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Inleiding
LE het kader van het streven om het cultureel en industrieel erfgoed van VOLT voor de
stad Tilburg te behouden, vond in januari 1999 een gesprek plaats op het Gemeentearchief Tilburg. Aan dit gesprek namen deel de heren W. Reijnders en R. Peeters van het archief en de heer W.J. Hoogenboezem en ik als ex- VOLT medewerkers. Tijdens dit gesprek
werd besloten een tentoonstelling in te richten over de geschiedenis van VOLT, Ook ontstond het idee het boekje “VOLT1909- 1984” van de heer J.R.O. Trommelen te herdrukken. Het leek ons goed dit boekje aan te vullen met de geschiedenis van VOLT vanaf 1984
tot het eind van het bestaan van het bedrijf.
Jammer genoeg kon hiervoor geen beroep meer worden gedaan op de heer Trommelen.
Hij was op dat moment ernstig ziek en is helaas onlangs overleden. Als een hommage
aan hem wordt zijn aandeel nagenoeg onveranderd gehandhaafd. Het is aangevuld vanaf
het 75-jarig jubileum in 1984 tot de sluiting van het bedrijf in 1999,
Om verschillende redenen was het schrijven van deze aanvulling niet eenvoudig. Bij
VOLT kon ik niet meer terecht. Daarom moest ik mijn informatie uit andere bronnen halen. Bovendien zou het geen optimistische aanvulling van het verhaal worden, gezien de
ontwikkelingen bij het bedrijf. Te veel aanvankelijke lichtpuntjes bleken later dovende
kaarsjes te zijn.
Desalniettemin hoop ik dat de positieve kanten van VOLT u bijblijven, want die waren er
ook vele.
Tot slot dank ik iedereen die mij het schrijven van deze aanvulling mogelijk heeft gemaakt. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Philips Electronics Nederland B.V. in
Eindhoven en naar drukkerij Gianotten in Tilburg. Dankzij hun financiële bijdrage is de
uitgave van dit boekje mogelijk geworden.

J.A.P.M. van Iersel
mei 1999

Elttt, Verbunt
(Bas 1O24), de oprichter

Een woord vooraf
Menem jaar geleden begon de fabriek met de productie van gloeilampen. Een
gelegenheid om even terug te zien, hoe het begon, wat er allemaal gebeurde. De fabriek aan de Nieuwe Goirleseweg kende ik eigenlijk al in mijn prille jongensjaren, toen ik
met mijn grootvader over de landelijke Groenstraat naar VOLT ging, waar gebruikte kisten bij opbod verkocht werden. Later in het begin van de dertiger jaren bleef ik, als ik van
school naar huis ging, wel eensstaan voor de VOLT-poort. Het was voor mij een geheimzinnig bedrijf. Je hoorde er niet de gebruikelijke herrie zoals bij een weverij, alleen bij tijd
en wijle het getoeter van een claxon, die ergens aan een buitenmuur hing.
De geüniformeerde portier was voor mij een politie-agent, een figuur, niet bijster populair bij jongetjes van een jaar of acht.
Wat was dat toch voor een bedoening, dat de politie de mensen moest buiten houden.
Nee, als ik groot zou zijn zou ik daar niet willen werken. Hoewel, dat geheimzinnige trok
wel aan.
Hoe dan ook in maart 1950 werd ik door het Arbeidsbureau naar VOLT gestuurd. Na de
gebruikelijke procedure van lichamelijke keuring en een test werd ik aangenomen en in
april 1950 werd ik samen met een tiental andere nieuwelingen ontvangen in de grote
cantine door de heer Vermeulen, de personeelschef, die ons uit de doeken deed, wat ons

allemaal te wachten stond. Daarna werd ik door de lange gang in de shed-bouw naar de
afdeling “Spoelen-Wikkelen” gebracht, helemaal achterin.
Die gang was wel indrukwekkend, al die buizen, pijpen en leidingen, maar opwekkend
voor me, nee, dat was het niet. “Zes weken, hoogstens”, dacht ik bij mezelf. Het zijn wel

34 jaar geworden, 34 jaar, waarin ik veel veranderingen bij VOLT heb zien gebeuren en
heb mee beleefd.
Toen dan nu aan mij gevraagd werd om ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ons
bedrijf een historisch overzicht te schrijven, heb ik graag “ja” gezegd, wetende, dat het
een enorm karwei zou zijn in die korte tijd, die me ervoorter beschikking stond. Zonder
de enthousiaste hulp van de afgéling Documentenbeheer in de personen van de heren P.
Theunis en J. Hulshoff en van Technische Bedrijven, in het bijzonder van de heer J. van

Erven, zou ik niet geslaagd zijn.

Natuurlijk is in de afgelopen 75 jaar onnoemelijk veel gebeurd. Een getrouw beeld van de
75 jaar VOLT-geschiedenis hoop ik u hierbij te kunnen aanbieden.
Jan R.O. Trommelen (1924-1999)
September 1984

De oprichting
B: de aanvang van deze eeuw was de voornaamste lichtbron in vele woningen de pctroleumlamp, terwijl de gasverlichting nog in opmars was. Dat electrische energie
een beter en veiliger methode kon zijn voor huiskamer, werkplaats en straatverlichting,
was al langer bekend, maarde toepassing ervan was nog maar nauwelijks begonnen. Het
getuigt van een goede kijk op de toekomst maar toch ook van enige durf om een gloeilampenfabriek te beginnen.
Deze vooruitziende blik hadden de heren:
EJJ.B. Verbunt, wijnhandelaar te Tilburg,
Á.À. M. van den Biggelaar, fabrikant te Roosendaal,
P. van den Biggelaar, fabrikant te Breda en
L.F. de Bakker, electriciën te Tilburg.
Oprichters - aandeel

Op 26 mei 1909 lieten ze door notaris PH, Loven te Tilburg
een akte opmaken ter oprichting van een Naamloze Vennootschap onder de naam “N.V, VOLT” met het doel: “het fabriceten en verkopen van Metaaldraadgloeilampen en onderdelen

Maamloose Vermoatschan

Metaaldraadgloellampentabriek

daarvan, niet alleen voor Nederland maar ook voor export”.

„vOLT”,

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg fl. 300.000,- in 300 aandelen van fl. 1.000,- waarin de oprichters deelnamen voor 125
aandelen.
Directeur werd de heer de Bakker en gedelegeerd commissaris
de heer Verbunt. Deze laatste werd gemachtigd de Koninklijke
Bewilliging aan te vragen en, indien nodig, wijzigingen aan te
brengen in de oprichtingsacte.
De 26e juni liet de heer Verbunt enige wijzigingen aanbrengen
en wel: De naam der N.V. werd: “Metaaldraadgloeilampenta-

gevestigd te TILBURG.

Opgéricht te TILHURG bij akte op den 26 Mei 1908, vaar den

|J

aldaar gevearigden Notaris P, If, LOVEN, verleden.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 Juli IBU, Ko Eil.

Maatschappelijk Kapitaal f 3C0.000.
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briek VOLT”.

AAN TOONDER.
TILBURG, ì Augnatus 1808.
Goalissarfs,

Ae gece,
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De Koninklijke Bewilliging werd verleend op 21 juli 1909,
Het bijzondere is wel, dat VOLT niet zoals PHILIPS werd begonnen door technici, maar door handelslieden.

Een moeizaam begin
estart werd in een oud pakhuis aan de Schooistraat 3 te Tilburg, maar het lokaal en
Cn inrichting waren uiterst primitief, zodat snel naar een ander gebouw moest worden omgezien. Daarom werd op 7 juli 1909 voor fl. 14.700,- van Frans Knaapen, directeur
te Tilburg, en van Leo Nic. Daamente Amsterdam, enige aandeelhouder van de Tilburgsche Lederfabriek, een leegstaande looierij met grond gekocht aan de Nieuwe Goirleseweg te Tilburg, welke straat 40 jaarlater omgedoopt zou worden tot Voltstraat. Deze looierij was gelegen aan de rand van de stad op een perceel groot genoeg voor eventuele uitbreiding van de fabrieksgebouwen. Aan de oost en westzijde lagen boomgaarden en boerderijen. Aan de zuidzijde, de Groenstraat, akkerland, zover het oog reikte.
Het begin (Nieuwe Goirleseweg)

Maar voordat de verhuizing plaatsvond ontstonden moeilijkheden. De directeur kon
niet worden gehandhaafd, de boekhouder nam ontslag en kort na hem ging de technische leider heen, zodat de heer Verbunt alle zaken alleen moest regelen. Een inmiddels te
Vilvoorde, België, geheel ingerichte kleine fabriek werd eerst nog gehuurd, doch al spoedig werd het plan daar te gaan fabriceren opgegeven. Eerst moest ook nog‚de oude looierij geschikt gemaakt worden voorde lampentabricage.

r

Daartoe werden gebouwd:
- een ketelhuis, waarin een stoomketel met 10 m? verwarmend oppervlak, negen atmosfeer stoomdruk en een vermogen van 100pk.
een machinekamer met twee vacuümpompen en twee dynamo's.
een kantoorgebouwtje.
een werkplaats met één boormachine, één draaibank en een smidse.
een fabrieksschoorsteen, die minstens 25 meter hoog moest zijn.

Er werd dus besloten zelf de benodigde electrische energie op te wekken en deze niet te
betrekken van de plaatselijke centrale.
In de looierij werd de lampenfabriek gehuisvest en wel op de begane grond en opde eerste etage, omvattende een glasblazerij met twee insmelt- en twee voetjesmachines, een
tadestation, waar de gloeidraden gespoten werden, twee sintermachines, één pers- en één
gasoven. Totaal beschikte men over 750 m? werkvloer.
In oktober 1909 kon verhuisd worden naar de “nieuwe”fabriek en werden 16 mannelijke
en 20 vrouwelijke krachten te werk gesteld. De leiding werd opgedragen aan twee procuratiehouders.
In januari 1910 kwam een nieuwe technische kracht en werd de heer Kirchmann directeur. Ál in november 1909 werd contact opgenomen met Philips om tot prijsafspraken te
komen. Het overleg moest echter afgebroken worden door toedoen van een van de werknemers, die vroeger bij Philips had gewerkt. Hij moest samen met nog twee ongewenste
personen ontslagen worden.
Ee
Ook bleek weldra, dat de fabriek te klein was voor een lonende prodüctie, zodat in mei

1910 besloten werd een nieuwe fabriekshal te bouwen. Het werd het begin van de shedbouw, die nog in Zuid aanwezig is, een ruimte met vijf kappen. In dat gebouw zou de productie opgevoerd moeten worden tot 2000 lampen per dag, al zou het nog anderhalf jaar
duren eer het zover was. Tevens moesten nieuwe machines aangeschaft worden.
Moeilijkheden waren er ook om goed personeel te krijgen. Verschilleyde nieuwe lampenfabrieken werden toen opgericht, die bij voorkeur personeel bij VOLT weghaalden. Dat
grote personeelsverloop had natuurlijk een ongunstige invloed op de kostprijs en op de
preductie per hoofd. Desondanks begon de verkoop te lopen. Voor Nederland was een algemeen vertegenwoordiger aangesteld en voor export werd voornamelijk Engeland bewerkt,

Dat de verkoop krachtig ter hand werd genomen bewijst wel het oudste verkoopboek. We
vinden daar afnemers in:
Londen, Glasgow, Edinburgh, maar ook in Milaan, Bari, Moskou, St. Petersburg (Lenin-

grad nu) en Kiew.
In het tweede jaar zouden de zaken nog verder uitgebreid worden en zien we verkopen in
Warschau en Alexandrië, maar ook in Canada en in de Verenigde Staten.
Dat men in die tijd, waarin communicatie zoveel beperkter en reizen zoveel moeilijker
was, al zo snel wereldwijd bekendheid kon geven aan de VOLT lampen en dat binnen een
jaar is toch zeker vermeldenswaardig.
Het is niet verwonderlijk, gezien bovenbeschreven moeilijkheden, dat de eerste twee jaren een fors verlies werd geleden. De hoogte van het verlies was ontmoedigend, maar een
ommekeer was in zicht. De productie was stijgende, vooral door bijdragen van de agenten, in mei 1911 aangesteld in Frankrijk, België en Italië. De productie per werknemer
nam toe en de kostprijs kon dalen. Eind augustus 1911 waren er al orders tot 30.000
stuks. Voor die grotere productie moest een nieuwe stoommachine van 150 pk aangeUit de eerste

schaft worden, geleverd door Backer en Rueb te Breda voor de som van fl, 7.200,-. Deze

lampencatalagus

machine had een veel beter rendement, zodat ondanks de uitbreiding het kolenverbruik
daalde van fl. 5.500,- in 1910 tot fl. 3.300,- in 1911.

Deze grotere productie vereiste ook meer mensen, zodat aan de noordzijde van de shedbouw een schaftlokaal moest worden gebouwd, waarin ook een meetkamer voor het meten van gloeidraden en een photo-meter voor het meten van de lichtsterkte van de lampen was ondergebracht. Tevens werd aan de westzijde van de looierij een magazijn gebouwd. Er werd nog overwogen het getrokkendraad- en wikkel patent van Siemens over
te nemen, maar voorlopig bleef VOLT bij het spuit procédé van de draad, al was de getrokkendraad-methode wel goedkoper. Door verwerving van het “LELIOS” patent kon
wel beter gewerkt worden.
Zo bleven productie en verkoop stijgen. Was in het boekjaar 1909/1910 een verlies geleden van fl. 47.850,- en fl. 31.790,- het jaar daarna, in het derde boekjaar werd een be-

scheiden winst geboekt van fl. 22.500,-.

In de eerste drie jaren werden 634.801 lampen gefabriceerd, waarbij wel 365.000 ballons
verloren waren gegaan. In juli 1909 was men begonnen met 38 werknemers; dat waren er
77 in juli 1910 en 138 in het jaar daaropvolgend. In 1912 werkten bij VOLT al 183 mannen en vrouwen in de fabriek. Het gemiddelde loon was ca. fl. 5,50 per week. Mannen
verdienden fl. 6,50 tot fl, 7,50 per week, meisjes ongeveer fl. 3,50. Een afdelingschef haal-

de een weekloon van fl. 15,-tot fl. 20,-, Opmerkelijk is daarbij dat het weekloon van de
stoker-machinist fl. 15,- bedroeg, een zeer goed betaalde baan.

In het boekjaar 1911-1912 was het gemiddelde loon per lamp gedaald van 20 cent naar 9
cent.

Het Volt handelsmerk

De verschillende productieafdelingen waren:
Voor de gloeidraad: Spuiterij, Branderij, Formering en Meetafdeling. Voor de lampenfabriek: Kitterij, Glasblazerij, Pomperij, Brandramen, Photometer en Pakkerij. De grootste
9

Advertentie voor de eerste
lampen, 1913

omzetten werden verkregen in Frankrijk, gevolgd doorItalië. Verder waren er goede verkopen in Nederland, België en Engeland. Duitsland en Rusland waren kleine klanten.
VOLT had op 1 november 1911 voor haar gloeilampen onder no. 28595 haar handelsmerk laten inschrijven bij het bureau voor Industriële Eigendom te Den Haag.
In het jaarverslag maakte de accountant gewag van het gemis van een goede fabrieksboekhouding en bood aan voorstellen te doen ter verbetering daarvan.
10

De uitbouw gedurende de mobilisatie
1914-1918

D: eerste twee jaren waren zeer moeilijk geweest. De resultaten van het derde jaar waren echter goed. De ontwikkeling in productie per hoofd en in de kostprijs waren bevredigend en zeer hoopgevend voor de toekomst.
Het verkoopapparaat werd uitgebreid en er waren vertegenwoordigingen in Montreal,
Milaan, Londen, Zürich, Bordeaux. De verkopen stegen en daarom moest de productie
emhoog en hiermee ook de investeringen. Zo werd in 1914 het aandelenkapitaal verhoogd tot fl. 600.000,- en in 1919 tot fl. 1.000.000,-.
Er was niet alleen uitbreiding in gebouwen en machines maar ook de organisatie werd ge-

wijzigd. De algemene leiding was in handen van de Raad van Administratie, bestaande
uit de heren F.J.J.B. Verbunt, A.A. M. van den Biggelaar en P. van den Biggelaar. De heer
L.E.M. van Rillas werd algemeen administratief en commercieel directeur. Op 14 december trad de heer A.A.M. Hubert in dienst. Deze werd in 1917 tot procuratiehouder benoemd, samen met de heer C.J.M.H. Kuijlaars.
In 1915 kwam de heer J.A.C. Brekelmans de administratie versterken.

