
Jos Henrichs

Dankwoord

Dames en Heren, oud-collega’s, vrienden, nieuwe bewoners van Strijp-
R en anderen, wat vind ik het geweldig hier zoveel mensen en ook 
zoveel bekende gezichten te zien. Dank dat jullie hier allemaal 
gekomen bent! In deze prachtig gedecoreerde ruimte die Piet Hein Eek 
aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Voor Frans Tol, Jos Kastelijns en voor mij persoonlijk is vandaag werkelijk een hele grote belevenis.  
Nooit heb ik, hadden wij dit kunnen voorzien, toen we 4 jaar geleden aan het beeldbuisboekproject 
begonnen. 

Ik kan dan ook niet anders dan heel erg trots zijn dat het is gelukt! En dat het boek zo mooi is 
geworden.

Heel veel mensen hebben een rol gespeeld bij het tot stand komen van het Beeldbuisboek. En aan 
hen wil ik nu enige aandacht besteden.

De eerste die ik wil noemen is Ton Vervoort. Velen zullen hem gekend hebben; hij was tot 1994 de 
baas van Beeldbuizen. Gerard Kleisterlee volgde hem daarna op.  Hij is zeer helaas niet meer onder 
ons, maar ik kan u vertellen dat hij vier jaar geleden op mijn allereerste e-mail over ons boekenplan 
praktisch onmiddellijk telefonisch reageerde.  Zonder inleiding riep hij uit: Jos, dat is een goed idee, 
dat moeten jullie doen! Later wist hij  voor ons een sponsor te vinden waarmee wij een flink deel van 
de voorziene uitgaven konden bekostigen. Zonder hem was er vandaag geen boek geweest, denk ik.
En ik weet zeker dat hij het boek fantastisch zou hebben gevonden.

Ook enkele andere prominente oud-beeldbuizers, Wilbert van der Eijk, Wim Brouwer en Ger
Schrijnemakers willen wij noemen; zei hebben ons van het begin af aan met raad en daad 
bijgestaan.

De lijst van mensen die ons tijdens interviews hun verhaal hebben verteld is lang. Door hun verhalen, 
woordelijk uitgetypt door Koosje van Kemenade, waren we uiteindelijk in staat het verleden voor de 
geest te krijgen. Velen van hen zijn hier aanwezig. Jullie hebben ons ook foto’s, boeken en films 
gegeven. Het boek had gemakkelijk een onbetaalbare  dubbele dikte kunnen aannemen! Zonder 
jullie allemaal met name te noemen: heel veel dank daarvoor! 

De sponsors die gaandeweg aansloten, zijn we uiteraard ook buitengewoon dankbaar. Door hen 
konden we het boek ook daadwerkelijk realiseren. Het  ging om grote bedragen, die ze ons  in goed 
vertrouwen beschikbaar stelden voordat er ook maar iets op papier stond! Dat vertrouwen wilden wij 
niet beschamen, dus we hielden vol. 

Onze ervaring met het maken van boeken was praktisch nul. Daarom hebben we al in een vroeg 
stadium hulp gezocht bij de twee professionals van het communicatieadviesbureau Mexin in 
Eindhoven. De één is Sergio Derks, die o.a. de redactie voerde van het befaamde boek Philips 100. 
De ander is Marion van de Moosdijk. Zij deed gedurende 16 jaar de redactie van het interne 
beeldbuizen blad “In Beeld” dat vele van jullie bekend moet zijn.  Deze twee mensen hebben ervoor 
gezorgd dat het een echt boek werd. Ze dwongen ons helder te formuleren. Zij zorgden voor een 
leesbare stijl en wisten stap voor stap een duidelijke lijn in het boek aan te brengen. Ook een aantal 
interviews zijn  door Marion uitgevoerd. Ten slotte hebben ze het boek buitengewoon kundig naar het 
drukproces geleid bij de befaamde drukkerij Lecturis in Eindhoven. Hulde dus aan Mexin!

