoals bij het SplendorSt. Nicolaas/eest, kent men lang niet in ieder bedrijf. Ook dankt de
goedheiligman voor de ruime giften die het bedrijf beschikbaar stelt voor het slagen van dit
grote kinderfeest. Een vrolijk feest dus.
Minder vrolijk is de post 'Voorraden gereed produk:t': door de toenemende concurrentie
ziet de directie zich genoodzaakt een grotere range van typen en merken aan te houden dan
voorheen om commerciële redenen noodzakelijk was. Die concurrentie komt voor een
belangrijk deel uit Japan. Hier wordt nog op grote schaal huisindustrie bedreven die de post
'algemene kosten' drukt, met als resultaat lage verkoopprijzen voor kwalitatief goede pro
dukten .
... ende vennaeck
Toch is het niet alles somberheid wat de klok slaat. Wánt op 12 november wordt het perso
neel ter gelegenheid van het tiende Splendorschaaktoernooi een gevarieerd programma
geboden. Op 19 november wordt het schaaktoernooi besloten met een stijlvol feest. Het
toernooi krijgt jaarlijks meer deelnemers en ook buiten het bedrijf neemt de belangstelling
toe. De schaakvereniging met de charmante naam Uit Vrienden Samengesteld (U.V.S.)
heeft haar secretariaat aan de Nijmeegse Marconistraat. De vereniging is op 28 januari
1944 officieel door Splendoremployées opgericht, waarbij tevens het K.N.S.B.lidmaat
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Het jaarlijkse Splendorhengelconcours,

lange tijd gehouden bij de Neerbosschebrug

1960)
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(opname uit

Blik in de fabriek, omstreeks 1955

schap werd aangevraagd. Na dat jaar zijn ook buitenleden welkom, waardoor de vereniging
zich in 1963 al kan verheugen in een ledenaantal van 100. Hiervan is slechts 20 procent bij
Splendor werkzaam. In 1948 stelt een tevreden afnemer een beker ter beschikking, de
'Calogero' beker, waar in het jaarlijks terugkerend Splendorschaaktoernooi (wel alleen
voor Splendoren) om wordt gestreden. Nadat voorzitter Hoeboer de beker drie keer wint,
schenkt Splendor aan U.V.S. de eerste Splendorbeker waar alle U.V.S.leden om mogen
strijden.
Op het personele vlak gedenkt het bedrijf het 40jarig jubileum van de chef van de minia
tuurspeciaallampengroep, de heer W. Kersten. De Ondernemingsraad memoreert hem als
iemand die altijd als één van de eersten op de bres staat voor de belangen van de mensen
uit zijn groep: 'Met de groei van het bedrijf groeien ook de sociale toestanden in dit
bedrijf' Na hem zullen nog vele jubilarissen volgen, een feit waarmee de directie terecht
gefeliciteerd mag worden. 'Immers, dit was een teken dat het bij Splendor goed werken
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De produktiehal in. 1966: door toegenomen concurrentie en onder druk staande winstmarge is de
directie 'gematigd optimistisch'

was', aldus de redactie van 'De Glimworm'. Later zal het enorme personeelsverloop de
directie nog menigmaal grijze haren bezorgen.
Een ander feest is het eerste lustrum van de Splendorreisvereniging Onder Bazen Splendor
(0.B.S.). In vijf jaar tijd hebben de werknemers al meerdere reizen in O.B.S.verband
gemaakt, namelijk naar Amsterdam en Volendam, naar het drielandenpunt in Vaals, naar
Altenahr aan de Ahr en Braubach aan de Rijn. Het lustrumfeest wordt gehouden in de
mooie en ruime kantine, gelegen aan de Groenestraat.
Een jaarlijks terugkerend festijn, dat soms onder barre weersomstandigheden gehouden
wordt, is het Splendorhengelconcours, georganiseerd door de visvereniging die in 1960
vijf jaar bestaat. Vanaf dit lustrum kan er ook op zaterdagmorgen worden gevist, aangezien
op dat moment de 45urige werkweek wordt ingevoerd. Plaats van handeling is lange tijd
de Neerbosschebrug. De vereniging wordt overigens gesponsord door Splendor, U.V.S.,
voetbalvereniging Splendor, de Meubel Centrale en Melkerij Maas en Waal. In 1961 ont
valt een, waarschijnlijk onfortuinlijke, deelnemer het commentaar dat 'er meer lampen in 't
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Het magazijn aan de Amsterdamse Prinsengracht dat in 1957 wordt aangekocht
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magazijn dan vissen in 't MaasWaalkanaal zitten'. Een andere deelnemer tracht tot drie

maal toe vissen in de bomen te vangen ...
Voorlopig is het goed werken bij de gloeilampenfabriek. Geen wonder dan ook dat het
bedrijf groeit: in 1959 barst de kantooraccommodatie uit haar voegen, waardoor er nieuw
bouw gepleegd moet worden aan het hoofd en fabrieksgebouw, enerzijds om te voorzien
in het tekort aan bestaande kantoorruimten en anderzijds om een betere verdeling van de
ruimten, ook in de fabriek, tot stand te brengen.
Het bedrijf moest namelijk al enige tijd elders magazijnruimte huren, waardoor intern
transport te duur en te omslachtig was. Met de verwezenlijking van de nieuwbouw (in
totaal 3.000 vierkante meter) wordt ook de oude lift, met kabelophanging, vervangen door
een nieuwe hydraulische, die meer veiligheid en zekerheid biedt. Tevens wordt de zijgevel
geheel in onderhoudsvriendelijk aluminium uitgevoerd. Aanleg van centrale verwarming
vergt de plaatsing van 35 radiatoren en de verlichting, tot slot, 700 TLbuizen. In de nieuw
bouw wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, een aandachtspunt dat in het hele beleid
van Splendor teruggevonden kan worden.

Schaakwedstrijd van schaakvereniging Uil Vrienden Samengesteld (jaren vijftig)
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Het directieteam Bessem (rechts) en Maaskamp bij de installatie van de Ondernemingsraad
(opname rond 1960)

De artikelen over veiligheid op de weg en in huis, etc. die in 'De Glimworm' te lezen zijn,
stapelen zich op. Een voorbeeld uit 1960 is het stukje over 'Slangen en kabels': 'In India
bestaan fakirs die door op een fluit te blazen, slangen kunnen bezweren. Men zegt dat zij
ook zoveel macht bezitten dat hun fluitspel zelfs een gewoon touw kan betoveren, dat dan
rechtstandig in de lucht gaat zweven. Het is mogelijk ... ' Helaas liggen in ons kikkerlandje
de touwen, kabels en slangen gewoon op de vloer en dus lelijk in de weg: 'Zij gaan voor
ons gefluit niet opzij. ' Dringend advies dus om slangen en kabels aan haken, op standaards
aan zolder of muur te hangen, zodat er geen gevaar kan ontstaan.
In deze periode kent het bedrijf wel groei, maar heeft het toch ook te kampen met vermin
derde export en toenemende concurrentie. Ook de interne reorganisatie (en verbouwing)
ten behoeve van een efficiëntere bedrijfsvoering verloopt niet zonder slag of stoot, maar
'de thans doorgevoerde reorganisatie was zeer noodzakelijk, zij vormde de overgang van
een fabricage en verkoopbeleid, dat tot en met de eerste naoorlogse jaren kon worden
gevoerd, naar een systeem dat meer in overeenstemming met de eisen des tijds is', aldus
het directieverslag over 1961. In hun kerstboodschap spreken de directeuren Maaskamp en
Bessem van een 'Splendor [dat] groter en beter geoutilleerd [is] dan ooit te voren i ... )
Overal om ons heen in Europa wordt de productie opgevoerd en worden methodes verbe
terd. We moeten mee, anders blijven we achter met alle gevolgen van dien. Maar als we
ons inspannen, allen tezamen, ieder op de eigen plaats, zullen de goede resultaten niet uit
blijven en zal Splendor nog lange jaren voor ons, onze kinderen en kleinkinderen kunnen
zorgen.
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Tijdens één van de vele St. Nicolaasfestijnen