De eerste uitbreiding was nog bescheiden. In 1912 werd een accumulatoren gebouwtje
gezet naast het magazijn aan de westzijde van de looierij, Dit gebouw bevatte twee batterijen elk van 150 cellen, één voor de photometers en één voor de noodverlichting. Op de
mechanische werkplaats werd een verdieping gebouwd. In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Deze had uiteraard veel gevolgen voor de lampenfabriek. Allereerst werden de
verbindingen met de afzetmarkt moeilijker.
O.a. werden de schepen “Remko” en “Flevo”, volgestouwd met VOLT lampen voor Engeland, getorpedeerd.
Ook de materiaalvoorziening ondervond moeilijkheden door de oorlogsomstandigheden.
De vraag naar gloeilampen nam enorm toe.
Om de grote productie aan te kunnen werd de shed-bouw in 1916 uitgebreid met een gebouw met vier kappen, aangebouwd aan het schaftlokaal, zodat dit nu tussen de productieruimten kwam te liggen.
Het personeelbestand groeide uiteraard mee.
In 1917 waren ongeveer 250 mensen in de fabriek werkzaam, waaronder 16 vaklieden De
afdelingen waren toen:
Glasblazerij, Sterrenmakerij, Voetjesmakerij, Pomperij, Pakkerij, Magazijn, Smederij en
Mechanica.
Het weekloon voor fabriekmatig personeel lag nog tussen fl. 3,- en fl. 6,-.
11

vELEMOULS: WOS AN2T-E.
TELEGPAPmIC ADDAESS:
HENGVOLT,BSROH,LONDOH,

LELIOS METAL FILAMENT&ELECTRIC LAMPS.
GrACETORS:

En OO kean DEFICES E STORES,

Zoe
soma} voren
EKUTLAARS

Briefhoofd Lelios, 7924

58, SOUTHWARK STREET,

Het boekjaar 1917 werd afgesloten met een winst van fl. 29.600,-. De boekwaarde van de

gebouwen was gestegen tot fl, 77.500,-, die van de machines tot fl. 120.300,-. Gezien de
grote markt in Engeland werd in Londen de lampenmaatschappij “LELIOS” opgericht,
waarvan VOLTpractisch enig aandeelhouder was,
Het jaar 1918 was nog beter. De winst bedroeg toen fl. 202.800,-. Ten zuiden van de fabriek werd een terrein aangekocht, zodat het perceel nu aan de Groenstraat grensde. Aan
de westzijde van de oude looierij werd een houten loods aangebouwd, De oude smederij
werd gesloopt en de shed-bouw werd weer uitgebreid, nu in de richting van de Groenstraat, een stuk even breed als de bestaande bouw en een stuk, dat in breedte voorbij de

oude looierij uitstak.

Luchtfoto, 1916
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Kistenmakerij

Hierin werden ondergebracht:
Lampenmagazijn, Pakkerij, Kistenmakerij, Bankwerkerij.
Opmerkelijk is de naam van Bankwerkerij i.p.v. de oude naam Smederij: het begin van de
Machinefabriek.
Aan de Nieuwe Goirleseweg werd een muur gebouwd met ijzeren toegangspoort. Het ma-

chinepark werd uitgebreid, wat een bedrag vergde van fl. 38.000,-.

VOLT was nu een volwaardige goedgeleide lampenfabriek geworden. Ondanks de problemen van de oorlog was de groei groot geweest.
13

Belangengemeenschap met Philips

Oude machinefabriek

e eerste wereldoorlog had veel grote problemen gegeven voor de jonge lampentabriek. Er waren moeilijkheden in de aanvoer van grondstoffen maar het was gelukt
de voorraad op peil te houden.
De vraag naar VOLT-lampen was groot maar door de stagnatie in de scheepvaart was de
aflevering moeilijk geweest.
Ondanks alles was VOLT de oorlog goed doorgekomen. De fabriek was gestaag gegroeid
en een verdere uitbreiding was nodig.
Reeds in het begin had de heer Verbunt contact willen opnemen met Philips. Kennelijk
had hij geen behoefte een moordende concurrentiestrijd te beginnen. Een samenwerking
met Philips zou zo'n concurrentieslag uitsluiten en zou bovendien een mogelijkheid bieden voor uitbreiding van het aandelenkapitaal.
14

Het eerste resultaat van het contact met Philips was het “PPV” contract: “Philips, Pope,
Volt”, waarin contingenteringen voor lampenproductie en prijs- en rabatafspraken waren vastgelegd. Verder zou het aandelenkapitaal uitgebreid worden tot fl. 1.500.000,-.
Philips verschafte fl. 500.000,-, vooruitlopend op een emissie. Wat de uitbreidingen betreft kon nu verder gewerkt worden. Ten noorden van de shed-bouw, werd tot aan de
Nieuwe Goirleseweg een productieruimte van twee verdiepingen gebouwd.
Ook werd gestart met de bouw van een hoofdkantoor aan de Nieuwe Goirleseweg waarvoor in 1918 al twee perceeltjes aangekocht waren. Verder werd begonnen met de bouw
van een machinefabriek met kantoren, rekenkamer en privaten met spoeling, gelegen
achter de huizen naast het hoofdkantoor.
Daarmede was het fabrieksoppervlak boven de 5000 m? gekomen.
Te Deurne bij Antwerpen werd een lampenfabriek gesticht, de “Société Belge Volta” waarvan VOLTpractisch enig aandeelhouder was. Al deze uitbreidingen waren nodig omdat
de lampen zowat over de gehele wereld werden geleverd. Zo was in Canada de heer Gauthier generaal agent, goed voor een jaarlijkse omzet van 50.000 dollar tot 80.000dollar.
Plattegrond complex Zuid.
Uitbreiding tot en met 1925

In Nederland had men een filiaal aan de 0.2. Voorburgwal
in Amsterdam.
In 1920 was weer een statuten wijziging nodig. Het aande-

|
|

lenkapitaal werd verhoogd tot fl. 5.000.000,-, waarvan

fl. 4.500.000,- werd volgestort, Practisch alle aandelen van
de nieuwe emissie waren door Philips gekocht.
De naam werd gewijzigd in “Metaaldraadiampenfabriek

|

| |

VOLT NV.” en het doel werd omschreven als:

| |

“Het fabriceren van metaaldraadlampen, onderdelen

|

daarvan en al wat met de verlichtingsindustrie in verband
staat”.

|

| |

Het bestuur werd gevormd door:

| |

de heer L.F.M. v‚ Rillas, hoofddirecteur
de heer ir. H. van der Feer, technisch directeur

| |

de heer C_J.M.H. Kuijlaars, commercieel directeur.
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1, Looierij, in gebruiknamel 909

9. Grote kantine 919

3. Schaftlokaal1 911

11. Gereedschapmakerij1 919
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4, Magazijn 911

12. Schaftlokaal1 920

Li

5. Batterijen1 912

13, Wikkelruimte voor

6. Tweede deel shed-bauw1 916

gloeidraden1 921

7. Loods1918

14, Vierde deel shed-bouw1 925
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2. Eerste deel shed-bouw1910

8. Derde deel shed-bouw1918
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10. Hoofdkantoor1919

Er zou een raad van commissarissen van drie tot dertien man zijn. In deze raad zaten nog
de heren Verbunt en van den Biggelaar, de oprichters, en verder D.H. Pateijn uit Maarsseveen en Copius Menting van Rijn uit Baarn.
De grootste‘aandeelhouder, Philips, liet uiteraard zijn invloed gelden en in 1922 kwamen
er acht commissarissen uit het Philips concern bij o.a. Dr. A.F. Philips en de heer J. Gaarenstroom, gedelegeerd commissaris,
Naast de heer Hubert werden twee Philipsmensen benoemd tot procuratiehouder, te weten Sijtse Aninga, een man wiens naam nog lang na zijn vertrek bij VOLT genoemd zou
worden en J.A.B, Danser, chef-correspondent.

Had VOLT tot dan gespoten draad gebruikt, nu ging men over tot getrokken wolfram
draad. Het patent hiervan was in vele landen in handen van OSRAM en in Frankrijk was
het eigendom van de Compagnie des Lampeste Parijs.
Daarom moesten contracten afgesloten worden met een patentbureau in Schaffhausen,
Zwitserland, genaamd OSA en met de Compagnie des Lampes.
Nu konden spiraalvormige gloeidraden gemaakt worden.
Om deze spiralen te wikkelen werd noordelijk tegen de oude looierij een wikkelruimte
gebouwd.
De omzetten waren goed. VOLTA in Antwerpen draaide flink en “LELIOS* in Londen had.
vertegenwoordigingen in Nieuw Zeeland en Australië.
VOLT merken waren:

ASTRA spiraal lampen,
ASTRALUX, reflectorlampen voor etalage verlichting,
ASTROPAL,
PERCOLA,
DUOLITE,

SATURN en uiteraard ook
LELIOS,
AAM, Hubert

5. Aninga

De patentsituatie veroorzaakte ook heel wat problemen. Zo liet een Belgische maatschappij, de “Société d'Electricité Mecanique Belge”, kortweg “SEM” geheten, de fabriek in
Deurne verzegelen.
Wat was het geval?
Na de eerste wereldoorlog had de Belgische Staat alle Duitse bezittingen genaast, o.a. ook
de OSRAM patenten. De Staat had deze weer verkocht aan SEM, die op haar beurt VOLTA
in Deurne sloot, omdat we geen licentie contract met SEM hadden. Deze sluiting kostte
alle werknemers, inclusief de directie, ontslag. Volgens het verdrag van Versailles konden
patenten niet genaast worden, doch een Brusselse rechter had OSRAM verboden tegen de
naasting te procederen.
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Fabneksinterieur.

Hetfabriceren van zak- en
fietslantarenlampen

Uiteindelijk gaf het Hof van Cassatie in Brussel OSRAM het recht tegen de naasting te
procederen. Het duurde nog tot 1925 voordat VOLTA weer open ging en Philips met SEM
kon onderhandelen om tot een mannelijke schikking te komen.
Ook in Engeland waren Philips en VOLT in een proces gewikkeld over de patenten van
het getrokkendraad procedé. In Canada werden de moeilijkheden snel overwonnen. Ondanks al deze problemen groeide de omzet.
Er waren vertegenwoordigingen in Zuid-Afrika (Johannesburg), in Sydney, Parijs, Bor-

deaux, Lyon en Nice.
Ford Motorcompany in Engeland kocht de autolampen bij VOLT. De fabricage van gasgevulde lampen moest aan Pope worden uitbesteed.
In 1925 werd de shed-bouw aan de Groenstraat-zijde verder uitgebreid. De verschillende
afdelingen waren toen:
radiolampen, gelijkrichtlampen, gelijkricht apparaten voor radio, röntgenbuizen, speciale lampen, mijnlampen, autolampen, projectie- en kinolampen, vuurtoren- en schijnwerperlampen, kerstboomverlichting, illuminatielampen, neon enz.
Het personeelsbestand is uiteraard meegegroeid en heel wat mensen werken al jaren bij
VOLT. Hierdoor groeit een bepaald gemeenschapsgevoel. Dat uit zich door het ontstaan
van personeelsverenigingen, zoals de gymnastiekvereniging die al in 1922 werd opgericht. In 1923 ontstond de Coöperatieve Verbruiksvereniging “de Samenwerking”, die tot
doel had levensmiddelen en andere waren gezamenlijk in te kopen voor de leden. Deze
vereniging was geen lang leven beschoren en ging ter ziele in 1926.
In de fabrieksleiding zijn nogal wat veranderingen. Al in 1922 treedt de heer van de Feer
af als technisch directeur. In 1923 gaat van Rillas, de hoofddirecteur, naar VOLTA. Op 25
november 1924 overlijdt de oprichter de heer F.J..B. Verbunt. Het jaar daarop gaat de
heer Kuijlaars bij VOLT weg. De heren Aninga en Danser krijgen dan de leiding, echter
zonder benoeming tot directeur.
Op beide Van den Biggelaars na zijn nu alle commissarissen Philipsmensen, van wie de
heer J. Gaarenstroom gedelegeerd commissaris is.
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De twintiger jaren

Administratief personeel,

1925

OLT was tussen 1918 en 1925 uitgegroeid tot een grote gloeilampenfabriek.
In de belangengemeenschap met Philips bleef VOLT met eigen merken en met eigen
vertegenwoordigingen over de gehele wereld werken, Afzetgebieden waren Spanje, Portugal, Frankrijk, Polen, Rusland, Balkan landen, Scandinavische landen, Italië, Engeland,

Britse koloniën, Egypte, China, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Na 1925 ging de situatie veranderen.
LELIOS wordt geliquideerd en voorlopig neemt VOLT haar vertegenwoordigingen in
Australië en Nieuw-Zeeland over. Milaan en Agenturen in Frankrijk volgen voor op-

heffing. Philips neemt het kantoor in Zürich over. Wel wint OSRAM het procestegen in-

beslagname van haar patenten in België en wordt de sluiting van VOLTA in Deurne ongedaan gemaakt
18
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De eigen lampenproductie neemt af en het grootste deel van de VOLT-lampen worden
door Philips geleverd. Het "PPV” contract komt te vervallen.
VOLTA in Antwerpen werd overgenomen door Philips en heette van toen af Usines Philips Belge. De directeur, de heer van Rillas, ging in Philips dienst over.
Later verhuisde Usines Philips Belge naar Leuven en in 1931 werden de terreinen en gebouwen in Deurne verkocht.
In 1926 verliet de heer Danser VOLT om naar Pope te gaan, zodat de leiding in handen
kwam van de heer Aninga.
De lampenfabricage werd verminderd ten behoeve van andere producten.
Hiertoe werden een jaar later eerst de statuten gewijzigd. Het doel van de NV werd nu
omschreven als:
“ Het vervaardigen van gloeilampen, onderdelen daarvan en al wat in de ruimste zin des woords
met de verlichtingsindustrie in verband staat; het vervaardigen van alle artikelen voor radiotelefonie, radiotelegrafie in de ruimste zin des woords; het maken van machines, werktuigen en gereedschappen van elke aard,”
Deze wijziging zou voor VOLT van grote betekenis zijn. Het was de aanloop tot de overgang van lampenfabriek naar fabriek van onderdelen voor electronische apparaten. Begonnen werd met de productie van trafo's, radio gelijkrichters en negatieve roosterbatterijen. In 1928 kwam er ook een spoelen afdeling en op het einde van dat jaar begon men
met de productie van variabele condensatoren. Zelfs de eerste Philips radio, het model
2501, is bij VOLT in productie geweest. De trafo-productie ging even later weer naar Leuven.
Voor al deze nieuwe producten werd een regie contract met Philips gesloten. Aan het patent bureau OSA in Zwitserland werd bericht, dat we geen lampen meer produceerden,
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De wijziging in productie had tot gevolg, dat de Metaalwarenafdeling in belangrijkheid
toenam. Vooral voor de draaicondensatoren waren veel metaalwarenonderdelen nodig.
In 1928 werd besloten een nieuw fabrieksgebouw te zetten, namelijk gebouw M aan de
westzijde van het fabrieksterrein. Hierin moesten Metaalwaren en Gereedschapmakerij
gehuisvest worden.
Dit gebouw werd betrokken in 1929. Metaalwaren onder leiding van de heer H.C. Dumas, verhuisde eind van dat jaar naar het nieuwe gebouw M.
De afdeling Bakeliet gaat ook daarheen, maar wordt een zelfstandige afdeling onder leiding van de heer van Hees. De fabricage van Varco onderdelen gaat Condensatoren 1 heten, onder dezelfde leiding.
De montage van de Varco’s gebeurde in afdeling Condensatoren 11 onder leiding van de
heer J.W.C-Lammens. Vervolgens wordt de oude leerlooierij, waar men in 1909 begonnen was, afgebroken alsmede de oude fabrieksschoorsteen,
Op die plaats kwamen een nieuwe machinekamer, een lakspuiterij en een nieuwefabrieksschoorsteen.
Tevoren was westelijk hiervan een nieuw ketelhuis gebouwd, een ruimte voor de timmerwinkel en een kantoorgebouw voor productie- en planning bureau, Ondertussen was de
heer J. D. Repko de gelederen komen versterken en hem werd opgedragen een ontwerpgroep draaicondensatoren op te zetten. Van NSF in Hilversum kwam de heer B.G. Fruithof naar VOLT; hij zou een meetkamer oprichten waaruit later het E.T. Lab zou groeien.
In deze laatste jaren voor de grote wereldcrisis was VOLTbehoorlijk gegroeid, wat duidelijk tot uiting komt in de personeelsbezetting:
1926- 550 man
1927- 800 man
1928-1202 man
1929-1657 man
De arbeidsverhoudingen waren toen heel wat anders dan nu, zoals blijkt uit het arbeidsreglement van 1928. Hierin wordt hoofdzakelijk gesproken over wat niet mag, terwijl er
bij overtreding van deze verboden nogal wat boetes worden geheven. Roken in de fabriek
mag helemaal niet en wordt bestraft met een boete van fl. 1,-. De werkplaats verlaten
zonder toestemming is ook een grote overtreding en “ergens” zijn, waar men niet thuis
hoort, kost ook fl. 1,- boete.