En dan de uiterlijke vorm: die is ontworpen door Karin Faber. Het format, de kleurstelling, de keuze 
en de plaatsing van de meer dan 300 foto’s, de consequente lay-out en het ontwerp van de cover. 
Als jullie zeggen dat het een mooi boek is geworden, dan is het Karin die daarvoor heeft gezorgd en 
wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor.

Een compleet geschiedkundig werk is het niet geworden, die pretentie hebben we niet gehad. Het is 
echter wel een boek geworden waarin de geschiedenis van Beeldbuizen verteld wordt. Iedereen die 



het leest zal een idee krijgen wat hier op dit industrieterrein gebeurde. Daarom vonden wij het ook 
prachtig dat de projectontwikkelaar Amvest dit boek aan alle nieuwe bewoners wil geven met het 
idee: hier kun je lezen wat de afgelopen 60 jaar op de plaats van jullie huis is gebeurd. Zo leeft de 
geschiedenis van Strijp-R voort!

Frans Tol

Het beeldbuisboek is klaar! 

Het was een interessante klus; ik heb er veel van geleerd…

Dat zegt iedereen altijd, dus dat doe ik ook maar. Eigenlijk bedoel ik dat 
we het in het begin onhandig aanpakten en dat er pas onder druk van 
een deadline brood op de plank kwam.

Ik wil u een paar belangrijke punten uit het wordingsproces niet onthouden. 

Mijn idee was om al die foto’s een beetje te ordenen en daar wat verbindende tekstjes bij te 
schrijven. Maar Jos Henrichs had daar diepere gedachten over: we moesten de ZIEL van de 
beeldbuisoperatie pakken, blootleggen en in een boek vereeuwigen. Tsjaaaa, hoe doe je dat….?!

Om te beginnen hebben we een Stichting opgericht die ons in staat stelde om kaartjes van de Makro, 
de Sligro en de Hanos aan te vragen. Altijd handig met de feestdagen, want ze hebben reuze lekkere 
dingen! Die Stichting stelde ons ook in staat om subsidie en sponsorgelden aan te vragen; zonder 
dat was het echt niet gelukt.

We deden al vroeg iets aan publiciteit in De Schouw en dat leidde er toe dat ik een tijdje in 
vermomming naar de AH ging. Ieder moment kon je iemand tegenkomen die wist van het boek en de 
onvermijdelijke vraag kwam dan: “Hoe staat het ermee?” en een eerlijk antwoord zou geweest zijn: 
“Nou, er staat nog geen letter op papier…!”

Bij het Philips Archief konden we veel foto’s uit de vroege beeldbuistijden weghalen.

Want, zoals u weet, er bestaan uit die tijd helemaal geen amateurfoto’s; het was strikt verboden om 
een camera mee naar het werk te nemen, op straffe van ontslag op staande voet! Gelukkig waren er
van belangrijke jubilea wel wat foto’s en Philips liet van de belangrijkste producten en 
productieprocessen prachtige foto’s maken die dan netjes in het archief bewaard bleven. Dus die 
kwamen niet in die grote container waar de inhoud van al onze archiefkasten uit RAF in verdween.

We hielden ook heel wat interviews, door de nijvere vingers van Koosje omgezet in getypte tekst,
gelukkig, want een geluidsbandje van anderhalf uur is niet zo handig als je even een treffende 
uitspraak wilt opzoeken.

In 1990 mocht ik helpen om ons bedrijfsblad “In Beeld” op te richten, waarbij de uitvoering in handen 
kwam van Mexin, het bedrijf Marion van den Moosdijk. Dat bleek een vruchtbaar contact; zij hielpen 
ons door het moeilijke proces van eindredactie, vormgeving en drukklaar maken.



Belangrijke stappen, maar er was nog STEEDS geen BOEK! We maakten een STRAMIEN, een
uitgebreide inhoudsopgave waar we de stukjes informatie, interviews en anekdotes in konden 
plakken. Dat bleek te werken om ons op gang te krijgen. Jos Henrichs schreef veel van de 
doorlopende tekst, ik deed de persoonlijke verhalen en anekdotes.