Sociaal beleid
Hoewel de bedrijfsresultaten niet altijd bovenmatig zijn, houdt Splendor haar werknemers
in ere. Zo ook in 1961, als vier procent van het brutoinkomen als winstdeling wordt uitge
keerd. Het typeert haar sociale politiek wanneer de directie verklaart dat deze uitkering
gezien moet worden als een waardering voor het onder minder gunstige omstandigheden
verrichte werk. En dit werk is prima, zo blijkt uit een ingezonden brief uit Alphen a/d Rijn,
gedateerd 20 september 1962: 'Hierbij zend ik U een lamp van uw fabrikaat, die gedurende
22 jaren in een W. C. van mijn huis dienst heeft gedaan, een druk bezocht huis met vele kin
deren. De lamp gaf het eindelijk verleden week op! Tevoren bewoonde ik een ander huis,
en het is waarschijnlijk dat dezelfde lamp in dat huis ook reeds  eveneens in een W. C. dienst heeft gedaan. Het kwam mij billijk· voor U dit staaltje van duurzaamheid te doen
weten. En U moogt er gebruik van maken ook.' (Het betreft een zogenaamde rechtedraad
lamp). En behalve kwaliteit zit er ook vaart in het werk, want op 31 december 1962, 's
morgens om 9 uur, wordt de 35 miljoenste lamp van dat jaar geproduceerd.
De pensioenvoorziening wordt opgetrokken van f 40.000, naar f 400.000,, een vertien
voudiging! De toegenomen bedrijfsomvang en de gewenste versterking van de liquide mid
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Nieuwbouw hoofd en fabrieksgebouw

vanaf 1959
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Uitbreiding 19591961

delen zet de directie aan tot de uitgifte van duizend nieuwe aandelen met een nominale
waarde van f 1.000, elk. Behalve aan de oude dag, denkt het bedrijf ook aan de dure tijden
waarin de Splendorkinderen opgroeien. 'Vooral de extra kinderbijslag, zoals deze in onze
onderneming is geregeld, is voor Nijmegen en omstreken een unicum te noemen. Ook de
extra toelagen bij gezinsuitbreiding en de gunstige verlet regelingen t.g.v. ziekte en dokters
bezoek, zijn zeer vooruitstrevende sociale maatregelen', aldus een O.R.lid. Een jaar daar
voor zijn de lonen van de vrouwen op 85 procent van die der mannen gebracht. Een stap in
de goede richting.
Werknemers verwachten sociaal bewustzijn van hun werkgever. Maar andersom is er het
verschijnsel 'Bedrijfsburgerschap'. In 'De Glimworm' (nummer 8, 1962) een artikel over
dit onderwerp met als kernvraag: Voelt degene die in een bedrijf werkt zich ook een deel
van de bedrijfsgemeenschap, voelt hij zich solidair met het bedrijf, heeft hij er wat voor
over? Naarmate een bedrijf groter wordt, raakt het voor de enkeling ondoorzichtiger. Het is
makkelijker je één te voelen met een klein deel van de gemeenschap, met als gevolg dat de
rest van het bedrijf vervaagt. Men vormt wel een beeld van dit bedrijf, maar dit kan best
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Uitbreiding

19591961

helemaal verkeerd zijn. Voor de directie is het belangrijk om te weten hoe dat beeld er voor
de meerderheid van haar werknemers uitziet. Bedrijfsburgerschap is een gevoel van erbij te
horen, mee verantwoordelijk te zijn, wat voor de zaak over te hebben: een interactie tussen
werkgever en werknemer.
Die interactie is er ook in het fenomeen 'ideeënbus', dat in 1963 l5 jaar bestaat. In de
periode waarin de bus ontstond, rond 1948, is de wederopbouw in volle gang, niet in de
laatste plaats door de Marshallhulp. Om welvaart te verkrijgen moest hard gewerkt wor
den en pakte iedereen aan. Er moesten op vele terreinen problemen worden overwonnen.
Zo ook bij Splendor, waar men zocht en puzzelde om zo efficiënt mogelijk tot goede resul
taten te komen. Hiertoe organiseerde men onder meer debatingavonden, werkbesprekin
gen, Bedrijfs Kader Trainingen, kaderbijeenkomsten en bazen en onderbazencursussen.
Het was, kortom, tijdens deze periode van krachtenbundeling dat het plan opgevat werd de
medewerkers nog meer te betrekken bij de bedrijfsproblematiek: de ideeënbus werd gebo
ren. De heer Maaskamp, initiator van de bus, zag de voordelen er wel van in. En in de afge
lopen 15 jaar zijn dan ook alle mogelijke (en onmogelijke) ideeën met betrekking tot het
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doorvoeren van vernieuwingen en/of wijzigingen aan machines, produkten, arbeidsmetho
den en overige projecten de revue gepasseerd. Na de beginjaren werd een ideeëncommissie
voor beoordeling en afhandeling in het leven geroepen.
Het Splendorpersoneel wordt geregeld in de gelegenheid gesteld cursussen te volgen. Bij
voorbeeld een gericht op taakintegratie, georganiseerd door het Gemeenschappelijk Insti
tuut voor Toegepaste Psychologie. Bij een van de uitreikingen van de getuigschriften voor
deze cursus, houdt de voorzitter van de Kamer van Koophandel een toespraak, waarin hij
de cursus raak typeert: 'Het welslagen van een onderneming kan alleen wanneer er sprake

is van onderlinge liefde die tot uitdrukking moet komen in onderling respect, waardering
voor elkander, begrip voor elkander, niet alleen in samen werken maar vooral in samen
werken.'
In 1964 treedt directeur N. Bessem af, na een zevenjarig dienstverband. In deze periode
wordt de eerste reorganisatie doorgevoerd. Deze resulteert uiteindelijk in een toename in
produktie en afzet. Bessem wordt opgevolgd door de heer Jongbloed, die in 1969 als enige
directeur overblijft. Dan treedt namelijk ook de heer J.J. Maaskamp af.
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4 Naar een efficiëntere organisatie:
1965-1975
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1964 wordt besloten een klein
gloeilampenbedrijf in Nijmegen over te nemen. Bovendien neemt Splendor een participatie
in gloeilampenfabriek Helium. Hoewel de omzet met 22 procent stijgt, blijft de winst vrij
wel gelijk door de steeds verder stijgende kosten. Toch neemt Splendor in 1965 ook N.V.
Gloeilampenfabriek Heuga in Arnhem over, een bedrijf met een goede positie op de Neder
landse autolampenmarkt. Belangrijker is echter dat het een sterke concurrent is en dat met
de overname de gewenste uitbreiding van de eigen activiteiten wordt bereikt. Heuga, opge
richt in 1931 en in 1963 omgezet in een Naamloze Vennootschap, houdt zich bezig met de
fabricage en import en export van onder meer elektrische artikelen, gloeilampen en auto
accessoires. Haar belangrijkste merk is 'Miradior'. De overname drukt zwaar op de winst
van Splendor, en ook de overschakeling in 1966 op aardgas beïnvloedt de bedrijfsresulta
ten in zeer negatieve zin. In dit jaar is de directie dan ook 'gematigd optimistisch', gezien
de onder druk staande winstmarge en de toegenomen concurrentie. Vooral op de markt van
standaardlampen is kostprijsverlaging noodzakelijk en zal van een redelijke opbrengst nau
welijks sprake zijn. Niet voor niets wordt geregeld een fiks bedrag aan winst in het bedrijf
gehouden, om het voor te bereiden op moeilijker tijden. ln een 'Hoe staan we erbij' wordt
een beeld van Splendor geschetst anno 1966. ln dit jaar is het nog steeds een gezond
bedrijf, maar de loonexplosie van 1964 heeft een enorme kostenstijging ingezet, die ook de
positie van de gloeilampenfabriek niet onberoerd laat. De kostprijsverhoging kan niet wor
den opgevangen door een verhoging van de verkoopprijzen, omdat 'de weg der prijsverho

Produktenoverzicht 'Mirador', de merkartikelen van Heugu
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gingen een onjuiste en gevaarlijke weg [is]. Zij voert zonder meer naar een voortgaande
ontwaarding van het geld en maakt welvaart voor velen onbereikbaar in plaats van deze
dichterbij te brengen i. . .) Een machtig wapen kan(. .. ) zijn de kwaliteit van onze produkten,

die zeker nog wel kan worden verbeterd.'
Hoewel de solide basis van Splendor wordt aangetast en het rendement terugloopt, bete

N.V. lnterveem, in 1967 nieuw gebouwd in Wijchen met een doeltreffendintern transportmiddel:de
rollenbaan
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kent dit niet dat de onderneming verloren is. 'Beslist niet!', aldus de directie. 'Zij is voor

ons een uitdaging alle zeilen bij te zetten, een stimulans alles in het werk te stellen om ook
in deze tijd onze Onderneming gezond te houden ( ... ) Als uw directie zich i. . .) gesteund kan
weten door uw verantwoordelijkheidsbesef, uw werklust en uw vindingrijkheid dan "zal 't
waarachtig wel gaan". '
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De halogeenlamp doet haar intrede in de jaren zeventig

48

Belangrijke toekomstplannen zijn het sluiten van een huurcontract op 'longleasebasis (20
jaar vast) voor een in Wijchen te bouwen opslag en expeditiecentrum. Door de opslag te
centraliseren wordt de logistiek aanmerkelijk vereenvoudigd en op kosten bespaard. Ook
voor Splendordochter Graansma's Autoverlichting B.V. in Amersfoort, waarin Splendor
sinds 1955 participeert, wordt een nieuwe opslagruimte gebouwd.