De hiërarchie was kenbaar aan de verschillende soorten bedrijfskleding: blauwe overalls
voor fabriekmatig personeel, gele overalls voor vaklieden; weekloners droegen een grijze
jas alsook de onderbazen. Bazen droegen een gele jas en de technische assistenten waren
wit gejast.
De hele hoge “pieten” liepen gewoon in colbert, maar ze droegen wel een hoed. Zonder
hoed was je bij VOLT in de hogere regionen tochniets!
Het kantoorpersoneel mocht niet zelfstandig fouten herstellen, dat moest door de heer
Hubert zelf gebeuren. Je werd dus op het matje geroepen voor een fout. Om een voor20
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beeld te stellen werden voor de boekhouder, die zelf gecorrigeerd had, twee vacantiedagen ingehouden.
Toch was de werksituatie bij VOLT veel beter dan bij de meeste andere bedrijven.
Zo waser in 1928 al een ziekenkas, waarin werknemers en bedrijf even veel bijdroegen.
Deze ziekenkas betaalde aan zieke werknemers na twee wachtdagen 80%van het loon uit
gedurende maximaal een half jaar.
Er bestond ook een steunfonds voor hulp bij ziekte e.d.
De geheven boetes gaan naar de kas van dit fonds. Ook was er in deze dagen al een vacantie regeling voor de werknemers, wat ook al een gunstige uitzondering was. Het aantal
vacantiedagen varieerde afhankelijk van dienstjaren en functie van drie tot twaalf dagen.
De collectieve vacantie duurde twee en een halve dag, en viel tijdens de Tilburgse kermis,
eind augustus.
Met de komst van mej. A.M.H. Helsloot ontstond ook de afdeling Sociale Zaken, die gehuisvest werd in het voormalige schaftlokaaltje achterde portiersloge aan de Nieuwe
Goirleseweg.
Omdat de loonbelasting nog niet wekelijks of maandelijks van het loon werd ingehouden, werd een belasting spaarkas voor het personeel opgericht. Zo was de situatie aan de
vooravond van de grote crisis.

Lampenfabricage in de jaren twintig

De bewaking in 1933, Van links naar rechts: de heren Vervaort, \an den

Bagaerd, Vermeulen sr, Van der Heijden en Mulder.
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Crisis

D; economische depressie, de grote crisis in geheel de wereld, had natuurlijk ook een
zeer ongunstige invloed op onze fabriek.
De productiewijziging van lampen naar radio-onderdelen was nog maarjuist voltrokken
en de toekomst zag er op dat moment zeer goed uit.
Behalve deze wijziging in de productie was er ook in de leiding een en ander veranderd.
In 1928 werd ir. H. Verbeek bedrijfsingenieur. Het jaar daarop was ir. J. Kipperman naar
VOLT gekomen als zijn opvolger en als waarnemend directeur naast de heer |. Braun, die
in 1928 waarnemend directeur was geworden. De heer Brekelmans werd benoemd tot
procuratiehouder.
Om het grote aantal personeelsleden vlot hun loon te kunnen uitbetalen had de heer Hubert de fameuze loonuitbetalingsmachine laten construeren, waarvoor octrooi werd aangevraagd en waarvoor zelfs de fabriek in Mitcham, Engeland, belangstelling had. Er waren sociale voorzieningen opgebouwd, die bedrijven buiten het Philipsconcern nog niet
kenden.
En toen kwam plots die crisis!
In eerste instantie daalde het personeelsbestand in 1929 tot 1500 man. Er moesten 200
mensen ontslagen worden. In 1931 was de personeelssterkte gedaald tot 1280 man. Een
opleving in het volgende jaar bracht werk aan 1550 man, maar een jaar later was dat aantal gedaald tot 990 mensen.
Af en toe was er een opleving, zodat weer personeel geworven moest worden, zoals in
1934, toen er bij VOLT 1180 man werkte, maar dan volgde meestal een inzinking, die
weer ontslagen tengevolge had; zo waren er in 1935 nog slechts 820 personeelsleden
over. Ook toen waren bezuinigingen schering en inslag. Er werd bevolen zuinig te zijn
met blocnotes, schriften en potloden; de eigen drukkerij maakte blocnotes van afvalpapier. In 1936 volgden loon- en salarisverlagingen. Per 31 augustus was er een algemene
verlaging van 5% gevolgd door nog een verlaging van 5%per 4 januari daaropvolgend.
Tegen deze verlagingen protesteerden de vakbonden tevergeefs. Volgens hun mening
gingen de zaken juist beter en was de loonsverlaging des te harder omdat er nogal wat
prijsstijgingen waren tengevolge van de devaluatie van de gulden. Deze devaluatie had
overigens gedurende een jaar een verbetering van de conjunctuur tot gevolg. De export
nam toe en het aantal werknemers groeide tot 1220 man eind 1936. De verbetering zette
niet door en de personeelssterkte daalde weer tot 1155 man in een jaar tijd en bleef
schommelen: in 1938 1328 man en 1020 vlak voor de oorlog.
In deze crisisjaren is ook lange tijd slechts 24 uur gewerkt, waarvoor 32 uur werd uitbetaald. Zo ontstonden per week acht schulduren, die bij een eventueel komende 40-urige
werkweek weer verrekend zouden worden. In 1936 zijn die schulduren kwijt gescholden.
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Vanaegeringswege zag men ook in, dat in deze harde jaren meer bescherming van de arbeiders nodig was. Per 1 maart 1930 ontstaat dan de ziektewet, geldend voor werknemers
met een inkomen tot fl. 3.000,- per jaar.
Volgens deze wet moesten de uitvoerende ziekenkassen 80%van het loon betalen bij
‘ziekte over maximaal 26 weken na twee loonloze wachtdagen (karenzdagen). Geheel gelijk dus als de ziekenkasdie bij VOLT al bestond voordat de ziektewet tot stand kwam.
Deze moest overigens bij het ingaan van de wet opgeheven worden, maar ze kon vervangen worden door een nieuwe, eigen ziekenkas, volgens de wettelijke regeling.

Daarnaast werd in 1935 een stichting tot behartiging van de belangen van de leden van

de ziekenkas bij VOLT opgericht. Het jaar daarvoor kwam de wet op de Bedrijfsgeneeskundige Dienst en er werd bij VOLT een verbandkamer ingericht. Ook op sociaal vlak waren er verbeteringen ondanks de crisis, al was er dan geen sprake van een ontstuimige
ontwikkeling.
De vacantie regeling werd wat verbeterd in 1934.
In 1937, toen de zaken wat beter gingen, werd een kerstgave rische
fl. 5,-voor ongehuwden
fl. 10,- voor kostwinners
fl. 10,- voor gehuwden en fl. 2,- voor elk kind.

Deze kerstgave zou nog jaren gegeven worden.
Men moet deze bedragen zien in verhouding van de weeklonen van die tijd, die varieerden van fl. 18,- tot fl. 25,- voor fabriekmatig personeel en vaklieden. Ook werd een ouderdomspensioen fonds opgericht in 1938 in samenwerking met de Nationale Levensverzekering Bank. De werknemers betaalden een premie en de NV paste een gelijk bedrag bij.
Er was in dat jaar al een verkoop van personeelsartikelen zij het in kleine mate. Verkocht
werden philite artikelen, glas, lampen en radiolampen. Radio's waren niet op voorraad
maar konden besteld worden.
Tenslotte kwam er in 1938 een reglement voor een personeelskern, voorloper van de Personeelsraad en Ondernemingsraad. De georganiseerde vaklieden opleiding startte in
1939.

Dank zij deze vaklieden opleiding kreeg VOLT de beschikking over het technische kader,
dat het bedrijf zo nodig had. Ondanks het komen en gaan van personeel tengevolge van
de crisis omstandigheden was er toch een zekere band tussen de personeelsleden. Bestond er al sinds 1922 een gymnastiek en korfbalvereniging, in 1936 werd de schaakvereniging SCHAVO opgericht, in 1938 de voetbalclub TAC en in 1939 een tennisclub.
In de bedrijfsleiding waren ook nogal wat wijzigingen in deze periode. De heer Braun verlaat VOLT als waarnemend directeur in 1933. Dan zijn de heren J.C. Banz en ir. J. Kipperman waarnemend directeur. De heer S, Aninga, onder wie de grote ombouw van het bedrijf van lampenfabriek naarfabriek van electronische onderdelen had plaatsgevonden
vertrok in 1934 naar Engeland, terwijl hij tot gedelegeerd commissaris werd benoemd. In
datzelfde jaar werd ir. J.J. Lambeek bedrijfsingenieur. Hij was de grondlegger van het
spuitprocedé waar VOLT zo bekend om is geweest, De heer Banz treedt af als waarne24

mend directeur in 1935; ir. Kipperman
wordt dan definitief directeur. Nogmaals is
er een statutenwijziging en wel per 1 mei
1935. De nominale waarde van de aandelen wordt verminderd van fl. 1 000,- naar

fl. 500,-. Tegen inlevering van dividend bewijs no. 5 wordt fl. 500, terugbetaald. Zodoende is het aandelenkapitaal nu gehalveerd op fl. 2.500.000,-.
De soort productie is op het eind van de
crisisjaren: draaicondensatoren, bijstelcondensatoren en trimmers, waarvoor een ei-

gen ontwerpgroep bij VOLT is. Verder
spoelen en radiobuizen, voor welke laatste
VOLThet Philips octrooi mag gebruiken.
Overigens worden de VOLT merken gehandhaafd als gedeponeerd handelsmerk.
Het oudste “VOLT” merk werd vernieuwd
in 1931, het merk “ASTRA”in 1934 terwijl

|
Ir. J. Kipperman

het merk “SATURN" in 1939 werd overgedragen aan de Noorse Philips.
Om het merk “ASTRA” te kunnen houden,
bestelt de firma van Boxtel van tijd tot tijd
VOLT lampen van het merk “ASTRA”, die
in Eindhoven vervaardigd en bij VOLT gestempeld worden.
Van 1936 af begint men in Nederland oorlogsdreiging te voelen. Er wordt een luchtbeschermingsdienst opgericht in de stad
en de commandant daarvan houdt bij alle
bedrijven in Tilburg, dus ook bij VOLT, een
enquête over beschikbare brandblusmiddelen en welke maatregelen genomen kunnen wordentegen luchtaanvallen.
Een grote verduisteringsoefening werd gehouden op 26 juni 1939. De gehele normale
verlichting werd gedoofd. Twaalf protector vlakstralers werden gebruikt voor algemene
verlichting en bij elke machine werd één vlakstraler geplaatst. Op het dak was de verlichting nauwelijks te zien en de productie vermindering bedroeg slechts 7%.
Het Nederlandse leger, dat in de voorgaande jaren zeer verwaarloosd was, moest beter
uitgerust worden. Nederlandse bedrijven werden ingeschakeld, waaronder ook de afdeling Metaalwaren van VOLT, waar huizen voor granaten van luchtdoelgeschut, anti tank
geschut en lichtpatronen werden gemaakt. Gedacht werd ook, maar niet meer dan dat,
aan automatische radio contactzoekers voor de luchtmacht en aan mijnenzoekers.
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Het wikkelen van spoelen,
1933

De regering stelde een plan op voor overplaatsing van de oorlogsindustrie naar de Vesting Holland, achter de waterlinie. Ook Metaalwaren VOLT en een deel van de Gereedschapmakerij vielen hieronder en zouden overgebracht moeten wordenin tijden van gevaar naar Johan de Witt in Dordrecht.

In augustus 1939 werd de mobilisatie afgekondigd en vele VOLT werknemers werden onder de wapenen geroepen, wat nogal wat problemen veroorzaakte in het bedrijf.
Nederland dacht paraat te zijn maar verwachtte toch buiten het conflict te blijven. Hitler
had immers verzekerd, dat Duitsland onze neutraliteit zou eerbiedigen.
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De Tweede Wereldoorlog
WW" Hitlers beloften waard waren ontdekten we allemaal in de vroege morgen van
vrijdag 10 mei 1940. De nazilegers waren ons land binnen gevallen.
Kennelijk was het evacuatie plan, het overbrengen van machines naar Dordrecht, begonnen. Op het station in Tilburg stonden die morgen van de 10e mei vier wagons met
VOLT machines klaar voor verzending. De heer Kipperman was met zijn gezin in Dubbel-

dam.

Hier volgt een uittreksel van het verslag dat van die eerste oorlogsdagen is gemaakt.
10 mei 1940
Uit Eindhoven arriveert om 7.00 uur ’s morgens een heer de Jong en neemt om 7.15 uur de leiding
over van de heer Kipperman en betrekt met zijn gezin het huis van de directeur. De fabriek werkt
gewoon door aan de productie van radio onderdelen en gereedschappen. Tevens werd begonnen
met het graven van schuilgraven ter plaatse (Waar later de hallen O zouden komen). Wegens gebrek aan werk werden 40 arbeiders uit de montage afdeling ontslagen.
Om 3 uur 's middags luchtalarm, Bommen vallen in de Noordstraat. Omdat de mensen bij de
ontruiming van de fabriek in het open veld verblijven en ook wegens de onzekere toestand werd
besloten geen vrouwen in de fabriek te laten werken. De loonuitbetaling kon niet geheel afgewerkt
worden vanwege het lucht alarm. Een uitgebreide fabrieksbewaking werd ingesteld. Wacht commandant was de heer Vollaers. De twee volgende dagen werd normaal gewerkt zoveel als mogelijk was.
13 mei
In de namiddag trekken de Duitsers Tilburg binnen.
14 mei
Duits officier komt kijken ofer vrachtwagens te halen waren. De Opel vrachtwagen werd niet gevorderd, omdat de fabriek die niet kon missen.