Maar het was nog STÉÉDS geen BOEK! In het voorjaar van 2011 begonnen we de eerste teksten
aan onze eindredactie aan te bieden. Die keken er eens naar, zeiden dat het veelbelovend was, en 
schreven het opnieuw!

Natuurlijk vond ik mijn eigen schrijfsels eigenlijk beter, totdat ik mijn vrouw vroeg wat ze aardiger 
vond om te lezen: mijn stukje tekst of het stuk dat door Mexin was geredigeerd. OEF! Weer een 
illusie armer…

Zo ontstond er dan in het najaar van 2011 een echt boek. Ik zal u niet vermoeien met alle details, 
maar op zeker moment moet je PRECIES aangeven welke foto bij een bepaald stuk tekst hoort. Dat 
is het moment van de waarheid, want dan blijkt dat je veel foto’s hebt die je NIET kunt gebruiken en 
veel foto’s niet hebt die je WEL zou willen gebruiken. Ook die moeilijkheden kwamen we door, totdat
uiteindelijk in februari van dit jaar het boek af was. Het moest alleen nog “even” gecorrigeerd worden. 
Van mijn broer, die thuis is in het vak, hoorde ik dat de beste manier was om het boek aan elkaar 
voor te lezen. Dat hebben we gedaan! Een heel weekend: 17 uur lezen plus een doos wybertjes. Op 
2 maart was het dan zover: naar de drukker! Iedere fout die je daarna ontdekt: je kan er NIETS meer 
aan doen… dus ik heb er maar niet aan gezocht!

Natuurlijk bedank ook ik iedereen die meegeholpen heeft om het boek te realiseren. Maar ik wil er 
twee noemen die niet zo voor het voetlicht treden: Mijn vrouw Ria, die het allemaal heeft moeten 
verduren en mijn broer Gé Tol, die de titel van het boek en nuttige adviezen voor ons, beginnelingen, 
geleverd heeft.

Ger Schrijnemakers

Dames en Heren, beste beeldbuisvrienden,

Zoals paard en wagen ooit plaats hebben gemaakt voor de automobiel, 
zo heeft ook de beeldbuis het recent moeten afleggen tegen plasma en 
LCD systemen. Dat noemen we vooruitgang. Wij bevinden ons hier op 
slechts enkele honderden meters afstand van het laatste gebouw RAF 
van Philips beeldbuizen dat op 8 mei 2010 de lucht in vloog.

We zijn, zoals de titel van het boek zo goed weergeeft, buiten beeld 
geraakt.

Ons rest slechts de herinnering aan al die mooie jaren en aan al die 
mensen die de Philips beeldbuis legendarisch maakten. De grote 



opkomst bij deze boekpresentatie is als een reünie en ik voel mij in deze bevoorrecht hier nog bij te 
kunnen zijn. 

Zoals de fabriek RAD altijd scherp onderscheid heeft gemaakt tussen de periode vóór en na de 
brand zo kunnen we wat de ontwikkeling betreft onderscheid maken tussen de periode Bathelt en de 
periode erna.

Ik zal mij tot de eerste periode beperken om de simpele reden dat ik alleen deze periode van 1956 
tot 1988 heb mogen meemaken. De persoon Rob Bathelt en de periode erna zullen door andere 
sprekers worden belicht.