Inkrimping
In 1967 neemt Splendor N.V. Esco Electric over. Het is ook het jaar waarin de omzet van
miniatuurlampen sterk terugvalt. Belangrijkste afzetmarkt voor deze lampen zijn de Ver
enigde Staten, die in een periode van economische 'terughoudendheid' verkeren. Het perso
neelsbestand wordt teruggebracht om de kostprijzen onder controle te kunnen houden en
de voorraden worden nog verder geconcentreerd, waardoor beter en sneller transport
mogelijk wordt. De dochters Heuga en Graansma, die op de Nederlandse markt opereren,
zijn op dat moment rendabeler dan 'het moederbedrijf op de exportmarkt.
De grootte van de commerciële voorraden neemt steeds ernstiger vormen aan. Het blijft
moeilijk deze te plannen in een bedrijf als Splendor, met haar grote verscheidenheid aan
merken. Niet voor niets wordt bij verschillende dochtermaatschappijen gewerkt aan sane
ring van het merkenbestand. De aanstelling van een nieuwe chef planning moet uitkomst
bieden. En dat werpt in 1969 inderdaad vruchten af. De verkoopkosten dalen, niet in de
laatste plaats door de sanering van het exportorderpakket. Voorheen werden orders vaak
aanvaard om de benodigde bezetting te krijgen, nu verplaatst men de export van landen
met een laag prijsniveau naar die met een hoger prijsniveau, wat het rendement ten goede
komt. Andere belangrijke activiteiten in 1969 zijn de verbetering van de toekomstige pen
sioenen, investeringen in een machinepark voor de produktie van een nieuw type kaars
lamp en aanschaf van een tweede computer voor snellere berichtgeving en betere voor
raadbeheersing.
De N.V. lnterveem in Wijchen wordt opgericht, met als hoofdfunctie magazijn en expedi
tiediensten voor de Splendorgroep, In 1967 is het expeditiecentrum het 'Veem' gereedge
komen. Opvallend zijn de 60 meter brede voorgevel, de laadkuilen en het geplaveide,
ruime voorterrein. Het gebouw heeft een aantal grote hallen met per hal verstelbare stellin
gen, waarin de goederen makkelijk te lokaliseren zijn. Een doeltreffend intern transport
middel is de rollenbaan: onnodig loop en sjouwwerk is er in Wijchen niet meer bij. De
kantoren zijn sober, maar efficiënt opgezet.
Ondertussen staat de produktontwikkeling in de lampenwereld niet stil. Het vernieuwde
Schiphol neemt bijvoorbeeld in april 1967 een l.700 hectare groot verkeersareaal in
gebruik. Op een aantal belangrijke punten zal voor het eerst de nieuwe loot aan de stam
van de natriumlampen, de superhogedruknatriumlamp 400 W, op grote schaal gaan bran
den. Deze lamp, waarvan de lichtkleur die van het warme gloeilampenlicht benadert, werd
gekozen vanwege haar uitstekende kleurweergave en het goede rendement.
Ook zijn de gloeilampenfabrikanten al enige tijd bezig met de ontwikkeling van de halo
geenlamp, naar een vroeger stadium van ontwikkeling ook wel jodiumlamp genoemd. De
halogeenlamp is de uitkomst van het streven van de fabrikanten van autogloeilampen naar
verbetering van hun produkten. Halogeenlampen geven ongeveer 30 procent meer licht en
tijdens de brandtijd vindt praktisch geen afzwarting van de ballon plaats en treedt er dus
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ook geen lichtverlies op. In 1971 brengt Splendor een nieuw artikel op de markt, dat zeer
goed aanslaat: de spotlight. Dit armatuur is geschikt voor binnen en etalageverlichting.
Terug van weggeweest is het mededelingenblad personeelszaken N.V. Splendor Gloeilam
penfabrieken. De inleiding vermeldt dat 'het in de bedoeling [ligt] om voorlopig één keer

per 14 dagen een mededelingenblad te laten verschijnen van de afdeling personeelszaken.
Het gaat er hierbij om om u allen wat informatie te geven over wat er leeft in het bedrijf.
zodat u zich wat meer betrokken kunt voelen bij het geheel.'
In Wijchen wordt ondertussen weer druk bijgebouwd. In het bestaande longleasecontract
wordt een extra hectare grond gehuurd waarop een aansluitende hal van 4.000 vierkante
meter gebouwd zal worden. De uitbreiding van het Veem in Wijchen wordt op 15 oktober
1971 officieel door de burgemeester in gebruik gesteld.
Aan de expeditiezijde zijn er dus geen problemen, maar wel aan de produktiezijde. Produk
tieunit H 5 mag bijvoorbeeld enige tijd niet op volle kracht werken, omdat de voorraad te
veel oploopt. De lampen die deze unit produceert zijn namelijk voor de Verenigde Staten
bestemd, terwijl ze niet verzonden kunnen worden wegens een havenstaking aan de Ameri
kaanse oostkust. Er wordt geprobeerd een andere route te vinden. Na een reis van commer
cieel adjunctdirecteur J. de Jager naar de Verenigde Staten en Canada blijkt dat er voor
1972 voldoende orders zijn om de H 5 in dubbele bezetting aan de praat te houden. In
december wordt de 'TaftHartleywet' in de Verenigde Staten van kracht waardoor er een
voorlopig einde komt aan de havenstaking.
Ook Jopen de orders op 'Lucasautolampen zo sterk terug, dat in 1972 500.000 lampen
minder geproduceerd hoeven te worden. Dit betekent dat een aantal mensen in andere afde
lingen tewerkgesteld zal moeten worden. De overplaatsing verloopt goed, al is het voor de
betrokkenen uiteraard niet prettig ander werk
te moeten doen.

Nieuwe kerstboomsets in aantrekkelijke
verpakking, vormgegeven door de heer
Holla
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Directeur Jongbloed, die in 1974 met pensioen gaat, valt het afscheid van 'De Splendor' zwaarder
dan gedacht

Van aanbodnaar vraag
Wanneer de bestaande produkten minder goed afgezet kunnen worden, lijkt het verstandig
te proberen de markt met nieuwe produkten te veroveren. In deze Lijn wordt de afdeling
Huisverlichting verder gemoderniseerd door de ombouw van produktiegroep H 1 voor
kaarslampen.Tevenswordt gestart met de verkoop van twee geheel nieuwe typen aantrek
kelijk verpakte kerstboomsets. 'Ze zijn ontworpen door de heer Holla. Van een grootafne
mer is in juni al een order van meer dan een kwart miljoen gulden ontvangen voor sets in
heldere en gekleurde uitvoering. Er wordt tevens een nieuwe blistermachine in gebruik
genomen, omdat een Amerikaanse klant die bij Splendor op bezoek komt, een order plaatst
van 1,6 miljoen lampen. Daardoor neemt het totale orderpakket toe met 2,5 miljoen lam
pen. De Amerikaanse markt begint overigens hoe langer hoe meer te vragen naar 'blister
pack' lampen, die in supermarkets verkocht worden.
De wedstrijd die de afdeling Publiciteit uitschrijft voor het bedenken van een Nederlandse
en een Engelse slagzin, werpt vruchten af. De winnende slogans zijn: 'Steek ons licht eens
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bij U op' en 'Our light...your satisfaction'. De dochtermaatschappijen die zich speciaal met
de verkoop van autolampen op de Nederlandse markt bezighouden, zijn in verband met de
vakantieperiode gestart met een gerichte verkoopactie voor reserveautolampen in plastic
dozen. Posterteksten: 'Ik zag u bijna te laat! Waarom had u geen reservelampen bij u?
Koop een doos NEGLIN reservelampen, speciaal aangepast aan uw auto.' 'Ons licht, uw
veiligheid! Zorg dat u altijd een set MIRADIOR reservelampen bij u hebt!'
Deze acties kunnen helaas niet verhelpen dat de vraag naar bepaalde typen autolampen
steeds verder terugloopt, waardoor ook de personeelsbezetting aangepast moet worden. In
overleg met diverse medewerkers tracht de Splendordirectie een en ander door interne
overplaatsing te realiseren.
Zowel tijdens het vakbondsoverleg als tijdens de O.R.vergaderingen in 1971 is het voor
naamste gespreksonderwerp de eventuele overgang naar de PhilipsC.A.0. In december
wordt uiteindelijk besloten per l januari 1972 op deze C.A.0. over te stappen. Belangrijke
kenmerken zijn de verhoging van de Splendorloonschalen met 1,5 procent en de verho
ging van de vakantietoeslag van 6,8 naar 7 procent (voor 1972). De onderbrenging van het
Splendorpersoneel in de PhilipsC.A.0. kost Splendor wel een aardig bedrag aan 'back
pay': het Philips Pensioen Fonds heeft namelijk een betere pensioenvoorziening, terwijl
ook nog eens de pensioenleeftijd voor hoger personeel teruggaat van 65 naar 60 jaar. Een
andere belangrijke Philipsinstelling, waarvan ook het Splendorpersoneel gebruik kan
maken, is het PhilipsVan der Willigenfonds. Dit fonds verleent een studievergoeding voor
studerende kinderen (ook voor stief en pleegkinderen). Voorwaarde is wel dat het gaat om
een middelbare of hogere beroepsopleiding.
1972 is eveneens het jaar waarin de ondernemingsstructuur
een belangrijke wijziging
ondergaat: Splendor wordt een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De
aandeelhouders Amsterdamsche Bank N.V. en de Rotterdamsche Bank N.V. schrijven hun
aandelen over op naam van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken,
evenals Stella Lamp Com
pany Ltd. en Glühlampenwerke Aarau A.G. Als aandeelhoudsters blijven aldus over de
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Eindhoven met 2.676 aandelen en General Banking
and Trust Company Ltd. Budapest met 324 aandelen.
De exportmarkt wordt nog steeds geteisterd door wisselende koersen van de buitenlandse
valuta en de opwaardering van de gulden. Door sterke concurrentie kunnen prijsverhogin
gen niet of nauwelijks worden doorgevoerd, waardoor het rendement van de onderneming
nadelig wordt beïnvloed. De Amerikaanse markt (goed voor acht miljoen lampen op jaar
basis) blijft dus problematisch. Door de devaluatie van de dollar is de positie van Splendor
aanzienlijk verzwakt. De leveringen aan de grote afnemer van miniatuurlampen, Radiant
Lamp, worden dan ook in de loop van 1973 beëindigd. Mismanagement bij een andere
Amerikaanse afnemer veroorzaakt een dubbele jaarbestelling, wat de voorraden aan beide
zijden van de oceaan aanzienlijk doet stijgen. En of dat alles niet genoeg is, zorgt de ener
giecrisis, die in oktobernovember inzet, voor een stagnatie in de afzet van kerstboombui
tenverlichting (vooral in Scandinavië). Om de voorraden toch kwijt te raken, wordt een
speciale verkoopactie georganiseerd. Intern wordt het energiebewustzijn op gang gebracht
door de afdeling technische bedrijven, die een aantal energiebesparende maatregelen treft.