15 mei
Bij de Feldkommandant geweest en met deze en met ene Herr Baron gesproken over machinesin
de spoorwegwagons. Ze hebben een schriftelijke uiteenzetting nodig.
De volgende dag mochten de wagons ontladen worden. In de Gereedschapmakerij is door wegvalten van Nederlandse defensie opdrachten het aantal orders sterk gedaald. Besloten wordt om op
17 mei ontslagen aan te zeggen.
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17 mei
Major Ramm van het Reichsministerium von Luftfahrt laat heer de Jong naar Eindhoven komen
voor een werkbespreking, samen met hem, Herr Kamma en Dipl, Ing. Harmening. Deze Major
Ramm zal op dinsdag 21 mei naar Tilburg komen.
De volgende dag keerde de heer Kipperman terug.
19 mei
Onverwacht bezoek van Major Ramm en twee ingenieurs van Daimler Benz over het maken van
gereedschap. Daarna gesprek met Major Ramm, Kapitän Reuter en Hauptman Wagner. Gewacht

wordt op de specialisten uit Berlijn.

VOLT wordt ingeschakeld voor een apparaat R.M.L.C.4.
Benzine moet geleverd worden aan VOLT voor het in bedrijfhouden van een personen auto en
een vrachtwagen.
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Zo was VOLT voor de Duitsers een “kriegswichtiges Betrieb” geworden. Later zou VOLT
tot S-Betrieb benoemd worden, d.w.z. dat de werknemersvrijgesteld waren van tewerkstelling in Duitsland. Uitzending naar Duitsland van VOLT personeel zou daardoor beperkt blijven,
Het personeel kreeg een zogenaamd “Z"-Karte.
Gewerkt werd aan het Gera project voor het Duitse leger.
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Betriebs(Werks) Nr.:
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S-Betriebs-Nr. :
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Bescheinigung
Der Reichskommissarfür die besetzten niederländischen Gebiete erklärt hiermit den

Betrieb:

W.l, ‘etaaldraadlanpenfaor, Volt”

in:
&

Lburg

zum S-BETRIEB.

Die dieser Bescheinigung beigefägte Bekanntmachung ist sichtbar an der für Betriebsnach-

richten üblichen Stelle auszuhängen.

L Die Erklärung zum S-Betrieb bringt der Betriebsführung folgende Vorteile :
a) Der gegenwärtige Arbeiterstand des Betriebes ist mit Ausnahme gewisser Sonderreglungen von anderweitigen Dienstverpflichtungen ausgenommen.
b) Die Arbeitskräfte, die zur Erfüllung der dem Betriebe anvertrauten deutschen und
holländischen Programme nachweisbar zusätzlich erforderlich sind, unterliegen ebenfalls dem unter a) genannten Schutz.

ce) Die Schutzgewährung zu a) und b) gibt dem Betrieb die Möglichkeit, ein kontinuierliches

Anlernen von Fachkräften zur Leistungssteigerung innnerhalb des Betriebes durchzu-

führen,
|

IL. Die vorgenannten Vorteile sind jedoch von der Erfüllung folgender Verpflichtungen abhängig:
a) Der Betrieb hat alles daranzusetzen, dass die ihm anvertrauten Programme fristgemäss
und in qualitativ einwandfreier Ausführung durchgetührt werden.
b Minderleistungen oder Produktionsstörungen durch unwillige oder unfähige Mitarbeiter
und Arbeitskräfte des Betriebes müssen unverzüglich mit allen Mitteln behoben werden.
8

Notfalls sind entsprechende Entlassungen mit Einverständnis der zuständigen Arbeitseinsatzdienststellen vorzunehmen.
|

c} Die Betriebsführung ist für den rationellen Einsatz von Material, Rohstoffen und Ar-

beitskräften voll verantwortlich. Entbehrliche Arbeitskräfte sind aus eigener Initiative

der Betriebsführung oder auf Verlangen hierzu ermächtigter Kommissionen oder Organe
zu entlassen oder zur zeitweisen Beschäftigung in anderen Betrieben freizugeben.

Diese Re zum S-Betrieb und die daraus folgenden Vorteile werden nur aufrecht

erhalten, wenn der Betrieb die vorerwähnten Bedingungen in korrekter Weise ertüllt.
Die Betriebsführung hat somit alle MaBnahmen zu treffen, die den Betrieb zur Höchst-

leistung bringen.
Die Erfüllung der vorgenannten Verpflichtungen wird laufend von den zuständigen Dienst-

stellen kontrolliert werden, die weitestgehend in der Durchführung ihrer Aufgaben von der
Betriebsführung zu unterstützen sind.
Rüstungsinspektion Niederlande

des

Reichsministers für Rüstung u.

Kriegspraduktion

Der Rüstungsinspekteur
Lamprecht

Bescheinigung van de

Vizeadmiral

rijkscommissaris, 1944
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Gebiete

Rüstungs- und Beschaffungskommission
Niederlande
Fiebig

Vorsitzer

De directie had de mensen verzocht geen sabotage te plegen; de fabrieksleiding zou voor
passende vertraging zorgen. In de praktijk kwam dat hierop neer, dat afleveringen opgehouden konden worden, zogenaamd omdat door Duitse fabrieken geleverde onderdelen
de oorzaak waren van afkeuring van de eindproducten, een en ander met instemming
van de op VOLTaanwezige Duitse keuringsinstanties. Wel werd tegen uitdrukkelijk verbod van Duitse zijde in, gewerkt aan ontwikkeling van niet oorlogs productie, zoals de
M-2 condensator.
Verdere civiele productie was: handdynamo's, de zogenaamde knijpkatten en achterlichten voor de fiets. Ook werden door en voor het personeel handmolentjes gemaakt om
rogge te kunnen malen. Met Philips werd een nieuw contract gesloten. Het regie contract
voor levering van radio-onderdelen aan Philips kwam te vervallen; van 1941 af zou geleverd worden tegen fabrieksverrekenprijs. In 1942 werd de bovenverdieping van het fabrieksgebouw aan de Goirleseweg ingerichtals grote cantine, een functie, die het zou behouden tot de sluiting van het complex Zuid. De heer Fruithof, die daar zat met zijn ET.
Lab. werd overgeplaatst naar gebouw S aan de Groenstraat. Het eerste deel daarvan was
net gebouwd. Van 1942 af werden de luchtaanvallen van de geallieerden op Duitsland en
de bezette gebieden veelvuldiger. Daarom komt er een luchtbeschermingsverordening
van Rauter, generaal der Duitse politie.

De handdynarmo, beter

bekend onder de naam
knijpkat

Er moeten maatregelen genomen worden ter bescherming van het bedrijf. Een eigen
luchtbeschermingsdienst wordt ingesteld onder leiding van de heer F, de Vleeschouwer.
Het bedrijf mag door de werknemers alleen verlaten worden bij fabrieksalarm. Het is verboden weg te gaan bij vooralarm, vliegtuiggeronk of schieten van luchtdoelgeschut. Bij
einde alarm moet iedereen direct terugkomen. Verloren tijd
door luchtalarm moet ingehaald worden. Begin 1943 komen
nieuwe voorschriften voor luchtalarm. In verband met de toeneming van geallieerde luchtaanvallen wordt er vooralarm gegeven. Teveel mensen lopen dan van het werk weg en de Duitsers menen dat daartegen maatregelen genomen moeten wor-

den. Bij signaal einde vooralarm of alarm moet iedereen binnen
de poort zijn op straffe van fl. L- boete. Binnen 20 min. moet iedereen weer aan het werk zijn. Verloren tijd moet ingehaald
worden. Na 17 april 1944 wordt geen vooralarm meer gegeven,
alleen samen met stadsalarm.
Bij het grote bombardement in december 1943 op Philips Eindhoven was de correspondentie betreffende de merken van de
„concernfabrieken verloren gegaan. Voor ons merk “ASTRA”
werd de registratie vernieuwd.
De firma van Boxtel bestelt nog steeds kleine hoeveelheden
“ASTRAlampen om het merk te kunnen behouden. In 1943 is
er een grote werkstaking in Eindhoven. Deze staking is gericht
tegen het weer in krijgsgevangenschap voeren van Nederlandse
militairen.
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Kameraad
Naar aanteiding van Uw schrijven ven 11/3 '43 delen wij U de gegevend, die U wenscht, medee
Wij hopen, dat wij U Aiermede van aiênst zijn geweest.
Ingeval U nog verdere inlichtingen wenscht,kunt U
ten allen tijäe bij ons aankomen, gaarne staan wij
U ten dienstee
Met kameraadschappelijken groet,
HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT «
Pl.Leider Tilburg.

(HI, te Brake)
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N.AF-brief, 1943

END VERZOEK OP UW
re TE VERMELDEN:

sine
‚Hos. 1740/1,Br.

Ook VOLT personeel wil meedoen, maar de directie verzocht met klem niet openlijk te
staken buiten de fabriek. Beter is werkonderbreking binnen de gebouwen. Uit represaille
werden in Eindhoven vijf werknemers standrechtelijk gefusilleerd. April 1944 moet de
Directie opgave doen van het personeel in alle afdelingen met opgave van iedereen die
“kriegswichtig” werk doet en hoeveel personen gemist kunnen worden voor uitzending
naar Duitsland. Alle werk of voorbereiding van werk voor vredesproductie is verboden.
Ir. Kipperman deelt mee, dat iedereen werkt aan vervulling van opgaven voor de oorlog.
Een ander verschijnsel in de fabriek gedurende de oorlog was de zogenaamde “Sociale
Voorman”. De vakbonden waren al in het begin van de Duitse bezetting opgeheven.
Hiervoor in de plaats kwam het NAE, het Nederlands Arbeids Front, door Duitse bezetters

en NSB, Nationaal Socialistische Beweging, gecontroleerd. Het NAF was niet populair.
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Om mensen over te halen tot lidmaatschap van het NAF werd een Sociale Voorman aangesteld in de fabrieken. Bij VOLT was dit per december 1942.
Deze instelling probeerde zielen te winnen voor NAF en NSB door het organiseren van
o.a: ontspanningsavonden, het uitlenen van door de Duitsers geschikt geachte boeken,
uitgave van een maandblad “Werkend Volk” en het houden van vacantiekampen voor
NAFleden.
Ook werden mensen persoonlijk bewerkt. Als iemand klachten had over betaling, werk,
zijn baas of iets dergelijks, kon hij bij de Sociale Voorman terecht. Niet dat de oorzaak
van de klacht dan weggenomen werd, maar zo iemand kon handig bewerkt worden.
De Hoofd Sociaal Voorman zat in Eindhoven. Deze stuurde allerlei propaganda materiaal
en richtlijnen voor de plaatselijke Voorman. Deze laatste had nog verscheidene medewerkers in de fabriek, aan wie allerlei faciliteiten gegeven moesten worden door de Directie.
De verhouding tussen Directie en Sociaal Voorman was niet al te best en de VOLT Voorman verzucht dan ook in een van zijn brieven aan zijn opperhoofd in Eindhoven: “Wat
wij aan zulk een bedrijfsvoerder hebben weet ik niet”,
Opvallend is het vertrouwen van deze figuren in de Duitse eindoverwinning.
Zelfs nadat de Geallieerden half België al bevrijd hadden en in snelle opmars waren naar
ons land, werven ze eind augustus 1944 nog leden voor het NAF en organiseren ze vacanties voor hun leden.
Begin september eindigt abrupt de correspondentie van en met de Hoofd Sociaal Voorman. Dolle dinsdag is dan zeer nabij.
Het werk in de fabriek gaat door zo goed en kwaad als de oorlogsomstandigheden het
toelaten. De afdelingen bij VOLT in de laatste oorlogsjaren zijn: Spoelen, Condensatoren,
Ontwerpgroep condensatoren, Radiobuizen, Metaalwaren, Gereedschapmakerij, Bedrijfs
Mechanisatie en afd. Gera voor het Duitse Leger. Ondanks alle misère werd op 25 november 1941 de Harmonie VOLT opgericht. De voedsel situatie werd voor iedereen slechter
naarmate de oorlog langer duurde, De rantsoenen waren te laag voor werkende mensen.
Daarom werd bonloze bijvoeding gegeven op de fabrieken door de gemeentelijke gaarkeukens. Begin 1944 was ook hier de toestand slecht.
De directeur van de gaarkeuken verontschuldigde zich dan ook bij de mensen voor het
slechte voedsel, dat hij moest leveren.
Met het naderen van de geallieerde legers werd de situatie in de hele stad moeilijker.
VOLT was wel gespaard gebleven, toen na de luchtlandingen bij Arnhem door de Duitsers de werkplaats van de spoorwegen werd opgeblazen eind september 1944, Maar op 26
oktober, 's morgens om 9.50 uur, één dag voor de bevrijding, moest de machinekamer
het toch ontgelden. Bij alle bedrijven, die zelf electrische energie konden opwekken waren de machinekamers al opgeblazen op 12 oktober. Die van VOLT was toen kennelijk
vergeten en werd nu grondig vernield, Werken was niet meer mogelijk en de productie
werd stilgelegd.
Bij de gevechten voorafgaand aan de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944 werd
Broekhoven hevig beschoten door de geallieerde artillerie. Ook VOLT werd beschadigd.
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Op 26 oktober rond 17.00 uur ca. 30 inslagen
in Metaalwaren, Gereedschapmakerij en Chemische afdeling, Directiekamer, Hoofdkan-

toor, Electrische werkplaats en afd. Spoelen.
De volgende dag rond 11.00 uur werd de
schoorsteen getroffen. Het magazijn lag open,
de toegang tot de afd. Spoelen was versperd, de
Chemische afdeling was dakloos, er zaten ontelbaar veel gaten in het draadglas en de glas-

schade bedroeg 3225 m?.

De totale schade, inclusief roof van materialen

Vernielde machinekamer,
26 oktober 1944

door de Duitsers bedroeg ca.fl. 450.000,-.
Tevens was in het jaar 1944 een verlies geleden
van ca. fl. 110.000,-, Desondanks was VOLT redelijk goed uit de oorlog gekomen.
Na de bevrijding kon de wederopbouw weer beginnen.

