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Lámparas Z: De fabriek met de rolschaatsbaan 

Dat Barcelona haar architecturale pareltjes van Antoni Gaudí koestert is bekend,  maar dat ook bouwwerken die 

minder uitbundig ontworpen zijn op waarde worden geschat blijkt wel uit de herbestemming van de voormalige 

lampenfabriek van Philips. Met op de binnenplaats een botanische tuin en rolschaatsbaan waar de arbeiders hun siësta 

konden doorbrengen, had de fabriek een goede reputatie in de stad gekregen en wellicht dat dit bijgedragen heeft aan 

haar behoud. In de beginjaren waren de arbeidsverhoudingen echter nog allesbehalve harmonieus, zo ondervond 

Philipspionier Jan van der Harst toen hij door Gerard Philips werd uitgezonden naar Lámparas Z. Toch zou hij het bijna 

veertig jaar volhouden tussen de Catalanen die hem in 1960 feestelijk uitgeleide deden. Dankzij berichtgeving hierover 

in het Philipsblad Announcer en speurwerk van Nuria Widmann kunnen verleden en heden van deze eerste 

buitenlandse productielocatie van Philips nader belicht worden.  

Een gloeilampenfabriek in Spanje 

Na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog was voor 

Philips het moment aangebroken om internationaal 

gezien haar vleugels uit te gaan slaan. Hoewel het 

bedrijf voor de oorlog al gloeilampen exporteerde, was 

er in 1919 een nieuwe situatie ontstaan. De positie van 

concurrenten in Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk 

was verzwakt door deelname van deze landen aan het 

conflict, terwijl de neutraliteit van Nederland juist in het 

voordeel van Philips had gewerkt. Door het wegvallen 

van buitenlandse importen had ze haar aandeel op de 

thuismarkt sterk kunnen uitbreiden. Dit was niet zonder 

moeilijkheden verlopen, omdat ook de aanvoer van 

vitale grondstoffen als glas en industriële gassen tot 

stilstand was gekomen. Door de vervaardiging hiervan 

echter zelf ter hand te nemen had Philips de 

gloeilampenproductie sterk weten uit te breiden en was 

het aantrekkelijk om hier nieuwe exportmarkten voor te 

gaan zoeken nu in Europa de wapenen tot zwijgen 

waren gekomen. Bovendien had het in 1914 opgerichte 

bedrijfslaboratorium haar eerste succes geboekt met de 

Arga-lamp, die door vulling met argon- i.p.v. stikstofgas 

beter presteerde dan die van wereldmarktleider 

General Electric (GE) uit de Verenigde Staten. Niettemin 

had GE haar positie in de belangrijkste Europese landen 

goed afgeschermd met patenten op andere aspecten 

van de gloeilamp (zoals de gespiraliseerde gloeidraad 

van wolfraam), zodat de expansie van Philips zich 

voorlopig moest beperken tot minder prominente 

staten: België, Oostenrijk, Zwitserland en …. Spanje. Te 

Brussel werd in 1919 de verkoopmaatschappij La 

Lumière Economique opgericht, terwijl in 1921 in 

Wenen en Aarau fabrieken van het Amerikaanse 

Westinghouse over werden genomen. De eerste 

buitenlandse fabriek die werd overgenomen stond 

echter in Barcelona. In 1919 kocht Philips daar Sociedad 

Española Lámparas Eléctricas ‘Z’, of kortweg Lámparas 

Z. Dat deze gloeilampenfabriek van een lokale eigenaar 

werd overgenomen en niet van een internationaal 

concern als Westinghouse, zal zeker bijgedragen 

hebben tot de snelle acquisitie. Weldra werd echter 

duidelijk dat de zaken zich voor deze Spaanse vestiging 

van Philips allerminst voorspoedig zouden ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Reclameaffiche van Lámparas Z 