Onheilsprofeet
Voor 1974 geldt het gezegde dat grote gebeurtenissen
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'Verre van een onheilsprofeet te willen zijn, mag ik toch wel zeggen, dat wij in 1974 voor
vele  thans nog onbekende  problemen zullen komen te staan', aldus directeur Jongbloed

in zijn kerstboodschap van 1973. En hij krijgt geen ongelijk. Al in het begin van het
nieuwe jaar wordt besloten de personeelsbezetting van het produktieapparaat te stabilise
ren, omdat de effecten van. dé energiecrisis op de verkopen nog niet duidelijk zijn. De ver
kopen van Heuga en Graansma blijven in januari en februari beneden de planning door een
terugslag in de garagebedrijven, en door voortdurende afzetproblemen van de Amerikaanse
kaarslampen moet er een verschuiving in de produktie plaatsvinden.
Een hart onder de riem is een bericht van een oudmedewerker van de afdeling verkoop
buitendienst, thans werkzaam in de Verenigde Staten. Bij een rondgang door het Witte
Huis (Washington O.C.) is hem opgevallen dat de prachtige armaturen en ornamenten
aldaar waren voorzien van lampen 'Made in Holland'. Bij nadere beschouwing bleken het
Splendorlampen te zijn. Het had hem veel goed gedaan.
De laatste kerstboodschap van directeur Jongbloed is helaas vrij somber. Jongbloed gaat,
na een zakelijke loopbaan van 44 jaar, inclusief 11 jaar Splendordirectie, met pensioen.
'Enerzijds blij, dat ik ( ... ) in rustiger vaarwater terecht zal komen, anderzijds valt het
afscheid van "De Splendor", en van al het lief en leed, wat daarmede samengaat, mij
zwaarder dan ik zou wensen ( ... ) In mijn december '73mededeling schreef ik: "Verre van
een onheilsprofeet te willen zijn, mag ik toch wel zeggen, dat wij in 1974 voor vele proble
men zullen komen te staan." Welnu, dat hebben we inderdaad ervaren. Onze gebruikelijke
goede resultaten zijn met sprongen achteruit gegaan, en het einde is nog niet in zicht...
Over 14 dagen is het Kerstfeest. Als een rots in de branding rijst de figuur van Jezus Chris
tus uit boven al het gewoel van deze tijd. Ik hoop, dat u in deze donkere dagen daaraan
toch wat vreugde, zekerheid en blijdschap kunt ontlenen.'
Het officiële afscheid van Jongbloed in februari gaat gepaard met zijn benoeming tot Rid
der in de Orde van Oranje Nassau. En hij wordt geëerd met een speciaal voor hem gecom
poneerd afscheidslied, gezongen door het Splendor dubbelmannenkwartet.
De heer drs. H.A.C. van Beurden volgt de heer Jongbloed op en hij krijgt onmiddellijk te
kampen met een zorgwekkende toestand in de sector miniatuur. Door de voortdurende
hevige concurrentie loopt het orderbestand zo sterk terug, dat onmiddellijk maatregelen
vereist zijn. Dit betekent dat de produklie van fiets en prefocuslampjes geleidelijk aan
dient te worden afgebouwd. Vanwege de hoge produktvoorraden wordt werktijdverkorting
ingevoerd. Ook in de sector autolampen loopt de vraag terug. Eerder in het jaar is hier al
een procedure in gang gezet om te komen tot een werktijdverkorting van 2 dagen per week
voor 89 mannen en 17 vrouwen in de afdelingen huisverlichting, pakkerij, voor en nabe
werking en magazijn. In het kielzog hiervan vertrekken op 1 november de eerste Splendor
medewerkers naar Philips Elcoma. Dit gebeurt op vrijwillige basis en na een uitgebreid
bedrijfsbezoek.
Uiteindelijk valt de belangrijke beleidsbeslissing te stoppen met de produktie van miniatuur
lampen, omdat de toegenomen concurrentie uit het Verre Oosten het prijsniveau onacceptabel
verlaagt. Er zullen twee machinegroepen voor normaallampen worden geplaatst, die op jaar
basis 40 à 45 miljoen stuks moeten produceren. Daarbij komt dat de kostprijs van normaal,
kaars en kroonlampen hoger is dan die van miniatuurlampen. Door deze overschakeling
neemt de bezetting af en worden vijf werknemers overgeplaatst naar Philips Nijmegen.
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5 Kwaliteitsverbeteringdoor sanering:
1975-1982
Na het probleemjaar 1975, waarin besloten wordt de produktie van miniatuurlampen op
korte termijn te stoppen, lijkt .het in 1976 weer de goede kant op te gaan: de voorraden
dalen, de rentabiliteit stijgt. Door een reis naar het Verre Oosten krijgt Splendor inzicht in
de manier van produceren daar, de kwaliteit van de produkten en de prijs waarvoor de lam
pen worden aangeboden. 'Met deze gegevens kan er door ons een strategie ontwikkeld wor
den om te trachten ons vroegere marktaandeel terug te winnen c.q. nog te vergroten', aldus
directeur Van Beurden. Voor 1976 verwacht men dat de activiteiten van Splendor weer
zullen aantrekken.
Op 2 april krijgt Splendor voor al haar kerstboomgarnituren (voor binnengebruik) het
Kemakeurteken. In een eerder stadium werd reeds het Duitse V.D.E.keurmerk verkregen.
Al met al een stevige ruggesteun voor de commerciële afdeling en meer zekerheid en kwa
liteit voor de afnemers. 'Het geeft ons vertrouwen dat de ingeslagen weg om kwaliteitssets
te fabriceren een juiste is gebleken, te meer omdat (. .. ) het aantal klachten (. . .) over het
afgelopen jaar met betrekking tot kerstboomsets, minder bedroeg dan 0,05 procent.'
Voor normaallampen is de toestand rooskleurig, voor kaarslampen komt een grote 'ver
volgorder uit de Verenigde Staten binnen en voor de auto/miniatuurlampen is opleving
noch verslechtering te zien. Vandaar de toekomstvisie dat de produktiecapaciteit van nor
maal, kaars en kroonlampen eerder groter dan kleiner zal worden. 'Indien alle plannen,
mede van het concern, worden gerealiseerd, zal het voortbestaan van onze fabriek zijn
gewaarborgd. Voor de autolampengroep ligt deze visie anders! Niemand kan voorspellen
of wij over 510 jaar nog autolampen bij Splendor zullen maken', aldus de voorzitter van
de Ondernemingsraad.