Luchtfoto, 1948
Fes
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De wederopbouw
a de bevrijding van Tilburg kon niet direct gestart worden met de productie. De verwoeste machinekamer moest eerst herbouwd worden, de gaten hier en daar in de
muren moesten gedicht worden alsmede de ontelbare gaten in het draadglas. Daarom
werden al heel vroegtijdig een aantal technische mensen aan het werk gezet, Technische
afdelingen van het Engelse leger hebben ook enige maanden gebruik gemaakt van de machines in de Gereedschapmakerij.
In maart 1945 kon weer definitief met productie gestart worden, Het aantal werknemers
liep langzaam op van 773 in mei 1945 tot 1302 eind december. Voordien werden verscheidene mensen uitgeleend aan het Engelse leger, o.a. aan de Royal Engineers, voor
werk aan wegen.
Ook werden enkele mensen uitgeleend aan de verschillende regeringsbureaux die in Tilburg gevestigd zijn geweest tot aan de bevrijding van het westen van Nederland. Directeur was en bleef ir. Kipperman.
Er werd in 1945 flink van start gegaan, zodat in de negen maanden van dat jaar, dat er gewerkt werd, het vooroorlogse productie peil werd overschreden. Wel werd een fors verlies
geleden van rond fl. 285.000,-.
In 1944 was al besloten te beginnen met de “Volt Ontwikkelings Cursus” een twee-jarige
mondelinge cursus op Mulo niveau, maar zonder vreemde talen. Deze cursus heette ten
onrechte ook wel onderbazencursus en is gegeven tot het einde van de zestiger jaren.
Dat de fabriek zo snel aan het draaien kon komen is ook te danken geweest aan hetfeit,
dat er in 1944 al clandestien gewerkt werd aan ontwikkelingen voor een naoorlogse productie,
Natuurlijk waren er grote problemen. Grondstoffen en materialen waren schaars en
moeilijk te krijgen. Het gehele transportsysteem in Nederland was ontregeld, maar het
contact met de buitenlandse concern fabrieken kon weer hersteld worden. Door de oorlog in Indonesië moesten veel jonge mannen in militaire dienst, wat ook voor de fabriek
problemen opleverde.
VOLT heeft nog verscheidene malen beslag weten te leggen op dekens, ondergoed en
kinderschoeisel om het absolute tekort aan kleding e.d. van de werknemers wat te kunnen verlichten. Onze afdeling Metaalwaren maakte zelfs petroleumvergassers voor het
personeel. Het gehele land, ja heel Europa was in wederopbouw, de behoeften waren
enorm, zodat gerekend mocht worden op een toenemende vraag naar onze producten.
Daarom zien we na 1945 een gestadige groei in productie en aantal werknemers en kon
er in 1946 weer winst gemaakt worden.
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WE:

De gereedschapmakerij
‘Zuid’, omstreeks 1950

Gefabriceerd werden:
Trimmers en bijstelcondensatoren, afstem-condensatoren, spoelen, rotor en stator voor

scheerapparaat, radiobuizen.
Metaalwaren o.a. onderdelen voor de knijpkat, scheerhoofden en onderdelen voorfietsdynamo's.
In mei 1947 startte de productie van transformatoren.
Gebouw S van E.T. Lab. werd in 1945 al uitgebreid. Een nieuwe stoomketel werd geplaatst
in 1947, en waar later de hallen O zouden komen werd een magazijn gebouwd.
We hadden een eigen verkoop kantoor in Den Haag, dat de tweede merken activiteit van
Philips verzorgde. Later kreeg dit een neven vestiging in Turkije. Een personeelraad

kwam de oude “Kern” vervangen.

In 1947 verscheen “Volt Contact” voor het eerst. We kregen in 1948 een eigen bedrijfsarts in de persoon van Dr. G.J. Bruyel. Hierdoor hadden we een volwaardige Bedrijfs Geneeskundige Dienst.
Besprekingen waren begonnen om het personeel van VOLT op te nemen in het Philips

Pensioenfonds.

De wederopbouw was geslaagd, de toekomst zag er hoopvol uit, nieuwe ontwikkelingen
zoals de televisie waren in volle gang. Voor dit nieuwe medium zou VOLT beslist veel
werk krijgen. In die geest kon de eerste periode na de oorlog afgesloten worden.
Maar eerst vierden wefeest!
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Mededeling nr. 490, 1946
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Feestprogrammabij het 40-jarig jubileum in 1949
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van de Orde-Comeissarissen.

Na het ongemak en leed van de oorlog en na de eerste karige naoorlogse jaren was het
nodig zich eens goed uit te leven. En dat kon! In 1949 bestond VOLT 40jaar. Dat is gevierd, zoals het, denk ik, nu niet meer mogelijk is.
Het programma van vrijdag 29 juli 1949 illustreert dit het beste.

Personeelscadeau bij het
40-jarig jubileum in 1949

Het personeel bood het bedrijf een mooi beeldje aan, waarvoor het dochtertje van ir. Kipperman model had gestaan. Het kreeg een plaats voor het oude hoofdkantoorin een
daartoe aangelegd parkje met vijver.
Alle afdelingen werkten mee aan een heuse kermis met vele attracties. Het was eenfeest
om nooit te vergeten. Het personeel had ook nog spontaan meegewerkt aan de aanleg
van een plantsoen aan de Groenstraat.
De gemeente Tilburg besloot het beginstuk van de Nieuwe Goirleseweg, tussen Broekhovenseweg en Transvaalplein om te dopen tot Voltstraat. Het stuk Oude Beekse Pad tussen
Broekhovenseweg en Groenstraat werd Radiostraat genoemd. Een aardige bijzonderheid
bij dit feest was het 40-jarig jubileum van Fien van Geloven. Vanaf de oprichting had zij
bij VOLT gewerkt.
Nog vermeld moet worden, dat bij deze viering bekend gemaakt werd, dat VOLT medewerkers opgenomen werden in het Philips Pensioenfonds.
In dit feestjaar, in december 1949 ging de heer Hubert na 35 dienstjaren met pensioen.

Viering van het 40-jarig
jubileum in 1949
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De uitgang aan de
Voltstraat, 1952
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Expansie, 1950-1965
a het feest van 1949 nemen de activiteiten enorm toe.Oorzaak hiervan was ook de
komst van de televisie, waarvoor VOLT onderdelen ging fabriceren. Voor dezetelevisie waren grote aantallen spoelen en kleine transformatoren nodig maar ook geheel
nieuwe onderdelen zoals kanalenkiezers, deflectie units en lijnuitgangstransformatoren.
De groei van de bestaande productie en de start van de nieuwe producten vroegen meer
mensen en meer ruimte. Even werd de groei onderbroken door de Korea crisis. Maar al
snel daarna zette de uitbreiding van de productie zich voort. In deze tijd begon de werving van medewerkers uit België. Deze mensen komen soms van tamelijk ver over de
grens om bij ons te werken, en velen van hen kunnen terugzien op een langdurig dienstverband bij VOLT,
Aanvankelijk werd het complex Zuid uitgebreid. In 1952 werden op de westzijde van het
terrein twee nieuwe hallen gebouwd op “hal”-ruimte afstand van elkaar, de nieuwe O
hallen waar eerst spoelen wikkelen en spoelenmontage, later ook lijntrafo's en deflectie
units werden ondergebracht. Vervolgens werd de ruimte tussen deze hallen overkapt, zodat daar een grote productie ruimte was bijgekomen. In 1957 werd begonnen met de
bouw van de garage en magazijnen tegenover de fabriek aan de Voltstraat. De oude loodsen achter de shed-bouw werden in 1959 gesloopt. Hier verrees de grote productie hal Z.
Met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor aan de Groenstraat werd een begin gemaakt.
In 1961 kon dit in gebruik worden genomen. Het jaar daarvoor werd het gebouw dat in
1919 als machinefabriek was gezet, gesloopt om plaats te maken voor een nieuw ketelhuis. De schoorsteen, gebouwd in 1928 werd gesloopt. Helemaal aan de westzijde van
het terrein verrees een nieuw afval magazijn, gebouw Y, In 1962 was de bewakingsloge
aan de Groenstraat klaar, een hele verbetering want de toegang via de smalle Voltstraat
was lastig.
Ons adres was hiermee niet meer Voltstraat maar Groenstraat.
De grote expansie in deze periode vereiste meer dan alleen uitbreiding van gebouwen en
vergroting van de personeelssterkte.
De producten werden ingewikkelder en de kwaliteitseisen namen toe. Om de problemen
goed aan te kunnen was een kundig technisch kader onontbeerlijk. De vaklieden opleiding leverde geschikte personen hiervoor af, maar ook bood het bedrijf de mogelijkheid
voor allerlei opleidingen, zowel op de Philips bedrijfsschool als via schriftelijke cursussen.
Op deze manier kon het lager en middenkader en zelfs hoger kader voortkomen uit eigen
personeel.
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Portiersloge Valtstraat

1967

Grote kantine

1919

Shed-bouw

I9Tá

SZ

EReErAmD

Productiehal shed-bouw
Van boven naar beneden:

1911, 1910, 1918, 1925

Kantoren onder gebouw £

1968

Lakspuiterij

1929

Machinekamer

1929

Productiebureau

1928

Oud ketelhuis

1928

Oud hoofdkantoor

1919

Verbandkamer

1962

Gereedschapmakerij en
Metaalwaren

1928

Brandweer

1943

Spoelenafdeling

1952, 1953, 1952, 1947

Van links naar rechts:
ET. lab
Linkerdeel

1942

Rechterdeel

1945

Aan Groenstraatzijde

1958

Magazijnen

1958

Garage

1958

Afvafmagazijn

1960

Productiehal o.a. tuners

1960

‚ Chemisch magazijn

1964

‚ Hoofdkantoor

19á1

… Nieuw ketelhuis

1962

‚ Portierstoge Groenstraat

1962

‚ Buitenkantine

1965

Plattegrond complex Zuid. Uitbreiding na 1925

Het complex in Zuid was nu practisch volgebouwd. Alleen werden op het eind van deze
periode nog het Chemisch Magazijn aan de Groenstraat en de houten buitencantine aan
de Radiostraat gebouwd.
Dit alles was nog niet genoeg om de grote productie van radio en televisie onderdelen te
kunnen maken, Volt moest op andere plaatsen vestigingen openen, waar een aanbod van
fabricage personeel was, en wel in Oosterhout en Turnhout.
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Oosterhout

Luchtfoto van Volt

ind september 1950 vond in Oosterhout de openbare verkoop plaats van een fineerfabriek aan de Bredaseweg in Oosterhout. Deze fineerfabriek was gedeeltelijk gevestigd
in een oude bierbrouwerij.
Aanvankelijk had de Hoofd Industrie Groep “LICHT” deze fabriek willen inrichten, doch
al spoedig wist VOLT deze gebouwen te verkrijgen.
In april 1951 kon in Oosterhout de productie gestart worden. De leiding was in handen
gelegd van de heer de Vleeschouwer,

Oosterhout, jaren vijftig
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In 1951 werd een moderne fabricagehal in gebruik genomen en vijf jaar later werd het
stuk waarin in 1951 de fabricage werd begonnen, omgebouwd tot cantine. Oosterhout
groeide uit tot een flink bedrijf met ca. 720 man personeel en verschillende eigen diensten, zoals Sociale Zaken, Administratie, Verbandkamer, Bureau Arbeids Analyse, Plan-

ning en Productie Bureau, Men dacht zelfs aan een eigen Gereedschapmakerij. Gefabriceerd werden hoofdzakelijk spoelen voor radio en televisie en ook de concentrische
luchttrimmer. Met ingang van 1 januari 1961 werd ir. A‚N. Simon bedrijfsleider als opvolger van de heer de Vleeschouwer, die in december 1961 met pensioen ging. De heer Simon zou blijven tot 19 mei 1967. Toen was de productie al grotendeels naar Tilburg overgebracht en per 1 januari 1968 nam de Hoofd Industrie Groep ELA de gebouwen over
voor de fabricage van magneet banden. Later zou hier PD Magnetics in gevestigd worden,
ook magneetbandenfabriek, een coöperatie tussen Philips en Dupont de Nemours.

Atelier Volt Oosterhout. Productie in de oude bierbrouwerij

Ingang van atelier Volt in Oosterhout
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Turnhout

Productie in de vestiging
Turnhout

e uitbreiding in Tilburg Zuid en de opening van Oosterhout waren nog niet voldoende om aan de grote vraag naar onze producten te kunnen voldoen. Daarom
werd in oktober 1955 gestart met de productie van trafo's in een gehuurde oude textielfabriek aan de Rubensstraat in Turnhout. Dat zelfde jaar was “LICHT” in Turnhout gestart
in de Nonnenstraat.
Het waren maartijdelijke onderkomens. Er werd een terrein verworven aan de Gierlese
Steenweg, buiten de stad, waar een fabriek werd gebouwd, zowel voor LICHT als voor
VOLT.

De nieuwe fabriek werd officieel geopend op 17 oktober 1957, waarin reeds in 1956, in de
toen al gereedgekomen hal B VOLT productie gestart was.
In Turnhout werden voornamelijk C-kern transformatoren en lijntransformatoren gemaakt, maar ookferroxcubetrafo's, lineariteits regelaars, transductoren en zelfs nog even
folie varco’s.
Later maakte men hier ook circuitunits voor Brugge.
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Bedrijfsleider voor het VOLTdeel was ir. A. Hoevenaars, onze latere directeur. In 1972 viel
het besluit de VOLT activiteiten in Turnhoutte stoppen. De afbouw ging heel geleidelijk,
In dat jaar liep de nieuwe K9 lijntransformatorin Tilburg aan. Later zouden alle lijntrafo's en ferroxcube trafo's naar Tilburg komen. Aanvankelijk was er sprake van dat ook de
C-kern trafo's naar Tilburg zouden komen, doch deze productie ging, samen met de ontwerpgroep, naar Wetziar. Nog in 1977 heeft Turnhout nog wat primaire spoelen voor Tilburg gemaakt. Daarna was de VOLTactiviteit in Turnhout afgelopen. De fabriek behoorde nu geheel tot de H.I.G. LICHT.
Keren we terug naar Tilburg.
Zoals gezegd was het complex Zuid practisch helemaal volgebouwd. Een deel van het
complex was modern, zoals gebouw Z en het hoofdkantoor. Andere gebouwen waren al
oud, zoals de shed-bouw, waarvan het eerste deel nog dateert uit 1910, In 1960 werd het
besluit genomen om de fabriek te gaan vestigen op het nieuwe industrie terrein “Kraaiven” in Tilburg Noord. Dit was een belangrijk besluit omdat het een algehele vernieuwing van de fabriek inhield.
Aanvankelijk werd tot 1 juli 1967 een hal gehuurd aan de Ledeboerstraat, waar trimmerfabricage was ondergebracht. Inmiddels kon grond gekocht worden aan de Zevenheuvelenweg met optie op nog een aangrenzend stuk grond. Direct werd gestart met de bouw
van de eerste productie hal NA. In juli 1961 begon daar de productie van spoelen en deflectie units. In 1962 begon de bouw van hal ND, waarin twee jaar later de Gereedschapmakerij en de BM gehuisvest zouden worden.
De groei van het bedrijf was groot geweest en zou nog toenemen met de komst van de
kleuren TV. Echter er waren wat donkere wolken aan de bedrijfshemel. In de vijftiger jaren was alles crescendo gegaan, omzet en bedrijfsresultaat. Na 1960 komt er een kentering. In 1962 moesten we een verlies boeken van fl. 4.000.000,- en ofschoon het verlies
wat daalde in de jaren daarna, in 1965 is het altijd nog fl. 2.000.000,-, Daar VOLT tegen
afgesproken fabrieksverreken prijzen aan Philips levert, wil dit verlies zeggen, dat we
duurder fabriceren dan begroot.
Het personeelbestand is inmiddels flink gegroeid.
Samen met Oosterhout en Turnhout heeft VOLTin 1959 zo’n 4500 mensen in dienst. In
1967 zijn het er dan nog ruim 3500. De top was in 1961: 5049 personen. De vaart is er
kennelijk uit. Er komt concurrentie opzetten uit het verre Oosten. Maar de vernieuwing,
de verhuizing naar Noord, gaat door.
Behalve groei in productie, in aantal medewerkers en in uitbreiding in gebouwen is er
deze 15 jaren nog veel meer gebeurd.
Meer en meer gaat VOLTals” Moederfabriek” fungeren voor bepaalde radio en TV onderdelen, die ook elders in de wereld bij Philips gemaakt worden. Hierdoor krijgt VOLT vele
internationale contacten.
VOLT moet steun verlenen aan fabrieken in het buitenland, zowel op zuiver technisch