Ik wil vooral stilstaan bij een aantal niet meer in leven zijnde personen die niet allemaal in het boek 
aan de orde komen. Velen van hen hebben vrijwel hun hele werkzame leven in Beeldbuizen 
geïnvesteerd. Saamhorigheid en loyaliteit waren kernwaarden van de Beeldbuisfamilie. Voordat ik 
inga op enkele markante personen wil ik het feit memoreren dat de eerste Philips zwart-wit beeldbuis 
niet in gebouw SAN werd gefabriceerd maar jaren eerder al door Henk Lems senior in een door 
Philips opgekocht fabriekje in de USA. De Raad van Bestuur zag toen echter nog niets in 
beeldbuizen en stopte deze activiteit. Jaren later wist Henk Hazeu de RvB over te halen tot 
massaproductie van beeldbuizen en werden RAD en RAF gebouwd. Hazeu was niet alleen, zoals 
het boek aangeeft, de grote voorvechter bij de Raad van Bestuur, maar hij had hierbij als directeur 
van de Hoofdindustriegroep Elektronenbuizen ook een goed oog voor de sociale verhoudingen met 
zijn medewerkers. Zo organiseerde hij in 1964 voor de stafleden van wat toen heette Ontwikkeling 
kathodestraalbuizen in zijn huis een party die er zijn mocht. Hiervoor werden speciaal 
gecomponeerde liederen uitgevoerd met pakkende titels als: Intocht der Gladiatoren en Een Kleurrijk 
en Treurrijk lied. Vermeldenswaard is nog dat wij toen getracht hebben om Jan Gerritsen aan de 
dochter van Hazeu te koppelen, maar dat is mislukt. 

Bij een reünie als deze gaan onze gedachten zeker ook uit naar die medewerkers die niet meer 
onder ons zijn.

We denken daarbij o.a. aan:

Directieleden: Van der Tuuk, Henk Lems, Dorsman en Ton Vervoort 

Uit de Ontwikkeling: De Gier, Floris de Boer, Nienhuis, Peper, Jan Francken, Piet Huyer, Van 
Duuren,  

Peter Barten, Harrie Benthem, Hans van Leeuwen, Eisses, Van Glabbeek, Frans Hessels, Klaas 
Schol, 

Wim Kros, Adriaan Rademaker, Ton Peels en Hubers. 

Uit de fabriek, BM en hulpdiensten: Andriesse, Boomstra, Piet Coenen, Jan Fondse, Albert Wijman, 

Harrie Vermaas, Frans van Hedel, Cirkel, Kees van Straten, Kamphuis, Spanhof, Herman Ploos van 
Amstel, Füglistahler, Nierstrass, Rob Hamersma en  Jan Mulder. 

Deze lijst is zeker niet volledig. Ook de hier niet genoemde personen verdienen ons respect. Op 
enkele markante medewerkers wil ik nader ingaan.



De adjunct directeur Ontwikkeling van het eerste uur Van der Tuuk.. Die zetelde hoog verheven op 
RAF 4, was zeer dominant en joeg iedereen de schrik op het lijf als hij moest komen rapporteren. 

Henk Lems werd de eerste adjunct directeur van de IG Beeldbuizen. Hij was in zijn optreden altijd 
recht voor z’n raap maar was daarnaast ook een echte vader voor jonge HTS’ers. 

Albert Wijman, de god van RAD. Lems en Andriesse geloofden onvoorwaardelijk in zijn 
alwetendheid. Hij had lak aan graden Celsius en introduceerde het begrip graden Wijman bij het 
bepalen van de kathode temperatuur.

Frans van Hedel, expert op vacuümgebied, verdedigde, altijd als heer vermomd, zijn koninkrijk met 
verve ofschoon dit koninkrijk niet eens uit lucht doch slechts uit vacuüm bestond.

Kees van Straten, de eerste Deltse ingenieur in de moederfabriek RAD, begon bij de Factory 
Engineering,  was daarna mijn voorganger als chef van de proeffabriek RAF parterre en volgde 
daarna Andriesse op als plantmanager. Hij was een aimabele vaderfiguur die ook in de
buitenfabrieken veel gezag genoot.

Van Glabbeek was een groot ritselaar en manusje van alles. Zo was hij o.a. de grote kracht bij de 
pogingen om een implosievrije beeldbuis te maken met behulp van hars. Deze knoeiboel was echter 
niet geschikt voor productie.

Piet Coenen van het Kwaliteitslab, ingenieur geworden door avondstudie, werd altijd naar de klant 
gestuurd om problemen een “bietje” weg te praten.

Peter Barten was de wetenschapper met wel 63 octrooien op zijn naam.

Hans van Leeuwen herinner ik mij nog goed als mijn co-schrijver van een vernietigend rapport over 
het ringloos masker met kamerscherm, ook wel zinloos masker genoemd. 