Spanje was dan wel buiten de Grote Oorlog van ’14-18 

gebleven, door revolutie, terreur en sociale strijd was 

het bepaald geen rustige uithoek van Europa. De 

neergang van Spanje als grootmacht had zich al drie 

eeuwen eerder ingezet, maar dit proces versnelde door 

het verlies van haar Zuid-Amerikaanse koloniën in de 

negentiende eeuw. Het land werd geplaagd door 

burgeroorlogen die veel slachtoffers kosten en 

buitenlandse investeerders deden terugdeinzen. Handel 

en landbouw hadden de economie altijd gedomineerd, 

maar omdat de nijverheid daarbij was achtergebleven, 

wilde de industrialisatie, die in veel andere landen 

stormachtig verliep, op het Iberisch schiereiland maar 

niet van de grond komen. En daar waar dit wel in zekere 

mate het geval was, zoals in Catalonië, leidden grote 

sociale tegenstellingen tot scherpe arbeidsconflicten die 

een verlammende werking hadden op de toch al trage 

vooruitgang. Het was voornamelijk de textielindustrie 

die opgang maakte in Barcelona en omstreken. De 
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zware industrie bleef bescheiden van omvang en kon 

niet concurreren met producten uit Baskenland en 

machines uit het buitenland. Niettemin profileerde de 

stad zich internationaal in 1888 met een 

wereldtentoonstelling. Waar veel industriesteden te 

maken hadden met opkomend socialisme en 

communisme, werd Barcelona geplaagd door de nog 

militantere stroming van het anarchisme. De 

anarchisten bedienden zich van bomaanslagen om hun 

doelen te bereiken, wat weer beantwoord werd door 

zware repressie van de zijde van de overheid. Toen vlak 

voor de eeuwwisseling na een verloren oorlog ook nog 

Cuba en de Filipijnen aan de VS moesten worden 

afgestaan was het land definitief vervallen tot de 

categorie van derderangs naties. Toewijzing van Noord-

Marokko als protectoraat (Westelijke Sahara was al 

langere tijd een Spaanse kolonie) maakte hier weinig 

aan goed. Integendeel, de militaire inspanningen die dit 

met zich meebracht leidden tot extra binnenlandse 

onrust. Toen in 1909 in de haven van Barcelona extra 

legereenheden zich inscheepten voor vertrek overzee, 

braken er gewelddadigheden uit onder de arbeiders die 

een week aanhielden en aan meer dan honderd mensen 

het leven kostten. Deze laatste week van juli zou de 

geschiedenis ingaan als La Setmana Trágica, de tragische 

week. Net als andere neutrale landen profiteerde 

Spanje in zekere mate van de oorlogsjaren ’14-18, 

vanwege tijdelijk gewijzigde handelsstromen, 

toegenomen export van minerale grondstoffen en 

kapitaalvlucht. Omdat investering van deze extra 

inkomsten in de economie uitbleef, was de welvaartsval 

in 1919 abrupt en genadeloos. Tot 1923 waren 

gewelddadige stakingen aan de orde van de dag en 

omdat de vakbonden elkaar ook onderling bevochten 

lieten in deze vier jaar tijd naar schatting zevenhonderd 

mensen het leven, waaronder vele ondernemers.   

Lámparas Z 

Ondanks de sociale onrust kreeg een moderne 

ontwikkeling als elektrificatie rond de eeuwwisseling 

toch voet aan de grond in een belangrijk stedelijk 

centrum als Barcelona en ontstond er ook behoefte aan 

de bijbehorende consumentenproducten, te beginnen 

met de gloeilamp. Luis Muntadas y Rovira, telg uit een 

geslacht van Catalaanse industriëlen, maakte zich de 

kennis van de elektrotechniek eigen op de École 

Polytechnique in Genève en startte in Barcelona een 

onderneming op dit gebied in 1891, toevallig ook het 

jaar waarin Philips werd opgericht. Zoals veel bedrijven 

in deze opkomende sector hield ook La Industria 

Eléctrica zich aanvankelijk bezig met systemen voor de 

hele keten, van opwekking (generatoren) en transport 

(installatietechniek en transformatoren) tot gebruik 

(pompen en motoren). Toen in die laatste categorie ook 

de gloeilamp doorbrak, richtte Muntadas hier in 1908 

een apart bedrijf voor op: Lámparas Z. Inmiddels had hij 

in verband met de noodzakelijke uitbreidingsmogelijk-

heden de Barcelonese binnenstad verruild voor een 

ruime locatie in de voorstad Cornellá. Omdat hij inzag 

dat de techniek zich razendsnel ontwikkelde en het in 

een perifeer land als Spanje met een relatief kleine 

markt onmogelijk was om hierin bij te blijven, besloot hij 

samenwerking te zoeken met grote buitenlandse 

bedrijven en al snel kwam hij tot overeenkomst met 

Siemens. Toen Muntadas in 1912 vroegtijdig stierf 

behoorde hij inmiddels tot de meest vooraanstaande 

industriële ondernemers van Catalonië. Zijn schoon-

zoon, Julio Capará, zette als opvolger de activiteiten 

succesvol voort en kwam in contact met Anton Philips 

toen die op één van zijn zakenreizen Barcelona bezocht. 