als op kwaliteits technisch gebied.
44

°

Het hoofdkantoor aan de
Groenstraat. Aan de gevel
het kunstwerk van facques

van Rhijn uit 1959

De grotere technische en kwaliteits eisen en de druk op de prijzen nopen het bedrijf de
mechanisatie te bevorderen.
Op sociaal gebied zien we de eerste CAO in 1952. In 1957 komt de Ondernemingsraad in
de plaats van de Personeelsraad.
Een commissie 45-urige werkweek wordt samengesteld in 1960. Als resultaat hadden we
de eerste vrije zaterdag in februari 1961. VOLT was enige maanden eerder dan de andere
Tilburgse bedrijven.
Hadden we met onze eigen ziekenkas slechts één karenzdag bij ziekte, tegen twee bij andere bedrijven, in 1963 werd deze wachtdag bij wijze van proef opgeheven, later werd
ook bij ziekte 100% betaald i.p.v. 80%.
De boetes bij te laat prikken e.d. werden in 1964 afgeschaft.
Voor de sportverenigingen in het bedrijf was 1962 een goed jaar; toen kwam het sportcomplex de “Ezelvense Akkers” klaar.
In de vijftiger jaren breidde de kinderverlamming zich verontrustend uit-, eind 1956
werd een vaccin tegen deze gevreesde ziekte ontwikkeld. In juni 1957 konden alle VOLT
werknemers hun kinderen op kosten van het bedrijf tegen deze ziekte laten inenten.
Nederland werd op 1 februari 1953 opgeschrikt door de watersnoodramp. Ook bij VOLT
mensen werd een inzameling gehouden voor de slachtoffers en verdiensten uit overwerk
werden afgestaan. Zo brachten de mensen bij VOLT Tilburg fl. 19.205,54 op, waarbij de
Directie fl. 25.000,- voegde. In Oosterhout brachten de werknemers fl. 1020,60 op, waar-

bij de directie fl. 2000,- schonk. Zo kon de VOLT gemeenschap totaal fl. 47.226,14 schenken voor hulp aan de getroffenen.
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Met de invoering van de wet op de AOW kon het pensioenfonds in 1952 in gunstige
zin aangepast worden. Een brand in de Chemische fabriek in 1958 noopte de avondploeg van Metaalwaren 's avonds het werk te stoppen.
In 1959 werd het 50-jarig bestaan van VOLT gevierd, zij het op minder uitbundige
wijze dan het 40-jarig jubileum.
De juist gereedgekomen hal Z diende als feestzaal. Namens het personeel werd door
de secretaris van de Ondernemingsraad, de heer J. Kolen, aan het bedrijf een reliëf

aangeboden, in te bouwen in de gevel van het nieuwe hoofdkantoor.
Het was een kunstwerk van Jacques van Rhijn.
In het reliëf werden groei en samenwerking, als ook de sociale
aspecten van de VOLT gemeenschap uitgedrukt.
Ir. J. Kipperman, die op 12 juni 1954 zijn 25-jarig jubileum had
gevierd, werd op zijn 62° verjaardag op 16 oktober 1959 benoemd tot ridder in de orde van de H. Gregorius de Grote. Een
bijzondere onderscheiding als men in aanmerking neemt, dat de
heer Kipperman niet katholiek was. Hiermede werd aangetoond,
hoezeer hij zich in de Tilburgse gemeenschap had ingeleefd. Per
31 december 1959 ging ir. Kipperman met pensioen.
Hij werd opgevolgd door ir. H. Meijer, die bij ons in 1962 zijn 25jarig jubileum vierde.
Met de komst van ir. Meijer werd per 1 januari 1960 A.T. Lab. in
Eindhoven, ontwerpgroep voor spoelen en lijntrafo’s, onder de
directie van VOLT gesteld. In 1965 werden de heren F. Geerts,
van productie bureau, J.D. Repko hoofd ontwerpgroep condensatoren en ir. F. Gusdorf, leider van A.T. Lab, tot adjunct direc-

teuren benoemd.
Wij moesten nog meer afscheid nemen in deze periode: De heer
Brekelmans overleed op 1 april 1951. Hij was de man die de administratie bij VOLT tot model gemaakt had voor het Philips
Concern.
Juffrouw Heisloot, in die dagen synoniem voor Sociale Zaken,

die per 1 januari 1955 haar 25-jarig jubileum had gevierd, nam
afscheid wegens pensionering op 31 december 1956.
Helaas heeft ze niet lang van haar pensioen mogen genieten. Ze
overleed al in februari 1958. Andere VOLT medewerkers van de
eerste jaren ontvielen ons in deze periode: de heer Hubert op 26
maart 1960 en in 1964, op 81-jarige leeftijd de heer J. Vermeulen, welke in 1909 bij VOLT was gekomen.
Hetreliëf van Jacques van Rhijn dat namens het personeel werd aangeboden bij het 50-jarig
bestaan van Volt in 1959

Concentratie 1965-1981
Dy; stormachtige groei, vooral in de jaren vijftig, was voorbij. Eerst werd Oosterhout
als VOLT vestiging opgeheven, wat in 1968 geheel rond was, Turnhout zou later volgen. De beslissing om daar de VOLT activiteiten te stoppen werd in mei 1972 genomen.

In 1977 zou onze productie daar definitief voorbij zijn. De beslissing naar Noord te ver-

220 +

huizen was genomen en de opbouw Noord met de afbouw Zuid ging gestaag door. Maar
eerst kwam nog een Oosterhout stuk voorlopig naar Tilburg Zuid in de hallen O. Een ander deel, de babyspoelen gingen meteen naar Noord naar hal NA. In Noord waren in
1965 al gereed de hallen NA voor spoelen en deflectie-units en ND voor de Gereedschapmakerij. Hierin werd in 1967 ook de BM gehuisvest. Inmiddels waren ketelhuis en machinekamer ook klaar. Daarna ging de opbouw in Noord sneller. In 1971 was hal NB klaar
voor de deflectie-units. In 1974 werd begonnen met de bouw van hal NL, die in 1975 gereed kwam. ND werd vergroot. Al direct was aan hal NA een Bedrijfsrestaurant gebouwd
en nu tussen hallen NL en ND ook een.
Als laatsten verrezen de hallen NO, NR en NS en in 1979 de Personeelswinkel en de prefab voor o.a. de Medische Dienst en Sociale Zaken. Reeds in 1978 was het oude complex
verkocht en op 15 februari 1980 had onze directeur, ir. Hoevenaars, de sleutel overgedra1959-1984
gen aan de nieuwe eigenaar. VOLT was nu gehuisvest
in een modern complex van nieuwe, goed geoutilleerde gebouwen.
OMZETCIJFERS (x milj.gld)
Tot aan de oliecrisis in 1973, die een langdurige economische recessie zou inluiden, zagen we bij VOLT

200 +

een constante stijging van omzet en, wat minder gun-

Omzetcijfers

stig was een toenemend verlies. Tot 1973 was de personeelsbezetting ca. 3000 man,
Met het doorzetten van de economische inzinking
was de groei eruit. Aanvankelijk steeg de omzet nog,
maar na 1976 was dit ook afgelopen.

180 +
160 4
140
120 4

Al was men in 1970 begonnen met part-time werkers,

100 +

meest avondwerksters, het personeelbestand liep
langzaam terug van bijna 5.000 in 1965 tot 2111 man
in 1981.

80 —
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40 +

In 1978, 1980 en 1981 werden een aantal werknemers
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tijdelijk gedetacheerd naaro.a. Oss, Best en Roosen-

daal. Ook het productie pakket wijzigt sterk door allerlei oorzaken,
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Plattegrond van de Volt-vestiging aan de Zevenheuvelenweg
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Technische bedrijven

1978
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Metaalwaren,
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1964

materialen laboratorium
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Harderij
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NT.
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NU.

Persaneelswinkel

1979

NE

Bewaking Zevenheuvelenweg

1961

NV

Sociale zaken,

NB.
ND.

NG.

_Hoogspanningsruimte

1964

NL.

Correctiemmiddelen

1975

NO.

Centraal magazijn

1977

gemeenschappelijke belangen
NA, NW/ NY Ketenpark

1979
1980

HÂantal

Van 1951 t/m 1967

werknemers

inclusief Oosterhout,
van 1955 t/m 1971
inclusief Turnhaut.

Maxima:
Tilburg

1971

Oosterhout 1961

3187
855
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Grafiek personeelssterkte,

1909-1999

In 1967 kwamen er vele nieuwe onderdelen bij i.v.m. de komst van de kleuren TV. Dit
waren vooral nieuwe deflectie-units en allerlei korrektiespoelen. Door de opheffing van
Oosterhout, voltooid in 1968, kwamen vele soorten spoelen naar Tilburg terug. Met de
afstoting van Turnhout sinds 1972, kwamen de lijntransformatoren en aanvankelijk ook
de zekeringen en ferroxcubetrafo's naar Tilburg. De C-kern trafo’s gingen naar Wetziar.
In 1970 werd de fabriek in Ovar (Portugal) geopend, waar onze babyspoelen naar toe gingen, in 1976 gevolgd door een deel van de ferroxcubetrafo’s. De rest van de trafo's en de
zekeringen werden naar Wetziar verplaatst. De tunerproductie werd gestopt in 1975, in
februari 1978 stopten we met de 6 x 8 trimmer en in maart daarop met het echte, eigen
Voltproduct, de draaicondensator. De conbijluco en het spuit procédé, waar VOLTzo om
bekend was, gingen in 1979 naar Zwolle.
De Ontwerpgroep Condensatoren bestond toen in principe niet meer,
Tegenover deze verdwijningen stond dan de aanloop van de kleurendeflectieunit 20 AX
in 1974,

Later gevolgd door de 30 AX.

Een belangrijke ontwikkeling begon in 1974, de Diodesplit Lijn Transformator, de DST,
welke medio 1975 in productie werd genomen. Ook de foliespoel productie startte toen.
In 1980 kon de tweede generatie diodesplit aanlopen, een meer geautomatiseerde fabricage. Door technische ontwikkelingen in de kleuren TV sector waren voor deze apparaten steeds minder spoelen nodig, wat nadelige gevolgen had voor de afdeling Korrektie
Middelen. Ook de invoering van de 20 AX, die practisch geen korrectie schakelingen nodig had, versterkte deze teruggang in de spoelen afdeling.
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De scherpe concurrentie, steeds hogere technische eisen en de vraag naar hogere kwaliteit maakten verdergaande mechanisatie en later automatisering een noodzaak. Automatisering betekende niet alleen de komst van de computer voor administratieve doeleinden, maar ook de toepassing daarvan bij fabricage processen. Voorbeelden daarvan zijn:
de varcostraat en trimmerstraat, de geautomatiseerde assemblage van de multipole, de
nieuwe demagspoel automaten, de foliespoel wikkelmachines en de diodesplit wikkel en
montage straten.
Ook op ander gebied veranderde er veel.
Voor iedereen werd in 1965 de korte middagpauze ingevoerd.
De werktijd werd in 1967 verkort tot 43% uur en in 1974 tot 40 uur. De ziektewet werd in
1967 ook ingevoerd voor de hogere inkomens. De meeste lonen werden van oudsher per
week betaald. Met ingang van april 1965 werd de maandbetaling voor iedereen ingevoerd, aanvankelijk nog betaald in contant geld, maar eind 1970 kon men voorgirale
betaling kiezen. Verplicht werd deze per 1 januari 1972,
Al vroeg rond 1974 waren proeven genomen met keuze werktijd. De eerste grootscheepse
proef werd ingevoerd in februari 1976. In 1978 was er keuze werktijd voor practisch iedereen.
Ons eigen maandblad, Volt Contact, vierde het 25-jarig jubileum in 1971; per 1978
kwam de Philips Koerier voor iedereen.
De VOLT ziekenkas werd in 1970 opgeheven. Voortaan vielen we onder de regeling van
Philips die eigen risicodrager was geworden. Er was ook enige arbeidsonrust, werkonderbreking tussen 11 en 18 september 1970 voor een extra fl. 400,- ineens en een staking van
8 tot 18 februari 1977 voor behoud van de automatische prijscompensatie.
Ook de leiding van het bedrijf onderging nogal wat wijzigingen in deze periode,
In 1965 was ir. H. Meijer directeur en de heren EPA. Geerts, ir. EH. Gusdorf en J.D. Repko
de adjunctdirecteuren.
Procuratiehouders waren in 1969 de heren H. v.d. Mei en Drs. H. M. Stuurman. Op 1 januari 1969 nam ir. H. Meijer afscheid en werd ir. G. v. Alphen directeur. Deze bleef niet
lang, al op 1 april 1970 werd hij overgeplaatst naar Eindhoven en volgde ir. A. van den
Bos hem op. Adjunct directeur J.D. Repko ging met pensioen op 25 mei 1971 en ir. Gusdorf op 31 augustus 1971. Na het besluit om de VOLT activiteiten in Turnhout te beëindigen kwam ir. A.F.J.M. Hoevenaars naar Tilburg en werd benoemd tot adjunct directeur,
Ir. v.d. Bos mocht op 4 maart 1974 zijn 25-jarig jubileum vieren. Hij nam op 1 januari
1977 afscheid om met pensioen te gaan en werd opgevolgd door ir. Hoevenaars. Lang
heeft ir. v.d. Bos niet van zijn pensioen mogen genieten. In januari 1980 vernamen wij,
dat hij in Zweden overleden was.
In februari 1968 was ons reeds ir. J. Kipperman ontvallen en op 26 mei 1977 hoorden we
van het overlijden van de heer Meijer.
Organisatorisch veranderde er veel voor onze oude VOLT. De eigen BV status werd opgeheven per 1 februari 1979. VOLT werd geheel opgenomen in het grote Philips Concern
als onderdeel van de H.I.G. VIDEO. De naam VOLT bleef wel bestaan.
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De ‘Voltvonk’, onthuld in

1950

Het 60-jarig jubileum werd in het najaar van 1969 op eenvoudige wijze herdacht middels
twee cabaretvoorstellingen voor het personeel in de Stadssporthal, getiteld: “Een avondje
uit”.
Ter vervanging van hetreliëf op het voormalige hoofdkantoor aan de Groenstraat, dat
niet verwijderd kon worden werd op het gazon tussen de hallen NA en ND op 27 maart
1980 een nieuw beeld, Voltvonk, onthuld.

Nog op te merken is, dat de twee open dagen, de eerste in mei 1973 en de tweede in 1977,
veel bezoekers trokken.
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En nu

n mei 1981 was VOLT geheel verhuisd naar Noord. Het bedrijf beschikte nu over moderne productiehallen en dienstgebouwen.
We zaten echter midden in een toenemende recessie met achterblijvende omzet en toenemende verliezen. Veel mensen moesten tijdelijk tewerk gesteld worden bij andere concern bedrijven. Ook de concurrentie uit het verre Oosten was zeer zwaar. In de ontwikkeling werd gewerkt aan nieuwe diodesplit lijntrafo’s en de deflectie-units. Ook werd flink
getrokken aan verbetering van de kwaliteit. De mechanisatie en automatiseringen werden verder uitgebreid, zowel om onkosten daling te bewerken als om kwaliteitsverbete-

ring te verkrijgen.
Er was intern een onderzoek gestart, ORVA, om de organisatie door te lichten met het
doel minder noodzakelijke activiteiten te stoppen of te verminderen en om de verhouding direct-indirect personeel te verbeteren.
Toen de heer Hoevenaars eind 1981 een functie aanvaardde in Eindhoven als leider van
de SO-groep kwam ir. J.P.H. Iding het directeursschap overnemen. Hij kwam in een periode, waarin veel in beweging was.
Zo gingen we 1982 in.
ORVA was afgerond en voor de oudere medewerkers boven 57% jaar werd de mogelijkheid geopend vervroegd uit te treden, in de zogenaamde Speciale Non Activiteits Regeling, (SNAR), welke per 1 februari 1983 werd doorgevoerd. Het jaar 1982 was beter dan
verwacht. De omzet steeg en het jaar daarop was nog beter. Vooral de productie van lijntransformatoren nam sterk toe, maar ook voor deflectie-units en korrektie middelen liep
de planning behoorlijk op, zodat de omzet verder kon stijgen. Er waren zelfs enkele indetacheringen nodig om aan de vraag naar onze produkten te kunnen voldoen. In septemnber 1983 werd nieuw personeel aangenomen. Organisatorisch kwam er ook een grote
verandering. Bij de oprichting van de Nederlandse Philips Bedrijven B.V. was VOLTdeel
gaan uitmaken van die groep, binnen de Product Division VIDEO.
Per 1 januari 1983 werd de ontwerpgroep Detlectie Units ondergebracht bij de ELCOMA,
per 1 juli volgde onze productie afdeling Deflectie Units. Het overblijvende deel van het
A.T. Lab. kreeg de naam Wire Wound Components (WWC) en bleef deel uitmaken van

VIDEO. Het WWC gedeelte van de ontwerpgroep A.T. Lab. zal begin 1985 naar Tilburg
overgeplaatst worden, waardoor VOLT weerzijn eigen ontwerpgroep heeft, na de opheffing van de Ontwerpgroep Condensatoren.
Zo zijn we in het jaar aangekomen, waarin herdacht wordt dat 75 jaar geleden, op 26 mei
1909, VOLT werd opgericht.
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Briefhoofd uit 1918
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Hiermede erken ik de goede ontvangst van Uw

schrijven d.d,5 dezer an heb den inhoud conform bevonden, -
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Het zijn 75 jaren, waarin veel gebeurd is, veel voorspoed en tegenslag, waarbij we in dit
jubileumjaar in een flinke, wereldwijde economische inzinking zitten, maar waarin juist
weer en enige verbetering is te bespeuren.
Na dit overzicht van de gebeurtenissen in de voorbije 75 jaar wensen wij de 75-jarige in
de nieuwe vestiging nag veel voorspoed voor de toekomst.