Dit rapport was aanleiding voor het mechanisatieteam om dit project te stoppen ten gunste van het 
scherm met  metalen pennen in de hoeken. Voor de voorvechters van het kamerscherm, Joep Stöver 
en Rob Bathelt, was dit besluit uiteraard even slikken.

Tenslotte Ton Vervoort. Hij begon als mijn assistent in de proeffabriek RAF parterre, werd vervolgens 
plantmanager op RAD en uiteindelijk directeur van de IG Beeldbuizen.

Hij heeft de auteurs van het beeldbuisboek steeds met raad en daad bijgestaan. Helaas was het voor 
hem niet meer mogelijk een voorwoord voor dit boek te schrijven.



Dit verhaal is uiteraard zeer onvolledig. Ik wil deze “Ruim 30 jaar beeldbuizen in 7 minuten” afsluiten 
met een gezegde uit een oude voorraad Griekse uitdrukkingen die Jac Guns mij altijd aanreikte om 
een speech mee op te vrolijken bij jubilea of de traditionele oud-jaar bijeenkomst met oliebollen op
RAF parterre.

Bij deze boek presentatie past het gezegde: Dictum sapienti sat est, hetgeen betekent: Een goede 
verstaander heeft maar een half woord nodig. 

Ik dank u voor uw aandacht.

Evert-Jan v Donkelaar

Allereerst hartelijk dank aan Jos, Jos en Frans, de schrijvers van het boek, voor de uitnodiging om 
hier een korte presentatie te geven over de laatste 2 jaar beeldbuisontwikkeling. 

Het thema van het boek is een beschrijving van de beeldbuishistorie van complex R: begin, groei, 
hoogtepunten, het einde en de toekomst. 

Al deze elementen zijn we tegengekomen in de laatste 2 jaar. Na het 1e faillissement op vrijdag 27-1-
2006 volgde een hectisch en onzeker weekend met als uitkomst de toestemming een doorstart te 
mogen maken met 60 medewerkers; ontwikkelaars en nog wat medewerkers voor ondersteuning 
(administratie, F&A, HRM). Op zondagmiddag mochten Maurits Smits en ik ze bellen en 
maandagmorgen gingen we van start. Naast de ontwikkeling in Eindhoven maakten ook de Gun 
Fabiek in Sittard (olv Stef Mullenders) en de Cathode fabriek in Blackburn (Olv Jac Jansen) een 
doorstart.

Alles was erg onzeker: we hadden geen arbeidscontact, moesten er maar op vertrouwen dat we 
weer salaris kregen, de afrekening was nog niet geregeld en onze voormalige collega’s hadden 
helemaal nog geen zicht op een regeling.

Ons complex was veranderd in een spooklocatie. Overal lag rommel, koffiebekertjes waren soms 
nog halfvol en de bureaus lagen nog helemaal vol. 

Cor van Otterloo en Maurits Smits hadden de leiding en zorgden voor de afhandeling van alle zaken 
die met het faillissement van doen hadden. Financiële zaken, contact met de curator en het 
hoofdkantoor in HK, schuldeisers, toeleveranciers en vakbonden. We noemden dit OLDCO.

Voor de ontwikkeling was de opdracht duidelijk: we moesten zorgen voor kennisoverdracht naar de 
enig overgebleven Philips Fabriek in Nanjing en daar bovendien nog een paar nieuwe 
beeldbuisproducten ontwikkelen en vrijgeven. Dit noemden we NEWCO.

Ondanks alle onzekerheden zijn we op de maandagmorgen van start gegaan. De eerste actie was 
de inrichting van onze nieuwe werkplekken. De ontwikkeling kwam op RAF4; de rest op RAFp. 



Spullen (bureaus; planten; computers) stonden overal verspreid in het gebouw en moesten we bij 
elkaar zoeken. Iedere ochtend kwamen we bij elkaar om de stand van zaken mbt het faillissement te 
bespreken en iedereen deed zijn best de draad weer op te pakken.