--'

'

55

Overlevingsstrategieën

Vooralsnog onderneemt Splendor van alles om in de running te blijven. Een voorbeeld
hiervan is de eerste Splendorhandelarenreis, die wordt georganiseerd voor diegenen die
met succes aan de verkoopactie van 1975 hebben deelgenomen. De reis naar het eiland Jer
sey is een groot succes. Er zullen er dan ook nog vele volgen.
In juli wordt in de afdeling huisverlichting een nieuwe groep geïnstalleerd, die vacuüm en
gasgevulde lampen produceert. Deze nieuwe produkten staan ook vermeld op de salespro
motionkaart, waarop op originele wijze alle pluspunten van Splendor zijn opgenomen.
Verkopers moeten de markt, en dus de verschillende landen, actief bewerken. Ook is de
typesanering gestart: oude voorraden werken kapitaalverkwistend.
Op het personele vlak worden met het concern in Eindhoven besprekingen gevoerd over
het eventueel toepassen van de nonactiviteitsregeling voor Splendormedewerkers. Al
twee mensen hebben daar vrijwillig gebruik van gemaakt.
Het is allemaal niet voor niets, aldus de opbeurende woorden van de directeur in zijn kerst
boodschap van 1976: 'Het stemt ons tot voldoening dat wij, allen, door onze gezamenlijke
inspanning ook dit jaar weer op alle zes continenten ertoe bijgedragen hebben de duister
nis te doen verdrijven (...) Moge 1977 U persoonlijk brengen hetgeen U er zelf van ver
wacht, terwijl wij de hoop uitspreken dat het duidelijke herstel in onze activiteiten zich ook
het komende jaar zal voortzetten.'
Ook in het Veem in Wijchen mag men tevreden zijn. In november 1976 is het 10 jaar gele
den dat daar de eerste activiteiten van start gingen. In 10 jaar is er in de werkwijze van het
Veem veel veranderd en zijn de activiteiten erg uitgebreid, speciaal na het invoeren van het
rollenbanensysteem in 1974. 'Met recht is ons bedrijf trots op de wijze waarop de orders
nu in het Veem worden verwerkt', aldus de directie.
De eerste maanden van 1977 verlopen voorspoedig. Vanwege de steeds stijgende vraag
naar 'gekrompen' lampen wordt in de afdeling pakkerij een nieuwe 'Skinettakrimpfolie
machine geïnstalleerd. Daarmee wordt de capaciteit vergroot en de flexibiliteit bevorderd.
1977 is een historisch jaar, want de laatste miniatuurlampen worden gemaakt. 'Als u weet
dat ons bedrijf ongeveer 60 jaar geleden gestart is met het maken van miniatuurlampjes,
dan is het stoppen van deze produktie toch wel een historisch gebeuren.' De medewerkers
zijn overgeplaatst naar de afdeling huisverlichting en over de bestemming van de vrijgeko
men ruimte wordt nog nagedacht. De verkopen van miniatuurlampjes op basis van inkoop
uit andere supplycentra vindt normaal doorgang.
Het is, in deze periode van sanering, niet vreemd dat het ziekteverzuim aanzienlijk toe
neemt, vooral in de afdeling huisverlichting. De Ondernemingsraad '(...) vraagt zich af of
niet een van de aspecten van het hoge arbeidsverzuim over een langere periode het ontbre
ken is van een vertrouwenssfeer tussen chefs en medewerkers, Zowel op laag als op hoog
niveau. Is er voldoende openheid ten opzichte van elkaar, is er wel voldoende communica
tie met elkaar?' Er moet gezorgd worden voor een open sfeer, waarin chef en medewerker
vrijuit kunnen praten over 'ziekmakende' oorzaken.
In het concernoverleg met de vakorganisaties op 19 december is men het eens geworden
over het ouderenbeleid met betrekking tot het met vervroegd pensioen gaan van de 63 en
64jarige medewerkers.
Verder doet het concern voorstellen over een prijscompensatie die één keer per jaar zal
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De fabriek in Nijmegen nog één keer in kerstsfeer

plaatsvinden. Koopkrachthandhaving blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt. In de
C.A.0. worden duidelijke bepalingen opgenomen om medewerkers over te plaatsen van
bedrijfsonderdelen met teveel aan personeel naar bedrijven met veel vacatures.
Achteraf gezien is 1977 een redelijk jaar, waarin de commerciële activiteiten boven ver
wachting zijn geëindigd: 14 procent hoger dan in 1916. Een belangrijke mijlpaal is dat de
afdeling verkoop binnenland de omzetgrens van tien. miljoen overschrijdt. Aan deze resul
taten hebben diverse verkoopacties bijgedragen. Wat betreft de export is de marktpositie
nog steeds zeer moeilijk, omdat de Splendorprodukten door de grote kostenstijgingen in
Nederland te duur geworden zijn. Daardoor is sanering van zowel typen, klanten als landen
hard nodig.
Afbouw produktie
1978 is het jaar waarin Splendor 50 jaar op de St. Annastraat is gevestigd. Maar het is ook
het jaar waarin Splendor op haar grondvesten schudt. En wel door de volgende medede
ling: 'De directie heeft het voornemen, nadat intensief overleg heeftplaatsgevonden met de
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Directie van de Hoofd industrie Groep Licht, de produktie van lampen in de jaren na 1979
af te bouwen. Er zal worden overlegd op welke wijze deze afbouw zal moeten plaatsvinden.
Tegelijkertijd zal een onderzoek moeten geschieden naar alternatieve werkzaamheden,
welke dan nog door onze produktieafdeling zouden kunnen worden verricht. Om één en
ander in alle rust te kunnen onderzoeken garandeert de technische directie van de H.I.G.
Licht voor het jaar 1979 werk voor 10 bezettingen.'

De N.V. Philips kan vanaf 1980 geen capacitieve ondersteuning meer garanderen aan het
produktieapparaat. In 1978 is nog 50 procent van de normaallampen en 80 procent van de
autolampen voor levering aan Philips bestemd. Door deze mededeling breekt grote onrust
uit onder het personeel. Vakorganisaties, ondernemingsraad, bedrijfsleiding en produktie
team maken na lang overleg de afspraak dat in 1979 10 bezettingen in de afdeling huisver
lichting kunnen draaien. Wie overgeplaatst wil worden of elders in dienst wil treden, krijgt
alle medewerking van de leiding.
Verder bestudeert de directie de mogelijkheid om alle arbeidsplaatsen in de technische sec
tor bij Splendor te behouden en wordt in overleg met de vakbonden een sociaal plan ont
wikkeld.
De ontwikkelingen bij Splendor moeten in een breed internationaal kader worden
gezien: internationale concurrentie, een markt die vraagt om efficiëntere licht
bronnen, de gloeilamp die aan het eind van de 'life cycle' is en efficiencyver
beteringen door technologische ontwikkelingen (maar ook overcapaciteit:
de markt stijgt slechts twee procent, de efficiency stijgt met zeven pro
centpunten). Binnen Splendor is een scheiding ontstaan tussen pro
duktie en commercie. De commercie moet doordraaien, want de
commerciële resultaten zijn in wezen niet relevant in het kader
van de afbouw van de gloeilampenfabricage.
In 1979 gaat directeur Van Beurden met pensioen. Hij
spreekt zijn dank uit voor de goede samenwerking, niet
uitsluitend intern in Splendor B.V., maar met
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name ook met de Hoofd Industrie Groep Licht in Eindhoven. De heer P.A.
Akkennans volgt hem op als algemeen directeur. Hij was voorheen tech
nisch adjunctdirecteur. Akkermans begint in een periode die gekenmerkt
wordt door grote problemen rondom de werkgelegenheid, veroorzaakt
door de sanering van de vennootschap. Het ligt in de bedoeling de lampen
produktie te stoppen, terwijl wel het stempelen en verpakken van de
diverse lampenmerken voortgezet zal worden, evenals de montage van
spotlightarmaturen. Gevolg is dat in 1979 een aantal van 100 werknemers
overbodig is; 34 daarvan zullen binnen 2 jaar met pensioen gaan, terwijl
voor de overige 66 mensen herplaatsing elders wordt gezocht, onder meer
bij Philips. Het afgenomen bedrijfsresultaat over dit jaar wordt dan ook
veroorzaakt door onderbezetting. De reorganisatie heeft ook de ontruiming
van het huidige gebouwencomplex tot gevolg. Men wil uiterlijk eind 1983
gestopt zijn met de lampenproduktie en indien praktisch mogelijk eerder,
omdat dit aanzienlijke financiële voordelen oplevert.
De technische activiteiten worden vervolgens ondergebracht in Wijchen,
waar een nieuw kantoor en een nieuwe produktiehal worden gebouwd. De
vakbonden zien nog steeds geen noodzaak tot afbouw van de lampenfabri
cage, missen de garantie dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en
tevens de motivatie om de vervangende werkgelegenheid in Wijchen te
gaan opbouwen. De directie geeft over de lokatie in Wijchen de toelichting
dat het terrein aan de St. Annastraat vooral voor grote opleggers moeilijk
bereikbaar is.
Voor de commerciële afdeling, waar 100 mensen werken, wordt een nieuw
onderdak gezocht (in eerste instantie een huurruimte in Nijmegen). Uitein
delijk zal het bedrijf in afgeslankte vorm met 205 werknemers doorgaan.