Er werd besloten tot een samenwerkingsovereenkomst 

om kennis uit te wisselen op het gebied van 

gloeilampenproductie, maar toen Lámparas Z na de 

oorlog in financiële moeilijkheden kwam als gevolg van 

de recessie greep Philips zijn kans en nam het bedrijf 

over.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Verkoopkantoor van Lámparas Z 

Om de productie op een hoger peil te brengen werden 

er in 1920 machines vanuit Nederland verscheept en 

geïnstalleerd. Verantwoordelijk hiervoor was ing. Sytze 

Aninga, die in de jaren dertig leiding zou gaan geven aan 

de Philipsfabrieken in Engeland (Mitcham Works) en zijn 

carrière zou beëindigen als directeur van de TL-

buizenfabriek in Roosendaal. De verwachte resultaats-

verbetering bleef echter uit. Hoewel Julio Capará een 

inspirerende en geliefde patroon was voor zijn 

fabrieksarbeiders, achtte Anton Philips het toch 

noodzakelijk om productiemanagement te laten 

moderniseren door kaderpersoneel uit Nederland. Hij 

liet het aan zijn broer Gerard over om hier een geschikt 
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persoon voor te selecteren. Die liet zijn oog vallen op 

ing. Jan van der Harst. Deze was in 1920 als 

werktuigbouwkundige cum laude afgestudeerd aan de 

Technische Hogeschool Delft en direct daarna in dienst 

getreden bij de afdeling Bedrijfsmechanisatie in 

Eindhoven. Daar werd hij door de heren Harrie de Jong 

en Heinrich Reufel klaargestoomd tot machinebouwer 

voor de lampenfabrieken van Philips. Terugkijkend op 

die beginjaren bekende van der Harst bij zijn afscheid in 

1960 dat hij toen eigenlijk maar weinig affiniteit had met 

gloeilampen. Veel liever was hij na zijn studie 

automobielen gaan ontwerpen en bouwen, maar die 

industrie stond in Nederland nog in de kinderschoenen. 

Toen hem in 1922 werd gevraagd om naar Spanje te 

worden uitgezonden was dit wederom buiten zijn 

verwachtingspatroon. Er komt nu eenmaal veel meer bij 

kijken om gloeilampen van goede kwaliteit op hoge 

snelheid te produceren dan enkel het ontwerpen en 

bouwen van machines. Los van productietechnische 

aangelegenheden werd hem al snel duidelijk dat in 

Barcelona ook de arbeidsmoraal een punt van zorg was. 

Gebrek aan gedisciplineerde medewerkers was tot 

dusverre de belangrijkste reden geweest dat er nog 

maar weinig voortgang was geboekt op deze nieuwe 

productielocatie, zo vernam hij per telegram van  

tijdelijk waarnemer Wesselman. Daar kwam nog bij dat 

van der Harst recent vader was geworden en bovendien 

geen woord Spaans sprak. Niettemin nam hij eind 1922 

het besluit om af te reizen naar Barcelona voor deze 

weinig aanlokkelijke klus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3&4: Ook in de fabriek van Lámparas Z 

waren de afdelingen met mannelijke (afb.3) en 

vrouwelijke (afb.4) arbeiders strikt van elkaar 

gescheiden. 

 

Een valse start 

Bij aankomst bleek dat Wesselman ondertussen te 

horen had gekregen dat hij elders ingezet zou gaan 

worden en van der Harst er dus spoedig alleen voor zou 

staan. Omdat het trampersoneel van Barcelona 

langdurig in staking was, moest hij de dagelijkse reis 

naar zijn nieuwe werkplek meestal te voet afleggen. 

Daar aangekomen probeerde hij dan met veel 

improvisatievermogen de prestaties van de productie-

lijn te verbeteren door met handen en voeten de 

arbeiders te instrueren en met zijn kennis van de 

machines noodzakelijke aanpassingen te plegen. Uit 

ongeduld was men vanuit Eindhoven inmiddels 

gloeilampen gaan transporteren naar Spanje om toch 

aan de vraag van de klanten te kunnen voldoen. 