Bronnen:
Historisch Archief Volt
Maandblad Volt
Contact Technische Bedrijven

53
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Uitnodiging vaor de open
dag bij het 75-jariq bestaan
in 1984
Open dag bij 75-jarig bestaan in 1984

et 75-jarig jubileum werd op een geheel andere wijze gevierd dan voorgaande jubilea. Behalve een formeel gedeelte was er ook een uitgebreid feestelijk gedeelte voor
de medewerkers.
Bij het formele deel waren onder andere leden van de familie Verbunt aanwezig, nazaten
van de oprichter van het bedrijf. VOLT kreeg de legpenning aangeboden van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.
De heer J.P.H. Iding, de toenmalige directeur, deed bij deze gelegenheid de uitspraak dat
de komende 75 weken voor VOLT belangrijker zouden zijn dan de afgelopen 75 jaren.
Een uitspraak die in de loop van de tijd steeds meer betekenis zou krijgen.
Als dank voor de goede samenwerking werd aan de Gemeente Tilburg een waterpomp
aangeboden. Deze pomp siert nu de Oude Markt en is een kopie van de originele stadspomp, die in 1898 werd afgebroken toen de waterleiding een stadspomp overbodig
maakte. De kopie is vervaardigd naar een oude prent uit 1740 en staat op dezelfde plek
als de originele pomp.
Het feest voor het personeel werd gegoten in de vorm van een open dag waarop de medewerkers, samen met familie en kennissen, het bedrijf konden bezoeken. Ook de allerkleinsten waren welkom, er was voor hen een heuse “VOLT-crêche” ingericht.
Elke afdeling had zich terdege voorbereid, de productieprocessen werden met veel belangstelling bekeken. Op de niet- productieafdelingen waren vaak verrassende presentaties Als omlijsting van het geheel presenteerden de verschillende VOLT-verenigingen
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De Volf-pomp' op de Oude
Markt was een geschenk van
Valt aan de Tilburgse
gemeenschap ter
gelegenheid van het 75-jarig
bestaan in 1984

zich. De Drumfanfare VOLT verzorgde samen met de Philips Harmonie de muzikale begeleiding. Al met al een grandioos succes, de open dag trok maar liefst 11.446 bezoekers!
Ondanks alle feestelijkheden was 1984 ook een zorgelijk jaar. De opmerking van de heer
Iding kreeg meer inhoud. Er was namelijk te weinig werk, waardoor een aantal medewerkerstijdelijk bij Philips Oss moest gaan werken. Er werd ook buiten Philips naar werk gezocht. Zo werden in opdracht van Volvo draadbomen voor de Volvo 700 geassembleerd.
De VOLT- vakliedenopleiding werd gestopt. Deze bestond al sinds 1939 en had in 45 jaar
450 hoogwaardig geschoolde vaklieden opgeleid. Indirect leidde de stopzetting tot de oprichting van de Stichting Vakopleiding Metaal Tilburg, die merkwaardigerwijs binnen de
muren en met machines en instructeurs van VOLT van start ging. Het doel was nu echter
de vakliedenopleiding voor de vele gereedschapmakerijen en machinefabrieken in en
rond Tilburg.
In 1984 kreeg VOLT ook een andere naam. Deze werd Nederlandse Philips Bedrijven B.V.,
vestiging VOLTTilburg. Op het dak van gebouw NA werden de letters VOLT vervangen
door PHILIPS,
Op 31 december 1984 telde VOLT nog 1836 medewerkers.
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Bezinning en reorganisatie

Luchtfoto Volt aan de

D: periode 1985 t/m 1992 kenmerkte zich door bezinning op de toekomst, reorganisaties en afbouw van het personeelsbestand.
In 1985 nam het gebruik van de computer een steeds grotere vlucht. Bij het ontwerpen
en maken van gereedschappen deed Cad- Cam zijn intrede, (Computer Aided Design Computer Aided Manufactoring }. Er werden ook proeven genomen met een zogenaamde robotarm voor het overzetten van producten.
Per 1 juli volgde een directiewisseling; de heer Iding kreeg de leiding over de industriële
Elcoma-activiteiten in Nederland. Zijn opvolger bij VOLT was ir. WJ. Hoogenboezem.
Deze maakte zich al snel zorgen over de ontwikkeling van de financiële resultaten en
over het niveau van de kostprijzen.
In de tweede helft van het jaar kwam het W.W, C.- laboratorium, een deel van het vroegere AT. -laboratorium, naar VOLT. De afkorting W.W.C. staat voor Wire Wound Components ofwel draadgewikkelde producten. Met de komst van het W.W.C.- laboratorium
werd fysiek het hoogste puntbij VOLT bereikt. Er werd namelijk op 15 juni een mast van
45 meter hoogte op het terrein geplaatst voor radio- en televisieontvangst.

Zevenfeuvelenweg, 1985
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Twee feestelijke gebeurtenissen markeerden het jaar: de viering van hetfeit dat sinds
1971 het aantal van 200 miljoen minispoelen was geproduceerd en daarnaast de viering
van het 50-jarig bestaan van de VOLT- brandweer.
Ondanks de komst van het W‚W.C.- lab. was het aantal werknemers aan het eind van

1985 gedaald tot 1723,

In 1986 vond de eerste reorganisatie plaats. De bedrijfsmechanisaties van Consumer
Electronics en Elcomaplus de centrale werkplaats werden samengevoegd. Het geheel
kreeg de naam PS,& A, ( Productie Systemen & Automatisering).
De heer Hautekiet, lid van de hoofddirectie Nederlandse Philips Bedrijven, liet zich tijdens een werkbezoek uitgebreid voorlichten over het werkpakket en de technische potentie van VOLT, De boodschap die hij meegaf was: “Bezin je op de toekomst, niet op de
korte, maar op de lange termijn. Met andere woorden bedenk wat VOLT over 10 tot 15
jaar Philips te bieden heeft.”
In november 1986 overleed de heer Repko, gepensioneerd adjunct-directeur van VOLT.
Hij stond bekend om zijn koopmansgeest en heeft 40 jaar lang een groot stempel gedrukt
op de gang van zaken bij VOLT.
De kerstboodschap van de directie was verre van optimistisch. In 1986 werd een aanzienlijk verlies geleden. De heer Hoogenboezem kondigde aan dat het zo niet verder kon. Er
moest iets gebeuren. Er zouden plannen gemaakt worden om te komen tot een eenvoudigere, efficiëntere en effectievere organisatie. Dit alles zou moeten leiden tot een kostprijsdaling van de VOLT- producten met ca. 20%.
Het jaar 1986 werd afgesloten met een personeelsbestand van 1671 medewerkers.
Het jaar 1987 begon op het oog rustig. Het was duidelijk de tijd van plannen maken en
bezinning op de toekomst.
Gelukkig kon aan het grote financiële verlies van 1986 snel een halt worden toegeroepen.
Het bedrijfsblad “VOLT Contact” vierde zijn 40-jarig jubileum.
Het productmanagement van EPA. (Electronic Parts and Assemblies) kwam van Eindho-’
ven naar Tilburg. Bovendien werd Volt het distributiecentrum voor de producten die
voortkwamen uit het samenwerkingsverband Philips- Fluke.
De afdeling Onderdelen (vroeger Metaalwaren) werd onder de loep genomen. Dit leidde
tot een nieuwe afdeling met als taken:
- Het ontwerpen en maken van stempels en matrijzen
- Het produceren en leveren van kunststoffen en metaalwaren voor zowel de interne
(Philips) als de externe markt.
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De hoofdingang aan de
Zevenheuvelenweg, 1984

De O.R. bracht overdit plan een positief advies uit en kwam met de suggestie de nieuwe
afdeling K.M.V. (Kunstoffen en Metaalwaren VOLT) te noemen. Deze suggestie werd
deels overgenomen, het werd K.M.T. ( Kunstoffen en Metaalwaren Tilburg).
In november van 1987 kwam, in aansluiting op de reeds in gang gezette reorganisaties,
de aankondiging dat er een totale herstructurering van het bedrijf zou komen.
Het personeelsbestand nam verder af tot 1568 medewerkers.
1988 was het jaar van de grote veranderingen.
In maart van dat jaar werd de grote herstructurering bekend gemaakt. Er kwamen, naast
een zeer beperkt aantal centrale diensten en centrale stafafdelingen, vier in hoge mate
zelfstandige units, namelijk:

-_W.W.C., een samenvoeging van de ontwikkeling en fabricage van Spoelen en L.O.T.'s
(Line Output Transformers)
-_D.U., een pilot- en massafabricagebedrijf voor deflectie-units.
-_K.M.T, een unit belast met het ontwerpen en maken van matrijzen en stempels, als-

mede het produceren van onderdelen van kunststof en metaal,
-_PS.&A., een unit belast met het ontwikkelen, ontwerpen en maken van gemechani-

seerde en geautomatiseerde productiesystemen.
Behalve DU. kregen de units een eigen marketingafdeling om, naast de interne Philips markt ook te kunnen opereren op de externe markt. Bij de unit D,U. werd gestopt met de
productie van monochroom. Deze productie werd overgebracht naar Taiwarf.
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De leiding van de verschillende units kwam in handen van respectievelijk:
ing. A.C. Kemmere, unit W.W.C.
ir. A.C.M. Daniels, unit D.U.
ing. AJ.G.J. Moonen, unit K.M.T.
ir. J.J.M. Collette, unit P.S.& A.

De herstructurering had niet alleen gevolgen voor de organisatie, maar had ook grote gevolgen voor de personele bezetting. Het personeelsbestand moest met 450 medewerkers
worden teruggebracht tot ca. 1120 medewerkers. Hiervoor kwam een sociaal plan waarover met de vakbonden overeenstemming werd bereikt. Voor het eerst werd de V.R.O.M.regeling toegepast. ( Vertrek Regeling Oudere Medewerkers). Deze regeling hield het collectief ontslag van alle medewerkers van 55 jaar en ouder in. Op dat moment waren dat
er ca. 400. Zij kregen een eenmalig bedrag uitbetaald als aanvulling op een wettelijke uitkering tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Ook hun pensioenrechten werden gewaarborgd.
'
Een aantal medewerkers moest worden overgeplaatst, zowel intern als extern. Medewerkers in de leeftijd tussen 50 en 55 jaar kwamen als eersten in aanmerking voor overplaatsing binnen VOLT. Voor de overige medewerkers werd ondersteuning toegezegd bij het
zoeken naar een baan binnen en buiten Philips. Die medewerkers die zelf een andere
baan buiten Philips vonden en ontslag namen, kregen een zogenaamde progressieve ontslagpremie, d.w.z. hoe eerder zij vertrokken hoe hoger de premie.
De hele herstructurering had als doel met slagvaardige product/markt gerichte units een
kostenbesparing van minimaal 20 miljoen gulden te bereiken, zodat er een verantwoorde
marge zou ontstaan tussen kostprijs en marktprijs.
Hetvalt te begrijpen dat al deze maatregelen grote onrust onder het personeel veroorzaakten. Behalve de 55-plussers, wist op het moment van aankondiging immers niemand
wie “wijker” of “blijver” zou zijn.
In september verschenen de eerste foto’s van tientallen “Vrommers” in het VOLT Con-

tact. De grote uittocht was begonnen.

Enkele nieuwe units pakten de zaken voortvarend aan. Dat bleek onder andere uit de
deelname van zowel K.M.T. als PS.& A. aan een grote internationale industriële beurs in
de jaarbeurs in Utrecht, (de V.A.T 88 / Techno-Show }. Daar werd flink aan de weg getimmerd.
In 1988 werd bij alle vestigingen van de Nederlandse Philips Bedrijven B.V. de draagplicht van badges ingevoerd, dus ook bij VOLT. ledere medewerker bij VOLTkreeg een
badge met pasfoto, naam en deletters V.T. (VOLT Tilburg).
Al sinds ruim vijftig jaar werd bij VOLTieder jaar een Sinterklaasfeest voor de kinderen
van de medewerkers. georganiseerd. Dit jaar werd het feest niet door VOLT maar door de
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Drumfanfare VOLT verzorgd. Hiermee werd een oude traditie in ere hersteld. In de beginjaren was het namelijk een VOLT vereniging die de organisatie van hetfeest op zich nam;
de gymnastiekvereniging. Later nam VOLT de organisatie van het feest over. De organisatie door de Drumfanfare bleek een groot succes.
Op de valreep van het jaar viel het besluit het groepsvervoer van werknemers op te heffen. Dat VOLTinitiatiefrijk personeel had bleek al snel uit de verschillende onderlinge afspraken om toch tot een vorm van privé groepsvervoer te komen, een voorloper van het
carpoolen. Het aantal medewerkers uit België was zo groot dat er op initiatief van en georganiseerd door de medewerkers, een bus vanuit België bleef rijden.
Aan het eind van dit jaar was de doelstelling van een vermindering van het personeelsbestand tot 1120 medewerkers nog niet volledig bereikt; op dat moment was dat nog 1250.
De regelingen zouden echter ook in het volgend jaar nog doorlopen.
In 1989 bleef het dan ook nog doorgaan met de uittocht. Tot augustus van dat jaar zag
men maandelijks vele “Vrommers” afgebeeld in het VOLT Contact.
Dat jaar werden de eerste volledig opgeleide groepschefs fabricage gediplomeerd. Zij vervingen de welhaast traditionele bazen en onderbazen, waarmee een kostenbesparing en
lijnverkorting werd gerealiseerd,
Ook werden de eerste diploma’s uitgereikt in het kader van de Basis Cursus Techniek voor
machine operators. Verder onderging de kantine NL een verbouwing tot bedrijfsrestaurant waarvan de catering werd uitbesteed aan Eindhoven Catering Service. De medewerksters van de kantine kwamen in dienst van dit bedrijf.
1989 was ook het jaar van het 80- jarig bestaan van VOLT. Hoewel de omstandigheden er
niet naar waren dit feit feestelijk te vieren, ging het niet geheel ongemerkt voorbij. Alle
medewerkers ontvingen op 26 mei 1989 een fraai horloge met op de wijzerplaat een gestyleerde VOLT Vonk en de tekst “80 jaar”.

De herstructurering leidde tot een kostprijsdaling van ca. 20% en het jaar 1989 werd af-

gesloten met een positief bedrijfsresultaat.