Nieuwe activiteit: nastempelen
Begin 1980 wordt met een proefopstelling van één van de nieuwe activi
teiten in de afdeling pakkerij begonnen: het nastempelen en verpakken van
lampen. Dit verloopt zo voorspoedig dat de nastempelunit, waarvan de
capaciteit op jaarbasis zo'n 7 ,2 miljoen lampen bedraagt, verder wordt ver
groot. De directie hoopt op korte termijn een duidelijk beeld te krijgen
hoeveel mensen en machines er nodig zullen zijn in het N.S.C. (Nastern
pelcentrum). Omdat warm stempelen goed verloopt, starten de experimen
ten met koud stempelen. Verlopen deze gunstig, dan zou dat betekenen dat
alle variëteiten van gloeilampen kunnen worden nagesternpeld, en dàt zou
tot gevolg hebben dat de opdrachten in aantallen sterk zullen toenemen.
Bij warm stempelen wordt het stempel ingebrand. Bij koud stempelen kan
een groter assortiment lampen worden nagestempeld.
Al gauw is duidelijk dat het N.S.C. 8 nastempelgroepen aankan. Hiermee
kunnen de plannen voor de te bouwen fabriekshal verder worden ontwik
keld. Ook wil men op zeer korte termijn starten met montagewerk.
Begin 1981 wordt besloten zowel de technische als de commerciële afde
lingen in Wijchen onder te brengen. Naast het Veem verrijst een hal voor
alle technische afdelingen en op het voorterrein een kantoorgebouw met
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drie verdiepingen. Algemeen directeur
Akkermans in zijn kerstboodschap van
1981: 'Ik hoop dat hiermede een goede
stap is gezet voor de continuïteit van
Splendor en dat de verhuizing. naar Wij
chen voorspoedig mag verlopen.'
Niet alleen in de Splendororganisatie
verandert een hoop. Ook het Philipscon
cern zelf ondergaat een organisatiewijzi
ging voor Nederland. Er komen twee
organisatorische eenheden, namelijk Phi
lips International B.V. en Nederlandse
Philips Bedrijven B.V. Deze laatste krijgt
twee relaties met Splendor: een beheerre
latie en een operationele relatie. Dit heeft
verder geen consequenties voor de rechts
positie van de Splendorwerknemers.

Historisch jaar
In L 982 wordt wederom historie geschre

ven. Het is het jaar van de verhuizing
naar Wijchen en het jaar waarin de laatste
twee lampengroepen worden afgebouwd.
Op 4 maart wordt een nieuwe krimpfo
liemachine afgeleverd en opgesteld ach
ter één van de nastempelcentrumgroepen.
Kort daarna start Splendor met de mon
tage van SLlampen. De montagelijn
wordt direct in Wijchen opgebouwd.
Begin oktober wordt de 6e universele
N.S.C.unit afgeleverd, waardoor de pro
duktiecapaciteit op jaarbasis op 35 mil
De bouw van het nieuwe kantoor en de produktie
joen lampen komt.
In dit jaar treedt directeur Akkermans af, hal in Wijchen, na de reorganisatie, beginjaren
na 37 jaar binnen het concern werkzaam tachtig
te zijn geweest. Hij wordt een 'pionier en
een echte lampenmaker' genoemd en
krijgt een luchtfoto van het complex aan de .St. Annastraat aangeboden. Akkerrnans wordt
opgevolgd door de heer W.W. Gunsing (adjunct). 'De heer Gunsing heeft kennis van zaken
ten aanzien van de administratieve disciplines, ten aanzien van overleg met de O.R., ten
aanzien van de reorganisatie en ten aanzien van de besprekingen mei de vakorganisaties.
De O.R. vindt het tevens erg positief dat de heer Gunsing al 13 jaar bij Splendor werkt t ... )'
Twee maanden later wordt men opgeschrikt door hel plotselinge overlijden van haar kers
verse directeur in de leeftijd van 58 jaar. Uit het In memoriam in het personeelsblad: 'Toen
hij ongeveer twee maanden geleden de taak van directeur van ons bedrijf op zich nam,
betekende dat heel veel voor ons en voor het bedrijf. Wij kenden hem al lang als admini

62

strateur en als financieel adjunctdirecteur en wisten af van zijn grote kennis en vakbe
kwaamheid. Maar vooral ook kenden wij hem als een man met warme belangstelling voor
het wel en wee van de mensen( ... ) We zagen hem heel vaak in de fabriek in de moeilijke
tijden van de reorganisatie, waarbij zijn medeleven duidelijk bleek. Zijn benoeming als
directeur gaf ons ook de zekerheid dat een beleid zou worden gecontinueerd dat hoop gaf
voor onze toekomst. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel,
naast een aanstekelijke opgewekt
heid en humor waren een voorbeeld en een steun. Zijn onverwacht heengaan is een heel
zware slag voor ons allen ( ... ).' Namens het concern wordt de heer Loudon tijdelijk als

directeur aangesteld.
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Het Splendorleven gaat door en wel met de definitieve oplevering van de nieuwbouw in
Wijchen op 24 september. Net daarvoor is de heer C.W. Kolmeijer benoemd als directeur.
Grond en gebouwen aan de Nijmeegse St. Annastraat zijn dan nog niet eens verkocht. De
economische omstandigheden voor verkoop zijn sterk verslechterd, wat heeft geleid tot
veel faillissementen en leegstand van bedrijfsgebouwen.
De afdeling binnenland denkt dit jaar ruim boven budget te kunnen afsluiten, waarbij de
positieve invloed van de SLlamp merkbaar wordt. Buitenland loopt 13 procent achter op
het budget, hoewel er nog diverse orders uitgeleverd moeten worden. Voor geheel
Splendor verwacht men dit jaar iets beneden de 100 procent te realiseren. Positievere gelui
den na enkele spannende jaren.
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6 Het einde van een lange traditie:
1982-1991
Van een goede start in 1913, via de overname door Philips in 1930 en de rendabele jaren
die daarop volgden, naar de crisis, die uiteindelijk leidt tot sanering van de lampenproduk
tie: Splendor heeft 75 bewogen jaren meegemaakt. Onder alle omstandigheden probeert
men het bedrijf zo goed mogelijk op de rails te houden. Hierbij schrikt de directie niet
terug voor expansie, ook al zijn de bedrijfsresultaten niet al te best. Aanpassingen in het
management, de planning en het personeelsbestand zorgen voor een noodzakelijke afslan
king en modernisering van de fabriek, waarbij echter nooit de sociale kant vergeten wordt.
Want in Splendors visie zijn het de werknemers die het bedrijf groot gemaakt hebben.
In 1983, net na de verhuizing naar Wijchen, is er sprake van een beduidend beter resultaat
dan in 1982, ook als voor 1982 de bijzondere resultaten buiten beschouwing worden gela
ten. Er wordt geïnvesteerd in twee nastempelunits, die aan de vier al aanwezige machines
worden toegevoegd. In dit jaar wordt 50 procent van de omzet gerealiseerd in het binnen
land en 50 procent in het buitenland, exclusief leveringen aan Philips. In verband met te
bereiken kostenbesparingen wordt' de activiteit van Heuga B.V. geleidelijk afgebouwd ten
gunste van Graansma Automaterialen B.V.: Heuga wordt dus langzaam geïntegreerd in
Graansma. Eind 1985 is die integratie voltooid.
Voor de drie activiteiten van Splendor, Commercieel, Technisch en Veem, is 1982 overwe
gend een positief jaar. Commercieel gezien is 1982
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is, zal hier zeker een rol hebben gespeeld. Onder de naam 'PostMarking and Packing
Centre' (PMPC) maakt Splendor vanaf 1983 in Europa reclame voor het nastempelcen
trum.