Verkoopagenten Hielscher en Rautzenberg wisten deze 

voor Philips door  het hele land aan de man te brengen, 

waardoor ze vreemd genoeg de sterkste concurrent 

voor Julio Capará waren, die de kwalitatief mindere 

producten van Lámparas Z nu nog  maar moeilijk kon 

slijten. De situatie was onhoudbaar geworden en Capará 

zag geen andere uitweg dan al het personeel te ontslaan 

en de fabriek tijdelijk te sluiten. De rust in het land 

keerde pas weer terug nadat generaal Antonio Primo de 

Rivera in september 1923 via een staatgreep de 

regeringsmacht had overgenomen en met harde hand 

een einde maakte aan de jarenlange anarchie.  

De machtswisseling bleek een weldaad te zijn voor de 

economie van het land en Lámparas Z kon daar, mede 

dankzij de inspanningen van Jan van der Harst snel van 

profiteren. De kwaliteit en leverbetrouwbaarheid waren 

in 1926 dusdanig toegenomen dat Philips haar importen 

staakte en voortaan alle gloeilampen voor de Spaanse 

markt door Lámparas Z liet produceren. Het was nu voor 

Philips ook weer interessant geworden om te gaan 

investeren in uitbreiding van de productiecapaciteit. De 

afdeling bedrijfsmechanisatie in Eindhoven was er in 

geslaagd om de carrousel-machine voor pompen en 

spoelen van de lampen sterk te verbeteren. Waren op 

de D-machine nog meerdere posities nodig om de lamp 

vacuüm te pompen alvorens met een stikstof/argon-
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mengsel te spoelen, op de nieuwe S-machine vereiste 

dit nog maar één positie. Daarmee kon de productie-

snelheid worden opgevoerd naar duizend lampen per 

uur en deze verbeterde machine werd nu ook in de 

fabriek van Lámparas Z geïnstalleerd. Bovendien werd 

Barcelona door Philips opgenomen in het omvangrijke 

nieuwbouwprogramma van eind jaren twintig, dat 

tevens voorzag in moderne fabrieksgebouwen voor 

Eindhoven, Mitcham, Leuven, Hamburg en Pila. De 

nieuwe productievestiging verrees in de voorstad 

Hospitalet, die haar groei vooral te danken had aan de 

textielindustrie. De fabriek werd in 1929 in gebruik 

genomen. Het jaar waarin Barcelona haar tweede 

wereldtentoonstelling organiseerde, maar ook een 

wereldwijde economische crisis zich aankondigde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Carrousel voor pompen en spoelen.

Oorlog 

Net als tien jaar daarvoor veroorzaakte ook deze 

recessie veel politieke chaos en liep uit op een militaire 

staatsgreep, die dit keer echter gevolgd zou worden 

door een gruwelijke burgeroorlog. Nadat Primo de 

Rivera in 1930 was teruggetreden volgden er in 1931 

verkiezingen die door de republikeinen verpletterend 

gewonnen werden. De monarchie werd afgeschaft en 

de koning ging in ballingschap. Omdat de republikeinse 

regering niet onwelwillend stond tegenover federalisme 

beleefde het Catalaanse separatisme weer een 

kortstondige opleving. Toen rechts op haar beurt in 

1933 de verkiezingen won, probeerde ze deze situatie 

weer terug te draaien, wat leidde tot stakingen en 

bloedig straatgeweld in heel het land. Uiteindelijk was 

het aantreden van een linkse volksfrontregering in 1936 

aanleiding voor generaal Franco om in juli van de jaar de 

macht te grijpen. Spanje raakte opgesplitst in een 

nationalistisch en republikeins gedeelte, waarvan 

Barcelona al spoedig de hoofdstad werd omdat Madrid 

direct bedreigd werd door de troepen van Franco. 

Dankzij militaire steun van Duitsland en Italië wisten die 

aan het front al snel de overhand te krijgen, daarbij 

profiterend van de verdeeldheid binnen de 

republikeinse gelederen achter het front. Voor 

Barcelona betekende dit dat anarchisten en 

communisten elkaar op leven en dood bevochten. Net 

als in andere bedrijven werd ook binnen Lámparas Z een 

arbeiderscomité ingesteld dat de leiding van de fabriek 

overnam. Jan van der Harst probeerde met een staf van 

trouwe medewerkers de zaken zo goed en zo kwaad als 

mogelijk was voort te zetten, maar toen in 1938 de 

oorlog in een eindfase kwam en Barcelona dagenlang 

onophoudelijk bestook werd door Italiaanse 

bommenwerpers, kreeg hij opdracht de stad te verlaten. 