Het jaar eindigde met een bestand van 1090 medewerkers.

Begin 1990, om precieste zijn op 13 februari, kwam een einde aan delevering van een

traditioneel VOLT-product. Op die datum werd namelijk de laatste speciale draaiconden-

sator afgeleverd. Deze condensatoren werden sinds 1928 bij VOLT gemaakt en hoewel de

ontwikkeling en productie van draaicondensatoren reeds in 1975 was gestopt, werden er
tot 1990 nog steeds speciale condensatoren geleverd.
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Dit betekende het einde van een 61 jaar oud product en dan te bedenken dat de afdeling
condensatoren in de jaren vijftig nog duizend medewerkers telde.
Bij K.M.T. ontwikkelden de zaken zich goed. Om efficiënter te werken liet men in de
weekends een aantal machines onbemand draaien. Een probleem was daarbij wel de controle op de aan - en afvoer van lege en volle dozen naar het magazijn. K.M.T., een drie
ploegen bedrijf, improviseerde toen een vierde ploeg, namelijk de bedrijfsbeveiliging.
Met een videocamera kon vanuit de portiersloge het productieproces gevolgd worden en
zo kon bij storingen direct worden ingegrepen.
De onzekerheid over het voorbestaan van de rest van VOLT bleef bestaan. Daarom stelde
een interne werkgroep, ondersteund door externe adviesbureaus, een perspectiefplan
VOLT op. Er was eerder al met de vakbonden afgesproken dat er zo’n plan zou komen.
Het plan werd op 29 mei 1990 gepresenteerd met als hoofdeonclusie dat VOLTop termijn zeker bestaansrecht had, maar dat daar wel de nodige aanpassingen en initiatieven
voor nodig zouden zijn.
Voor de afzonderlijke units betekende dit het volgende:
-_W.W.C.:deontwikkeling, de pilot fabricage en de productie van hoogwaardige producten bleven in Tilburg De massaproductie van spoelen zou geleidelijk verplaatst
worden naar zogenaamde lage lonen landen,
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-__D.U.: De procesontwikkeling en de céntrale kwaliteitsdienst werden naar Eindhoven
verplaatst. De massafabricage van deflectie units zou geleidelijk worden geconcentreerd in Washington New Town in Engeland.
- _K.M.T. had goede vooruitzichten, er was een voldoend grote markt voor de producten, zowel in - als extern Philips, Er werd zelfs gedacht aan uitbreiding op kleine
schaal.

-_PS& A. bevond zich in een sterk concurrerende markt, maar zou zich op basis van de
aanwezige kennis zowel binnen als buiten Philips op die markt moeten kunnen
handhaven.
Onder de naam “New Business” werd een nieuwe unit aan de organisatie toegevoegd.
Deze unit moest op basis van de kennis en kunde die in de overige units aanwezig was,
nieuwe activiteiten ontwikkelen. Voorbeelden daarvan waren de ontwikkeling en productie van implantaten voor varkens, een electronisch herkenningssysteem dat in plaats
van de bekende blikjes in het oor kwam. De ruimte waar de implantaten gemaakt werden, kreeg al snel de bijnaam “het Varkenskot”. Ook werd gestart met de ontwikkeling
van een antenne, het hart van de Q.L. lamp, voor de Product Divisie Licht. Deze lamp

had een levensduur van 60.000 uur.
Ook zouden er nieuwe technologieën en producten naar Volt komen. Er was een plan
voor een joint venture tussen Philips en het Japanse bedrijf Teikoku Tsushin Kogyo
(T.T.K.). Het nieuwe bedrijf zou gevestigd worden op het terrein van VOLT en zou bedieningspanelen voor audio-apparatuur gaan produceren.
Verder werd bekend dat de personeelsbezetting geleidelijk moest afnemen tot een bestand van ca, 900 medewerkers ultimo 1992, Hierbij was nog geen rekening gehouden
met de werkgelegenheid die zou kunnen ontstaan uit deze nieuwe perspectieven
Een opsteker was de aankondiging dat K‚M.T. zich ging concentreren en specialiseren in
geïntegreerd spuitwerk ( metaal in kunststof). Er vond een uitruil plaats met P.M.F, Eindhoven. Alle metaalwaren activiteiten gingen naar Eindhoven en daar kwam geïntegreerd
spuitwerk voor terug naar Tilburg. Bovendien won K.M.T. in november 1990 de Tilburgse
ondernemersprijs
In de tweede helft van 1990 pakten zich opnieuw donkere wolken samen boven VOLT en
nu niet alleen boven Volt maar boven heel Philips. Het Philips concern stevende af op
een recordverlies van vier miljard gulden en ook Volt zat in de rode cijfers. Binnen heel
Philips ging de operatie Centurion van start en ook VOLT ontkwam daar niet aan.
Hoewel iedereen wist dat het niet goed ging met Philips, sloegen de mededelingen van de:,
heer Hoogenboezem in als een bom. Ruim twee jaar na een grondige reorganisatie met
een groot verlies aan arbeidsplaatsen, maar toch met een hoopvol perspectiefplan, nu
opnieuw een geweldige dreun. Wat ging er nu weer gebeuren?
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Voor geleidelijke productieverplaatsing was nu geentijd meer. Er werd bekend gemaakt
dat de productie van deflectie units in Tilburg eind 1991 zou worden gestopt. Ook de productie van demag-spoelen, coaxen en kabels binnen W.W.C, zou op korte termijn stoppen Voor PS.& A. zou gekeken worden naar de magelijkheden van verzelfstandiging buiten Philips of overname door een derde. De nog aanwezige centrale diensten zoals L.S.A.
en Physical Distribution werden gedecentraliseerd naar de units.
Er waren echter nog een paar lichtpuntjes. K.M.T. zouiets uitbreiden en de joint venture
TTK. Philips zou doorgaan. Bovendien werd er bekend gemaakt dat er een Bundling &
Assembly Center (B.ÀA.C.) voor personal computers zou worden opgestart in hal NB.
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Een activiteit die enkele honderden arbeidsplaatsen zou kunnen opleveren. Afgezien van
de positieve ontwikkelingen bij K.M.T. en het B.A.C. kostte dit plan opnieuw 275 arbeidsplaatsen. Zoals nog kort daarvoor met de vakbonden was overeengekomen, gold voor de
vertrekkende medewerkers het sociaal plan gekoppeld aan het perspectiefplan. Dit was
beter dan het algemeensociaal plan van Philips dat van kracht was vooralle reorganisaties in het kader van Centurion.

Het was niet verwonderlijk dat na dit nieuws nagenoeg het gehele personeel een protestbetaging hield. Ze droegen daarbij allen een zwart rouwlintje,
Zo eindigde het perspectiefvolle jaar 1990 op de valreep toch nog met een zwart randje.
Per 31 december 1990 waren er nog 1110 medewerkers in dienst
Het nieuwe jaar 1991 begon met ingrijpende veranderingen in de directie. In januari
werd bekend gemaakt dat ir. Hoogenboezem metingang van Ì februari was benoemd als
directeur van de vestiging Roosendaal van Philips Lighting B.V.
In lijn met en vooruitlopend op de organisatorische ontwikkelingen kreeg hij drie opvolgers. Dit waren:

-

-

ir A.C.M. Daniels die werd benoemd tot bedrijfsdirecteur van Philips Consumer Electronics B.V, vestiging VOLTTilburg. Deze fabriek bestond toen nog uit de afdelingen
W.W.C., het B.A.C. en vooralsnog D.U. en PS.&A. Korte tijd daarna werd hij tevens
Industrial Manager van de wereldwijde W.W.C. activiteiten.
ir KG, van Tuyl. Hij werd benoemd tot bedrijfsdirecteur van N.P.B. B.V. vestiging
Kunststoffen en Metaalwaren Tilburg {K.M.T.)

„

De heer H.A.M. Simons werd benoemd tot directeur van de joint venture i.o, tussen
‘Teikoku Tsushin Kogyo (I.T.K.) en Philips.

Door de snelle afbouw van de DU. activiteiten kwam er voldoende ruimte vrij om de assemblage lijnen voor p.c's van het B.A.C. op te bouwen. Het B.A.C. ging dan ook in maart
van start. In mei werd bij W.W.C. begonnen met de productie van de antenne voor de
O.L. lamp.
Het laatste nummer onder de naam VOLT Contact verscheen in juli. Omdat er inmiddels
meerdere Philips bedrijven op het terrein gevestigd waren werd de naam veranderd in
Philips Tilburg Contact.
Na de zomer bleek dat een zelfstandig voortbestaan van PS.&A. niet mogelijk was. Een
gedeeltelijke overname door de machinefabriek Axxiflex mislukte. Wel konden ca. 30
medewerkers worden overgeplaatst naar Philips Components in Eindhoven. Opnieuw
vervielen er 70 arbeidsplaatsen.

Inmiddels waren er in oktober ca. 90 mensen bij de B.A.C. activiteiten betrokken. Dertig
van de negentig medewerkers waren in dienst van Frans Maas B.V., die de distributie van
p.c.’s verzorgde en daarvoor gebouw NO, het vroegere veem, van VOLThuurde. Ook was
inmiddels besloten het Europese Distributie Centrum voor monitoren op het VOLT terrein te vestigen.
In oktober werden er O.R. verkiezingen gehouden en kregen P.C.E. B.V. vestiging VOLT
Tilburg en K.M.T. ieder een eigen ondernemingsraad. De 1.S.A. activiteiten van VOLT gingen over naar Origin Nederland B.V. waarbij Origin de automatisering voor VOLT bleef
verzorgen
De sluiting van de afdeling Deflextie Units op 31 december 1991 viel samen met het jubileum van een medewerkster van deze afdeling, mevr.J.M.A. van Bladel-Wolfs. Zij was op
die dag 40 jaar bij VOLT in dienst.
Met gemengde gevoelens werd afscheid genomen van het jaar 1991. Opnieuw was er veel
veranderd, nu onder de druk van Centurion. Het personeelsbestand was inmiddels gedaald tot 646 medewerkers.
Op 7 januari 1992 werd de eerste zogenaamde “Customer Day” bij Volt gehouden. Dit
was een wereldwijd Philips gebeuren in het kader van Centurion om een proces van
klantgericht werken op gang te krijgen.
Enkele maanden daarna kwam er opnieuw een klap. Ernstige stagnatie op de markt voor
personal computers maakte dat er werd besloten de assemblage activiteiten van het
B.A.C. te sluiten en te concentreren in Montreal, Canada. Dit kostte bij VOLT 75 arbeidsplaatsen.
Na enige verbouwing werd medio 1992 de ontwikkeling van W.W.C. verhuisd van gebouw NS naar NA. Dit had een tweeledig doel. Op deze manier kon de ruimte in gebouw
NA efficiënter worden gebruikt en kwam gebouw NS vrij om afgestoten te worden. Om
dezelfde redenen werd in september van dat jaar de [.S.A. ruimte in gebouw ND ontruimd en de activiteiten overgeplaatst naar gebouw NP. Van hieruit werd daarna de automatiseringsondersteuning door Origin verzorgd.
De steeds verder afnemend schaalgrootte maakte verdere kostenbesparende maatregelen
nodig. Ook het Philips Tilburg Contact, het vroegere VOLT Contact, moest er aan geloven. In december 1992 verscheen , na ruim 45 jaar, het laatste nummer.

Tot overmaat van ramp werd per eind december nog het Europese Distributie Centrum
gesloten. Er kwam geen eind aan het stoppen van activiteiten en afbouwen van het personeelsbestand. Op 31 december waren er nog 340 mensen bij VOLTin dienst. In precies
8 jaar was het aantal medewerkers met 1500 personen afgenomen.
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De sluiting

De haospanningstrafo was
een van de laatste producten
die bij Volt werd gemaakt.

1 januari 1993 was de enig overgebleven VOLT activiteit nog W.W.C, met de afdelingen Productmanagement, Ontwikkeling, Pilotfabricage en Productie van hoogwaardige producten. Daarbij waren op dat moment 340 medewerkers betrokken.
Alin februari kwam het bericht dat de reguliere productie in Tilburg zou worden gestopt.
Die zouof verplaatst worden naar lage lonen landen of door uitfasering verdwijnen.
Op korte termijn zou dit 120 arbeidsplaatsen kosten, maar men verwachtte dat het totaal
aantal arbeidsplaatsen nog verderterug zou lopen, van 340 naar 130,
Het was de bedoeling VOLT om te bouwen tot een internationaal kenniscentrum voor
W.W.C. waar nieuwe producten en productietechnieken zouden worden ontwikkeld en
de daarbij behorende proeffabricage zou plaatsvinden. Het proces van aanpassingen en
veranderingen diende in twee jaar, dus ultimo 1994 te zijn voltooid.
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Sleutelwaarmee diverse
gebouwen voorde laatste
keerop 15 januarf 1999 op
symbolischewijze zijn
geopenden gesloten,
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Eind 1994 was het nieuwe kenniscentrum inderdaad gerealiseerd.
Er bleef ook nog wat productie van producten die nog voor beperkte tijd gemaakt werden.
Het totaal aantal medewerkers was inmiddels teruggelopen tot ca. 130.
Er was in de tussentijd ook nog een directiewisseling geweest. De heer Daniels wasper 1

april van dat jaar benoemd tot bedrijfsdirecteur van de Machinefabriek Acht. Enigetijd
daarna kreeg ir. R.A. van der Veen, naast een aantal taken in Eindhoven,de leiding van

de restanten van VOLT.
Dejaren '95, '96, '97 en '98 waren nodig om de productie volledig te stoppen. De sluiting
was onafwendbaar. De eerste gebouwen waren al in 1993 verkocht en in 1995 gingen de

overige gebouwen en grond in de verkoop. In 1997 werden alle gebouwen en de daarbij

behorende grond ten westen van het ketelhuis in één keer verkocht. Nieuwe bedrijven

namen daar hun intrek.

In juli 1998 werden productmanagement en de ontwikkeling van W.W.C, naar Eindhoven verplaatst. In de tweede helft van 1998 werd de productie verder ontmanteld. De
streefdatum 31 december 1998 werd net niet gehaald, men had nog twee weken in 1999

nodig om alles leeg op te leveren.
Op 15 januari 1999 werd het hoofdstuk VOLT op symbolische wijze afgesloten met de
grote houten sleutel met de VOLT Vonk. Die sleutel had, sinds de opening van het hoofdkantoor aan de Groenstraat, vele malen dienst gedaan voor het openen en sluiten van de
gebouwen.
Na bijna 90 jaar verdween daarmee een bedrijf uit Tilburg, waar tienduizenden mensen
eens hun brood verdienden. Een bedrijf met een geweldige impact op de hele regio, tot
ver in België, en op sociaal gebiedlange tijd nummer één. De erfenis die Volt nalaat, is
K.M.T en direct of indirect de vele gereedschapmakerijen die aan ongeveer 650 mensen
in de regio Tilburg werk bieden. Vele verenigingen die binnen VOLT ontstonden zijn nog
steeds actief, soms onder een andere naam ‚, maar enkele hebben nog de originele naam
zoals de Drumfanfare, de Gymnastiekvereniging, Davo ( Dammen VOLT) en Schavo
(Schaken VOLT).
Een nalatenschap die er mag zijn en naar wij hopen nog lang zal voortbestaan.

Bronnen:
“VOLT 1909-1984" J.R.O. Trommelen
VOLT Contact
Mededelingen Philips/VOLT

Ondernemingsraadsverslagen
Vakbondsverslagen
Gemeente Archief Tilburg
Philips Archief Eindhoven

Informatie oud medewerkers VOLT
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Vanwege het 50-jarig
bestaan in 1991, werd de

Drumfanfare Volt van
nieuwe uniformen voorzien.
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Waarschijnlijk bij het 10-

jarig bestaan in 1919
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