Naar een paar roerige weken waarin we met alle hens aan dek de boel weer op gang hadden 
gekregen zijn Maurits en ik naar Nanjing gegaan om daar een plan te maken voor verdere 
samenwerking. Gelukkig hadden de meesten ontwikkelaars al veel ervaring met het samenwerken 
met de Nanjing collega’s en hadden we naast onze Chinese collega’s ook met Raoul Gatzen, Harald 
Wierenga en Arend van Dam 3 Nederlandse collega’s die vanaf het beging vanuit Nanjing uitstekend 
met ons samengewerkt hebben. 

De 1.5 jaar die volgden waren erg leuk een leerzaam. In de zomer 2006 hadden Maurits Smits en 
Cor van Otterloo LPD verlaten, ik kreeg de leiding over de ontwikkeling en Michel Coenen de 
algemene leiding over LPD in Europa. 

We hadden erg veel vrijheid om ons werk te doen zoals wij dat wilden. Resultaten waren goed: we 
hadden een uitgebreid training- en scholingsschema voor de Nanjing Engineers, ontwikkelden 
compleet nieuwe beeldbuidtypes zoals de 21” en 29”SUS, 28WS en het Shortgun. We hebben op de 
IFA gestaan in Berlijn en het SID in Japan. Ook hadden we regelmatig afstemming met de collega 
ontwikkelaars in Gumi (Korea) en HQ in Hongkong. 

Augustus 2007 kwam ik terug van vakantie. Bij het doorlezen van de kranten las ik de kop “LPD 
opnieuw in zwaar weer”. Dit bleek te kloppen: de verkoopprijzen stonden onder enorme druk 
vanwege prijsverlaging die Samsung had doorgevoerd. Blackburn had geen geld ontvangen voor
hun componenten en kon hun verplichtingen niet meer nakomen. Na veel geruzie en gedoe met 
Nanjing en HongKong werd dit hersteld maar dit ging ten koste van de betaling van de ontwikkelaars 
in Eindhoven. De situatie werd onhoudbaar en in Oktober kregen we geen geld meer. In November 
besloten we daarom de communicatie met Nanjing te stoppen. Een nieuw faillissement zat eraan te 
komen.

Samen met de vakbonden probeerden we met Philips tot een afvloeiingsregeling te komen. We 
hadden veel geleerd van de eerste keer. Vanuit Ontwikkeling onderzochten we de mogelijkheden om 
partners te vinden voor langdurige samenwerking. We maakten flyers met daarin onze competenties 
en sterke punten. Contacten werden opgebouwd met bedrijven in de omgeving zoals Philips, 
BrainCenter; Tegema, Holland Innovative en Yacht. Helaas is dat niet gelukt maar toen we in Feb 
2008 definitief de deuren moesten sluiten hadden door deze contacten 15 medewerkers direct een 
nieuwe baan. Onze inspanningen om een regeling van Philips te krijgen waren niet voor niets 
geweest. Er was hulp bij het vinden van een nieuwe baan en er was een persoonlijk budget regeling 
voor iedere medewerker van het laatste uur. 

Ondertussen is de CRT technologie verouderd. LCD heeft de TV markt overgenomen. Ook complex 
R maakt zich op voor een nieuwe toekomst. Het is erg leuk te zien dat er nog overal een duidelijke 
link is met het verleden van het complex. Piet Hein Eek heeft op een zeer creatieve manier de oude 
materialen gebruikt om er een nieuw atelier mee te maken en de plannen van Amvest zijn erg mooi. 

Al met al waren het 2 spannende en leerzame jaren. De collegialiteit en teamwork was uniek. 
Regelmatig hebben we nog een bijeenkomst in het Philips Paviljoen Park en ook het feit dat dit boek 
er nu is komt voort uit de trots die we allemaal hebben over ons Beeldbuisverleden. Ik ben blij dat we 
dit op deze manier kunnen afsluiten.



Stan Panis

Geachte Heren samenstellers van het Beeldbuisboek.

Dames en Heren: ware trouwe Beeldbuis-supporters.