Het was de directeur van de Philips Iberica, Wolter 

Wolthers, geweest die deze beslissing had genomen. 

Vanuit Madrid had hij gepoogd leiding te geven aan een 

organisatie die zich deels in de nationalistische (San 

Sebastian en Irun) en deels in de republikeinse zone 

(Barcelona) bevond, maar al met al was dit weinig 

productief geweest. Spoedig na de val van Barcelona in 

januari 1939 eindigde de oorlog in een overwinning voor 

Franco, wat binnen de Philipstop vrij algemeen als de 

beste uitkomst van het conflict werd gezien en reden 

was om de zaken weer snel op gang te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Reclameaffiche van Lámparas Z 
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Na een kortstondig verblijf in Boekarest keerde Jan van 

der Harst daarom terug naar de Catalaanse hoofdstad. 

Hij had in Roemenië ondersteuning verleend bij het 

opstarten van een fabriek voor radiotoestellen en kreeg 

opdracht om zo’n productielijn ook in Barcelona op te 

gaan zetten. Terwijl het oorlogsgeweld in Spanje nu juist 

ten einde was gekomen, brak dit elders in Europa los en 

breidde zich uit tot een wereldoorlog waar ook van der 

Harst ironisch genoeg weer in verzeild zou raken. Nadat 

hij in mei 1940 nog gevluchte (Joodse) Philips-

medewerkers had opgevangen, waaronder de latere 

CFO Robert Spinosa Cattela, werd hij door de eveneens 

uitgeweken Philipstop naar New York geroepen om 

nieuwe fabrieken in te richten in de niet-bezette landen. 

Nadrukkelijk werd daarbij ook gekeken naar het nog 

vrije Nederlands-Indië, dat nu was afgesneden van het 

moederland, maar van waaruit in de nabije toekomst 

markten in het Verre Oosten beleverd zouden kunnen 

worden. Via Australië, waar Philips een radiofabriek aan 

het inrichten was, reisde van der Harst naar Soerabaja 

om plannen voor de bouw van een gloeilampenfabriek 

te bespreken. Het was echter inmiddels januari 1942 en 

na een verrassingsaanval op de Amerikanen in Pearl 

Harbor bedreigden de Japanners nu de Nederlands-

Indische archipel. Slechts een maand later werd de 

aanval al ingezet op hoofdeiland Java en had hij het 

geluk om nog met het laatste schip te kunnen 

ontkomen, dat hem via Kaapstad terugbracht naar New 

York, waar hij de rest van de oorlogsjaren uitdiende.

 

Nieuwe Fabrieken 

Ten gevolge van de oorlog hadden de zaken voor Philips 

in Spanje ook op een laag pitje gestaan, maar in de 

tweede helft van de jaren veertig kwam daar 

verandering in en Jan van der Harst was weer van de 

partij. De productie van radiotoestellen kwam goed op 

gang en de fabriek in Hospitalet moest al spoedig 

uitgebreid worden voor nieuwe activiteiten. Zo werden 

er een fijnmechanische afdeling opgezet voor de 

precisievervaardiging van metaalcomponenten ten 

behoeve van beeldbuizen, bandrecorders en 

scheerkoppen. Vooral de kwaliteitseisen die aan 

laatstgenoemde componenten voor de Philishaves 

werden gesteld waren hoog en van der Harst stelde er 

eer in dat Barcelona de enige productievestiging buiten 

Nederland was die hieraan wist te voldoen. Hij liet dan 

ook niet na zijn medewerkers hiervoor te 

complimenteren.  

 

Afbeelding 7: Het nieuwe verkoopkantoor in aanbouw 

in Zona Franca 

 

De de opkomst van de TL-buis maakte ook een 

uitbreiding van Lámparas Z noodzakelijk, zelfs zodanig 

dat hiervoor wederom moest worden uitgekeken naar 

een nieuwe locatie. Daarbij viel de keuze op Zona 

Franca, een stadsdeel dat ten westen van de Montjuïc in 

ontwikkeling was genomen. In 1953 ging de spade de 

grond in voor een glasfabriek met twee ovens: één voor 

gloeilampballons en één voor buisglas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: De nieuwe glasfabriek in aanbouw 
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Het totale industriecomplex werd door de architecten 