Energiezuinige lampen
De groeiende behoefte aan energiebesparing heeft de ontwikkeling en de verkoop van ener
giezuinige lampen sterk gestimuleerd. Ook Splendor heeft hierin een aanzienlijke rol
gespeeld. Op de Nederlandse markt worden met groot succes de SLlamp en de PLlamp
geïntroduceerd. Voor deze lampen zijn in het algemeen speciale armaturen en lamphouders
nodig. De introductie verloopt dan ook voornamelijk via de verkoop van nieuwe en aange
paste verlichtingsarmaturen.
In 1983 wordt besloten dat Splendor met ingang van 1984 ook batterijen gaat verkopen,
hoofdzakelijk in de rijwielbranche.
In de loop van 1984 worden de activiteiten van het N.S.C. uitgebreid tot ongeveer 45 mil
joen lampen. Tot dan toe werkt het centrum uitsluitend op bestelling van het Centrale Plan
Bureau in Eindhoven. Na de uitbreiding zullen de orders op nasternpeltypen automatisch
via Splendor's computersysteem binnenkomen. Dit vereist een aanpassing van de interne
organisatie, opdat een goede goederenstroombesturing mogelijk wordt. Hiertoe wordt een
stuurgroep Logistiek ingesteld, die de centrale logistieke organisatie opzet en de huidige
nastempel, binnenland en buitenlandplanning omvat.
Op woensdag 14 november bestaat Splendor 65 jaar, 'een Leeftijd', zo meldt de directie,
'waarbij gewoonlijk het werkzame deel van een mensenbestaan wordt afgesloten. Onze
firma peinst er echter niet over om al op haar Lauweren te gaan rusten, maar presenteert
zich onverkort met veerkracht en energie om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.'
Het jaar 1985 wordt gematigd optimistisch afgesloten. Het voorgaande jaar is voor
Splendor niet gemakkelijk geweest: markten zijn in beweging en de prijzen tenderen te
dalen, wat direct van invloed is op de activiteiten.
Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe produkten: de TLbalk en de TMSbalk. Ook brengt
Splendor in 1986 onder eigen merk autolampen op de markt. Voorheen gebeurde dit alleen
onder het merk Graansma/Neglin. De verkoop van Splendorbatterijen verloopt goed, niet
in het minst door een slagzinnenwedstrijd, die gehouden wordt onder de werknemers.
'Goede reklame heeft slagzinnen of kreten nodig, ook wel slogans genoemd. We willen u in
de gelegenheid stellen om met ons mee te denken over een goede slagzin en hiermee een
leuk prijsje in de wacht te slepen', aldus de afdeling publiciteit. De wedstrijd levert uitein
delijk de volgende slagzin op: 'Splendor batterijen, vol(t)houdertjes'. In 1986 volgt de eer
ste mijlpaal in de batterijenverkoop: één miljoen exemplaren. Omdat de afdeling verkoop
Nederland in de voorgaande vijf jaar nog al wat omzet aan kerstverlichting en miniatuur
lampen is verloren, is men ervan overtuigd dat de verkoop van batterijen dit verlies binnen
enkele jaren zal compenseren.
.
Voor het lichtseizoen 1987 wordt door Splendor binnenland een grote promotionele actie
gestart onder de naam 'Splendor Lichtpuntenaktie'. Dit is nodig doordat Splendor in het
voorgaande seizoen door verschillende oorzaken een stuk marktaandeel heeft verloren en
de omzet over de eerste helft van 1985 lager is dan verwacht. De actie houdt in dat de
Splendorrelaties vanaf het bereiken van 90 procent van hun historische gemiddelde omzet
zogenaamde 'Lichtpunten' kunnen verdienen. Aan het einde van de actie, die tot 31 januari.
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1986 duurt, kunnen de lichtpunten gebruikt worden voor allerlei doeleinden, zoals reizen
en gebruiksartikelen.
De omzetverhouding binnen en buitenland verschuift ten gunste van het buitenland: 59
procent. Helaas laat de afdeling buitenland in de tweede helft van 1986 een behoorlijke
omzetterugval zien. Dit is te wijten aan de lage dollarkoers en de verscherpte concurrentie,
waardoor markten in het MiddenOosten en Verre Oosten en ZuidAmerika wegvallen.

'Operatie Stofkam'
Begin 1986 komen er bij Splendor minder gunstige geluiden over het toekomstige beleid
binnen. Door de enorme ontwikkelingen op alle terreinen van de elektronica, is het voor
Philips onmogelijk op al deze terreinen actief te zijn. Er moet geselecteerd worden. Hiertoe
is een beleidsactie gestart, ook wel 'Operatie Stofkam' genaamd. Geografisch gezien zal
Philips zich gaan richten op Europa, Noord en ZuidAmerika en het Verre Oosten. Ook
organisatorisch zal er veel veranderen. Zo valt te denken aan verzelfstandiging van enkele
grote bedrijfsonderdelen, zoals Licht. Samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en
het afstoten van bepaalde produkties behoren tot de mogelijkheden. Ook op logistiek ter
rein moeten er zaken veranderen: doorlooptijden en toeleveringen zijn vaak nog te lang,
waardoor niet snel genoeg op marktveranderingen kan worden ingespeeld.
Het zijn veranderingen die ook Splendor zullen raken. Ondertussen blijft het bedrijf probe
ren met nieuwe produkten nieuwe markten aan te boren. Onder het motto 'Zuinig met ener
gie  royaal met licht  leuk om te zien' ontwikkelt Splendor weer een zuinige lamp. Onder
het Splendorrnerk was al een nieuwe serie verbeterde TLbuizen en PLClampen lever
baar. Nieuw is de SLOglobe lamp. Deze nieuwe SLlamp heeft een decoratieve vorm: het
is een opaal witte, kogelronde glasballon.
Maar het schijnt niet te mogen baten. De resultaten van het eerste half jaar tonen een aantal
keiharde feiten: weinig of geen werk in het montagevlak, wegvallen (voor het grootste
deel) van het blisteren van lampen, hoog ziekteverzuim in de technische sector (onbe
trouwbare levertijden), druk vanuit het concern op kostprijzen, verlies in de technische sec
tor en het budget van 40 miljoen na te stempelen lampen blijkt niet haalbaar door structuur
veranderingen in de markt. · Gevolg is weer een nieuwe aanpassing van het
personeelsbestand, ofwel 'continu bijsturen', zoals directeur Kolmeijer het in zijn kerst
boodschap zegt: 'Ons bedrijfsschip zal de zeilen naar de wind moeten zetten en steeds weer
moeten bijsturen als de wind draait. Eind 1987 heb ik met velen van u het gevoel dat we
ons in een windstilte bevinden: het is moeilijk om de juiste koers te vinden en te behouden
(... ) Zeelieden zullen ons vertellen dat het juist in dit soort omstandigheden heel belangrijk
is waakzaam te zijn, zodat we van het kleinste zuchtje wind kunnen profiteren.'
Maar Splendor blijft haar afnemers ludiek bewerken. Zoals Supergrossier Happy Light in
Gemert, die een nieuw bedrijfspand opent. Dit bedrijf, de op drie na grootste klant van
Splendor, heeft in haar logo een olifant. Splendor meent de feestelijke nieuwbouwopening
op gepaste wijze te moeten meevieren en leent van een circus twee echte olifanten en laat
deze voor het gebouw paraderen. Op het hoogtepunt van het feest betreedt directeur Kol
meijer op een olifant de feestruimte en overhandigt de directie van Happy Light 20,0 lam
pen, die in het PMPC gestempeld zijn met een olifantsbeeldje, de naam Happy Light en de
feestdatum.
Of wat te denken van het inhuren van een speciale kracht voor de Fietsvak in de RAI te
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Amsterdam. Splendor trekt behoorlijk de aandacht met haar robotman 'Giovanni', volgens
het Guiness Book of Records wereldrecordhouder stilstaan. Op schokkende robotwijze
deelt hij Splendorbrochures uit en vestigt op andere manieren de aandacht op Splendor
produkten.
Halverwege 1987 neemt de enige nog onvervalste Splendorman in de staf, export
manager N. Kesselring, afscheid. 'Na ruim 26 jaar vol toewijding aan de zaak, verdwijnt

dan nu "de laatste der Mohikanen". Heeft dat misschien invloed op de negatieve trend
[die] zich helaas doorzet in 1987', zo vraagt het directieverslag zich af.
Splendor zal wederom tot kostenbesparing moeten overgaan. Ondanks deze sombere gelui
den wordt een voorziening getroffen voor de aanschaf van computerapparatuur, om met
name de customer service te verbeteren. De markt verandert van produktgericht naar klant
gericht en van aanbod naar vraag.
In 1987 komt de omzetverhouding inderdaad weer terug op 50/50, zoals gevreesd was. In
het eerste half jaar van 1988 neemt de exportactiviteit weer flink toe dankzij prijsconces
sies van Philips Lighting. Er zijn echter nog geen betere winstmarges mee gerealiseerd.
Ook is men erg voorzichtig met de acquisitie van exportorders voor Afrika en ZuidAme
rika, omdat de kredietwaardigheid van deze markten erg laag blijkt.
Philips concentreert lichtactiviteiten
Splendor heeft nog steeds te kampen met een voorraadprobleem. Ook in 1987 en 1988
nemen de fabrieksvoorraden toe, met name waar het de ongestempelde lampen betreft. De
belangrijkste reden om de technische sector (inclusief personeel) aan Philips Lighting B.V.
over te dragen is dan ook om tot een inkrimping van die voorraden te komen. Tevens wor
den alle aandelen, die de Nederlandse Philips Bedrijven B.V. in Splendor heeft, overge
bracht naar Philips Lighting B.V. Als gevolg van haar verzelfstandigde opstelling op dit
terrein, zijn in deze vennootschap de lichtactiviteiten van Philips in Nederland geconcen
treerd.
Het eerste resultaat van dit Concernproject voor Wijchen (Business of the Future, ofwel
verzelfstandiging van de lichtgroep) is dat het PMPC wordt aangewezen als leverancier
van standaardlampen voor de Nederlandse markt. Het bedrijf schakelt hiervoor over op
grote series standaardlampen en er worden nieuwe machines aangeschaft. De omschake
ling naar de nieuwe opdracht moet half 1989 zijn voltooid; voor 1988 zullen de betrokke
nen er nog niet veel van merken.
De nieuwe activiteiten hebben betrekking op het stempelen van 26 miljoen lampen voor
met name de Nederlandse markt. Voor de invulling van het 'personeelsplaatje' blijft het
nog even afwachten, hetgeen ook geldt voor de integratie van de binnendiensten van de
verkoopafdelingen.
Het PMPC krijgt een nieuwe taakstelling voor wat betreft de standaardlampen. Deze houdt
in dat het produktieniveau wordt opgevoerd naar 70 miljoen, hetgeen neerkomt op een
ruime verdubbeling. De nieuwe taakstelling brengt investeringen met zich mee in machi
nes en personeel. Er worden zes nieuwe machines aangeleverd, waarvoor eigenlijk geen
ruimte is.
Dat jaar wordt er ook een nieuw produkt aan de Splendorlampenfamilie toegevoegd: de
softonelamp. Met de witte en gekleurde varianten probeert het bedrijf de concurrentie het
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hoofd te bieden. Het vormt een positief slot van een woelig jaar, aangezien de export
omzet blijkt te stijgen naar anderhalf keer die van het jaar daarvoor, gerealiseerd met
dezelfde men~en. Door de enorme toename van de nastempelproduktie kan nieuw perso
neel worden aangenomen. 'We hebben als taak op ons genomen de gestegen verkopen ook