U kunt zich voorstellen, dat het voor mij een voorrecht is om in 
mijn 86-ste jaar te zijn uitgenodigd om op deze historische grond hier te 
mogen komen spreken bij gelegenheid van de presentatie van het 
Beeldbuisboek. Ik moet zeggen: het is een schitterend boekwerk 
geworden, maar dat is niet verwonderlijk na zo een zware bevalling na 
een zwangerschap van meer dan 3 jaren! U weet het: uit een zware 
bevalling groeien de mooiste kinderen!

Jos Henrichs, FransTol en Jos Kastelijns, ik wil jullie van harte 
gelukwensen met het geslaagde project en jullie bedanken voor het 
getoonde initiatief, dat genomen werd om dit geweldige werk voor het 

voetlicht te brengen en tot zo’n goed einde te hebben gebracht.

                                      GROTE KLASSE !!  

Zoals eerder gezegd, ben ik zeer vereerd om hier te mogen spreken. Wel ben ik mij ervan bewust, 
dat de reden ervoor meer betrekking heeft op mijn anciënniteit, dan op mijn verdienste voor de 
beeldbuizen. Immers, als het over de verdienste gaat, had iedereen van U hier kunnen staan. Als 
betrokken en zéér gemotiveerde medewerkers hebben jullie met volle inzet en ambitie het beste 
gegeven, om de Beeldbuis-technologie optimaal mede ten uitvoer te kunnen brengen.

Echter één uitzondering meen ik hier te mogen maken, omdat een goede vriend hier had 
moeten staan. Jammer genoeg kan hij, wegens gezondheidsredenen vandaag hier niet aanwezig 
zijn. Ik doel daarbij op de persoon, die als pionier en mede-grondlegger aan de basis heeft gestaan 
van de succesvolle ontwikkeling van de Philips Beeldbuis-techniek.

Jullie weten allemaal wie ik hiermee bedoel: Inderdaad dat is Robert Bathelt .

Met een ongelooflijke drive ,bezieling en energie heeft hij zijn beste krachten gewijd aan dit 
complexe-  en technisch moeilijke vakgebied.

In een jarenlange, ongeremde inzet van zijn gehele intelligente en creatieve persoonlijkheid 
heeft dat ertoe geleid, dat wij hem met recht de Peetvader van de kleuren-beeldbuis mogen noemen 
.     

           In dit kader is Rob voortdurend bezig geweest om zijn medewerkers te stimuleren,

te inspireren en enthousiast te maken, om hen de kans te geven, zich actief te kunnen ontplooien in 
het technisch hoogstaande werkgebied.

           In het beeldbuisboek worden deze persoonlijke aspecten van Robert Bathelt zeer terecht 
uitvoerig besproken. Daarbij komt deze markante figuur als en sterke, maar óók menselijke man naar 
voren.

Uit een gesprek,dat ik een dezer dagen met Rob had,bleek dat, het momenteel redelijk goed 
met hem gaat. Ik heb hem gesproken over de introductie-bijeenkomst van vandaag en hij vindt het 
fijn, dat zijn zoon Eric hem hier wil vertegenwoordigen, omdat een verre reis naar



Eindhoven voor hemzelf nu niet mogelijk is.

         Niet fijn vindt hij het als er zoveel ophef over hem wordt gemaakt. Dat is absoluut niet nodig 
zegt hij, want zo belangrijk is mijn werk niet geweest…. 

Hij zend zijn hartelijke groeten en de beste wensen aan alle hier aanwezige oud-medewerkers

en belangstellenden.

Het is voor mij een grote eer, dat ik hier namens het Beeldbuis-comité, het eerste exemplaar 
van het Beeldbuisboek aan Eric Bathelt mag overhandigen om dit aan zijn vader te kunnen geven.

Tevens vraag ik Eric om daarbij de boodschap over te brengen, dat zijn vader hier door 
iedereen vandaag met  heel veel respect herinnerd is geworden.

       Maar éérst mag ik U, Dames en Heren, uitnodigen om de handen op elkaar te doen voor een 
warm applaus aan Robert Bathelt, de Peetvader van onze eigen kleurenbeeldbuizen.