José Sotera Mauri en Cortés Russell op moderne wijze 

ontworpen rondom een grote binnenplaats, met een 

lampenfabriek van twee etages en de kantoren in 

hoogbouw. Niet alleen de royale lichtinval en hoge 

plafonds van de ateliers en productiehallen droegen bij 

aan het comfort van de vierhonderd medewerkers, 

maar vooral ook het ruime bedrijfsrestaurant voor het 

middagmaal waar de Spanjaarden nu eenmaal groot 

belang aan hechten. Aanvankelijk bleef het binnen-

terrein nog leeg, maar toen het volledige complex was 

ingericht ontfermde mevrouw van der Harst zich hier 

over. Als botanicus van huis uit ontwierp ze een grote 

siertuin rondom een vijver en was ze zelf direct 

betrokken bij de keuze en aanplant van de grote 

verscheidenheid aan exotische bomen, planten en 

strijken. Hier konden de arbeiders en het kantoor-

personeel zich tijdens de siësta verpozen. Als klap op de 

vuurpijl werd er voor de jongeren onder hen nog een 

ware attractie aangelegd: een rolschaatsbaan! De 

verslaggever van de Announcer berichtte hierover dat 

het een ware lust voor het oog was om te zien hoe de 

“señoritas en chicos” elkaar uitdaagden bij het 

beoefenen van deze nobele sport. In het interview ter 

gelegenheid van zijn veertigjarig dienstverband bij 

Philips kon Jan van der Harst hier dan ook met 

tevredenheid op terugkijken. In die vier decennia had hij 

het aantal medewerkers van Philips Iberica zien groeien 

van vijftig naar drieduizend en de hypermoderne fabriek 

van Lámparas Z beschouwde hij als de kroon op zijn 

werk. Dat zijn inspanningen ook door de Catalaanse 

overheid gewaardeerd werden bleek in 1957, toen hij de 

Medalla al Mérito en el Trabajo uit handen van de 

minister van arbeid in ontvangst mocht nemen. Echter, 

zoals een goed industrieel manager betaamt zat hij zelfs 

in het zicht van zijn naderend afscheid vol plannen om 

Philips tot verdere groei te brengen in zijn tweede 

vaderland. In veel Spaanse huiskamers stond inmiddels 

een radiotoestel van Philips, maar de draagbare variant 

zou ook hier niet lang op zich laten wachten en als het 

aan van der Harst lag zouden de benodigde transistors 

lokaal geproduceerd kunnen worden. Dat gold in zijn 

ogen ook voor magnetische materialen en beeldbuizen 

ten behoeve van de productie van televisietoestellen. 

Enkele jaren later zou laatstgenoemd voornemen 

inderdaad gerealiseerd worden toen de Miniwatt-

fabriek voor televisiebuizen in gebruik werd genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Arbeiders wandelend in de siertuin met glasfabriek (links) en lampenfabriek (rechts) op de achtergrond. 
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Herbestemming 

De drie fabrieken van Philips in Barcelona zouden de 

eeuwwisseling nog overleven, maar werden daarna 

versneld afgebouwd. De productie  van Lámparas Z 

werd overgeheveld naar het Poolse Pila, dat 

aangewezen was als het Europese productiecentrum 

van Philips Lighting, terwijl de verdringing van de 

beeldbuistelevisie door de LCD-TV sowieso het einde 

betekende voor Miniwatt en Philips Procesos 

Electónicos in Hospitalet (dat toen al weer geruime tijd 

een televisietoestellenfabriek was). Geheel in de traditie 

van de militante vakbondscultuur van het land gingen 

hier talloze stakingen en protestacties aan vooraf, om 

de bedrijfstop te bewegen met vervangende productie 

de werkgelegenheid te behouden. Spanje was echter 

geen lagelonenland meer en binnen het concern had 

zich bovendien de trend ingezet om weinig 

winstgevende bedrijfsonderdelen te verkopen. Wat Jan 

van der Harst in veertig jaar tijd mee had helpen 

opbouwen leek daarmee ruim veertig jaar later alweer 

ten einde te zijn gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Uitzicht op het gerenoveerde fabrieks-

complex vanaf de Carrer de Jane Adams. 

Gelukkig was ondertussen ook in Barcelona het 

bewustzijn gegroeid dat het industrieel erfgoed van de 

stad de moeite van het behouden waard was indien er 

een nieuwe bestemming voor kon worden gevonden. 