in 1989 door te zetten. Dat zal met de toenemende concurrentie in de wereldmarkt beslist
niet meevallen. '
Op de valreep wordt een nieuwe nastempel en meetmachine met de naam Post Marking
and Testing Line (PMTL), geïnstalleerd. In het kader van het nastempelcentrum nieuwe
stijl worden er in totaal zes geleverd. De activiteiten die daarvoor op dezelfde plek plaats
vonden, blisteren, TLnastempelen en verpakkingswerkzaamheden, verhuizen naar het
Veem. Met een produktie van 70 miljoen lampen moet het PMPC hèt nastempelcentrum
voor Nederland en de Scandinavische landen worden. En dat met als doel binnen vijf
dagen een order te kunnen uitvoeren. In 1988 zijn 46 miljoen lampen gestempeld, in 1987
32 miljoen.
In 1989 bestaat Splendor 70 jaar: de vlag wordt uitgestoken. De feestelijkheden gelden ook
een beetje voor het PMPC, dat van een nieuw jasje is voorzien. Op 13 oktober wordt er
voor het personeel een feestelijke bijeenkomst georganiseerd en op 14 oktober is er voor
belangstellenden een Open Dag. De bezoekers worden rondgeleid en hen wordt op diverse
plaatsen een kijkje in de keuken gegund.
In 1989 krijgt het mededelingenblad van personeelszaken een nieuwe naam: 'De Lampion'.
Het begon in 1947 met 'De Glimworm', in 1968 gevolgd door 'Knipperlicht' en in 1971
door een officieel naamloos blad, dat echter in de wandelgangen "t Vonkje' heette, naar
hoofdredacteur Vonk. Wanneer deze in 1983 afscheid neemt en opgevolgd wordt door de
heer Smits, schrijft de redactie: 'In de wandelgangen wordt het mededelingenblad in plaats
van '"t Vonkje" nu "de Smidse" genoemd.' Een idee van de heer Vonk, die daarbij wellicht
gedacht heeft dat 'men t ... ) het ijzer [moet] smeden als het heet is'.
Eind jaren tachtig draagt aandeelhoudster Genera! Banking and Trust Co. Ltd. al haar aan
delen in Splendor over aan de zustermaatschappij Sigma A.G., die zich in het bijzonder op
trustzaken zal gaan toeleggen.
In 1990 lijkt Splendor aanvankelijk in wat rustiger bedrijfseconomisch vaarwater te zijn
gekomen.' Maar dat blijkt niet meer dan schijn. Wederom pakken zich donkere wolken
samen boven Splendor, als tijdens de Ondernemingsraadvergadering in april wordt gemeld
dat door pet verlies van een belangrijke Noorse klant de produktieaantallen in het PMPC
zullen achterblijven. Ook blijkt dat er een lager ordemiveau gehaald zal worden en dat er
onvoldoende softonelampen zijn om na te stempelen. Bovendien wordt besloten de ver
koop van kerstboomsets te stoppen, omdat deze verliesgevend is. De verkoop van (losse)
kerstboomlampjes blijft wel bestaan. Aan het eind van het jaar blijken bepaalde verwach
tingen uit te komen. De export heeft het zwaar te verduren van politieke ontwikkelingen in
het MiddenOosten, in het PMPC neemt het werkvolume af, waardoor de kostprijs per
lamp stijgt en de concurrentiepositie verslechtert. Kolmeijer: 'De Amerikanen zijn met licht
in Europa gekomen en het Oostblok, met zijn goedkope produkten, is aan het wakker wor
den.'
De gevolgen worden in het nieuwe jaar snel duidelijk: een nieuwe reorganisatie, die, via
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een arbeidsbemiddelingsproject,
gepaard gaat met ontslagen. Het personeelsbestand wordt
tot éénderde gereduceerd en de activiteiten van het PMPC worden opgeheven. In mei vindt
ontmanteling plaats van de eerste groep machines in het PMPC: ze worden vervolgens naar
het buitenland verplaatst. Werknemers worden zowel extern als intern aan ander werk
geholpen. Op 16 augustus wordt dan de laatste lamp gestempeld en verpakt. Voor Splendor
komt er een definitief einde aan een lange produktietraditie en de onderneming gaat als
verkooporganisatie verder.

In 10 jaar zijn er ongeveer 375 miljoen lampen gestempeld en verpakt. Directeur Kolmeijer
legt uit dat de sluiting een economische noodzakelijkheid is en hij benadrukt dat de manier
waarop Wijchen haar taken heeft uitgevoerd daarbij niet ter discussie heeft gestaan. Met de
sociale gevolgen (afvloeiing) van deze noodzakelijke ingreep wordt zorgvuldig omgegaan.
Een jaar nadien gaat directeur Kolmeijer met pensioen. Zijn opvolger, de heer C.R.S.
Storm is, met een korte onderbreking, sinds 1969 werkzaam bij Philips. Over Splendor
zegt hij: 'Het moet veranderen in een puur commerciële groep, die nauwe verbindingen zal
hebben met de commerciële groepen van Philips Nederland. Het acteren van Splendor zal
dus binnen een gezamenlijk strategisch en tactisch plan vallen. Ik ben ervan overtuigd dat
Splendor in deze markt op langere termijn zeker een rol zal kunnen spelen.'
In de loop van 1993 neemt de heer Rosenbaum, afkomstig van de Philips Lichtdivisie, het
Splendorroer over van de heer Storm, die elders een baan heeft aanvaard. Splendor is dan
een danig afgeslankte maar nog steeds strijdbare organisatie.
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7 In rustiger vaarwater?
De Splendor-verkooporg
anisatie
anno 1994
Met de sluiting van het nastempelcentrum in 1991 komt er een
einde aan 75 jaar produktie miniatuurlampen, standaardlampen,
halogeenlampen, SLlampen, Pl.lampen, fluorescentielampen
en autolampen. Naast de produktie worden de lampen gedu
rende de laatste jaren ook nagestempeld en verpakt.
Hoewel Splendor gestopt is met de export naar landen buiten
Europa, is het jubilerende bedrijf levendiger dan ooit. Als
tweede gloeilampenmerk van het Philipsconcern neemt Splendor
een stevige positie in op de binnenlandse markt. Voeg daar het batte
rijenassortiment en de automaterialen van Graansrna aan toe, en er blijft,
ondanks enkele woelige jaren, een gezonde verkooporganisatie over.
Na de inkrimping wordt in het pand aan de Nieuweweg kantoorruimte verhuurd aan Pope
Licht, ook een Philipsonderdeel. De overige kantoorruimte wordt betrokken door
Splendor. Salesmanagers zorgen voor een alerte en flexibele begeleiding van de diverse
distributeurs en grossiers. En de nimmer aflatende verkoopondersteunende activiteiten
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Het Splendorpersoneel:

na 75 woelige jaren met beide benen op de grond

76

77

maken dat de ruim vierduizend artikelen die Splendor voert jaarlijks in grote aantallen vol
ledig geautomatiseerd en efficiënt vanuit het centraal magazijn Interveem verzonden wor
den.
Splendor staat met beide benen op de grond. Dat weten de medewerkers, dat weten de dis
tributeurs en grossiers. De kennis van gloeilampen die Splendor in 75 jaar heeft opgedaan,
heeft het bedrijf gemaakt tot een specialist op dit gebied. En dan mag je met recht zeggen:
'Splendor, je ziet het verschil!'
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