Eric Bathelt

Ik wil de heer Panis hartelijk bedanken voor zijn lofrede en de grote 
aandacht die hij mijn vader zojuist heeft gegeven. Tevens wil ik de 
heer Panis & het Beeldbuis-comité bedanken dat ik namens de 
familie Bathelt het boek in ontvangst mocht nemen. 

Ik zal het boek uiteraard bij mijn volgende bezoek aan Wenen aan 
hem overhandigen, en dit staat al gepland voor volgende week! Het boek heb ik al aan mijn vader 
aangekondigd en hij vertelde mij dat hij er al met grote belangstelling op zit te wachten!

Helaas is mijn vader zoals de titel van het boek aangeeft, ook enigszins buiten beeld geraakt. Erg 
jammer, maar hij kan om gezondheidsredenen niet van Wenen naar Eindhoven reizen en dus ook 
niet vandaag aanwezig zijn.

Sommigen zeggen dat ik qua uiterlijk op mijn vader lijk; er is nog een overeenkomst: ook ik ben 
werkzaam in de elektronenoptiek, zij het bij de elektronenmicroscopen in Acht (vroeger Philips 
Electron Optics, nu verzelfstandigd als FEI).

Als kind heb ik thuis altijd alle beeldbuis verhalen gehoord, van 20AX, 30AX tot 45AX, ik ken de 
uitdrukkingen ringloos dan wel zinloos masker, ik ben aanwezig geweest tijdens het geweldige 
toneelstuk in 1978 bij zijn 25 j. jubileum, ik ken zijn dubieuze bijnaam “de Ayatollah”, al moet ik 
zeggen dat hij altijd van mening was gelijk te hebben (zowel privé als zakelijk), en meestal had hij dat 
ook wel, en de enkele keer dat het niet zo was, was hij inderdaad wel moeilijk te overtuigen.

Mijn vader had ook een geheim project, dat 40 jaar lang tot vandaag geheim is gebleven:



Hij had in de jaren 70 en 80 de meest kritische beeldbuistester van Europa om raad gevraagd om 
alle prototypen te testen op convergentiefouten. Geen enkele beeldbuis werd vrijgegeven zonder de 
goedkeuring van deze tester. Deze persoon moest dagelijks aan mijn vader rapporteren en kreeg als 
vergoeding slechts kost en inwoning. Mijn moeder was niet altijd gelukkig met een toren van twee en 
soms zelfs drie TV’s op elkaar in de huiskamer. De tester sprak met zijn 10-jaar nog geen Engels en 
moest dus de ondertitels lezen. Convergentiefouten links en rechtsonder werden door hem dus niet 
geaccepteerd, er moest verder worden ontwikkeld met als gevolg: goed leesbare ondertitels bij 
Philips TV’s!

Wat ik ook zeker voor altijd zal herinneren is de periode rond 1965, toen wij als vrijwel enigen in 
Nederland een kleuren tv hadden, er waren nl. slechts een 100-tal experimentele ontvangers 
uitgedeeld. Vooraf aan de maandelijkse proefuitzending vanuit het NatLab in Eindhoven waren er 
altijd 2 mensen gedurende 2 dagen de TV kleuren aan het afregelen. Tijdens de testuitzendingen zat 
het hele huis vol met Philips bezoekers en de rest van de straat keek door het raam naar binnen.

Tegenwoordig loop ik samen met mijn vader regelmatig door Wenen en als wij een TV-winkel zien 
gaan we naar binnen en bekijken de aanwezige plasma en LCD TV’s. Mijn vader gaat dan op een 
stoel zitten en kijkt stil en verwonderd naar die grote dunne schermen. 

Ik zou graag willen afsluiten met een retorische vraag, al is die eigenlijk overbodig voor iemand die 
zijn hele leven bij beeldbuizen heeft gewerkt: 

Mijn vader kijkt thuis nog elke dag televisie, u begrijpt wel welk display medium in zijn tv zit? 

Juist, een beeldbuis, wat anders! 