Omdat bijzondere architectuur de stad nu eenmaal 

kenmerkt lag het voor de hand dat hierbij 

fabrieksgebouwen die zich hierin onderscheidden bij 

voorkeur voor behoud en herbestemming in 

aanmerking kwamen. Een voorbeeld hiervan  is het 

modernistische fabriekspand Casaramona dat architect 

Joseph Puig i Cadafalch in 1911 ontwierp voor een 

textielindustrieel. Het geheel in rode baksteen 

opgetrokken gebouw, dat aan de voet van de Monjuïc 

gelegen is, biedt sinds 2002 onderdak aan het cultureel 

centrum CaixaForum dat naast een vaste collectie met 

moderne kunst ook publiek trekt met festivals en 

concerten. Dat Lámparas Z in aanmerking kwam voor 

een tweede leven was vooral te danken aan het feit dat 

de fabriek in de loop der jaren helemaal ingesloten was 

geraakt door woonblokken en daardoor onderdeel was 

geworden van de stadswijk. Sloop en nieuwbouw zou 

dan ook veel overlast geven, terwijl de humane opzet 

waarvoor destijds door de architecten gekozen was, nu 

ook in het voordeel werkte om tot een nieuwe 

bestemming te komen, gebaseerd op een combinatie 

van wonen, publieke voorzieningen en vrijetijds-

besteding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11: Voormalig verkoopkantoor, lampen-

fabriek en glasfabriek, tegenwoordig gelegen aan de 

Carrer de l’Amnistia Internacional. Zicht vanaf de 

Passeig de la Zona Franca. 

De werkzaamheden vingen in 2005 aan met de 

renovatie van de voormalige lampenfabriek naar een 

ontwerp van architect Jose Luis Canosa. De 

benedenverdieping werd geschikt gemaakt voor een 

gezondheidskliniek, de bovenetage voor een 

bibliotheek (Biblioteca Francesc Candel), waarbij het 

drievoudige sheddak volledig gehandhaafd bleef om de 

leeszaal van een overvloedige lichtinval te voorzien. De 

herinrichting van de siertuin op de binnenplaats van het 

voormalige fabriekscomplex vond plaats in 2007 en dit 

openbare park kreeg vanaf toen de naam Jardins dels 

Drets Humans. Omdat ook nu weer voor uitheemse 

bomen en planten werd gekozen, legde men een 

gecombineerd besproeiing- en drainagesysteem aan 

gezien de kwetsbaarheid van deze vegetatie. Het 

verkoopgebouw van acht verdiepingen aan de zijde van 

de Passeig de la Zona Franca werd opnieuw verdeeld in 
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commerciële ruimtes op de begane grond met 

afzonderlijke kantoorunits daarboven. Het brugvormige 

gebouw (met parkeerplaatsen daaronder) parallel aan 

laatstgenoemde boulevard was in de jaren negentig al 

gesloopt en op deze plaats bouwde men nu een 

appartementenblok van vijf etages hoog in een stijl 

overeenkomstig aan die van het fabriekscomplex. Het 

project werd in 2010 afgerond met de oplevering van de 

voormalige glasfabriek als cultureel centrum voor de 

danskunst naar een ontwerp van de architecten Sara 

Gálman en Maite Hernando. Omdat de oorspronkelijke  

dakconstructie, typisch voor industriële ovengebouwen 

vanwege de verticale dakdelen t.b.v. de noodzakelijke 

ventilatie, ook doet denken aan een graanschuur werd 

dit de nieuwe naam van het gebouw. Terwijl deze 

“Graner” aan de zijde van de Carrer de l’Amnistia 

Internacional haar oorspronkelijke uiterlijk behield, 

werd de zuidwestelijke gevel geheel bekleed met 

zonnecellen. Een, waarschijnlijk onbedoelde, knipoog 

naar het verleden toen de glasfabriek juist de 

energieslurper van het complex was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12&13: Zonnepanelen op de zuidwestelijke façade van de “Graner” (links) en interieur van de Biblioteca 

Francesc Candel (rechts) 
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(Leiden, 1992), blz. 34-38. 

2) Blanken, I.J.M.N., Onder Duits beheer deel IV 1935-1950 (Zaltbommel, 1997), blz. 49-53. 

3) Beevor, A., De strijd om Spanje: De Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 (Amsterdam, 2006), blz. 21-61. 

4) Numann, S.W., Jan van der Harst: Engineer in Spain (Announcer XIV, 1960), blz. 20-23. 

 

 

 

  


