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Toch ging het aanvanketijk nog goed voor Phitips, dat
in Europa min of meer een monopoliepositie had bij

de productie van beeldschermen. Maar toen in de jaren negentig massaaI werd overgestapt naar LCD- en
plasmabeeldschermen, waar de Japanners en Koreanen
grote voorsprong mee hadden, ging het sneI bergafwaarts. Aan het eind van dat decennium was het duidetijk dat de beeldbuis het op den duur niet zou redden.
Toch probeerde Philips het nog door een samenwerking
aan te gaan met de Koreaanse beetdschermfabrikant
LG. Gezamenlijk richtten zijtoen LG Phitips Displays op,
met het hoofdkantoor in Hong Kong. Ook de fabriek in
Eindhoven ging daar deel van uit maken. Het bleek echeen

ter aI snel een soort sterfhuisconstructie te zijn. HoewetLG Phitips Displays het oude beeldbuisconcept nog
wel wist te verbeteren, onder andere door superplatte
beeldbuizen te maken, mocht het niet meer baten: er

was gewoon geen markt meer voor. Zelfs de Philips-

0pkomst en ondergang van
de beeldbuis

De

Daur Fienk Ê*osenbosrn

Tot eindjanuari 2008 had LP Displays in Eindhoven, de
laatste fabriek waar nog ouderwetse glazen beeldbuizen

werden gemaakt voor tv's en computers, het volgehouden, maar toen viel toch onverbiddelijk het doek
voor de ooit zo succesvotte beetdbuizenfabrikant. Het
betekende het einde van een tijdperk dat begonnen
was in het begin van de jaren vijftig van de twintigste

startte Philips op het fabrieksterrein Strijp
Eindhoven een eigen persglasfabriek voor de fabricage van beeldbuizen. De snelle opmars van de tetevisie, eerst zwart-wit, maar sinds de jaren zeventig ook
kleul zorgde voor een enorme vraag naar beeldbuizen.
Tientatlen jaren lang was de beeldbuis, min of meer een
uitvinding van Philips, een fenomenaalsucces totdat in
eeuw. Toen
R in

jaren tachtig de Japanners het initiatief van de Eindhovense muttinational overnamen en met tal van innovaties kwamen, waar deze geen goed antwoord op had.
de

76

iNbTAba*t

T ]DSCHRIFT VOOR BRABÀNTS HFFM FN ERFGoFD

eerste kleurenteLevisie van Philips

divisie Consumer Etectronics, die onder andere tv's
verkocht, was niet meer geïnteresseerd in beetdbuizen.
0p 27 januari2006 ging LG Phitips Displays faitliet.

Geschiedenis in boekvorm
Voor de Eindhovense fabriek kwam er nog even een doorstart in de vorm van een nieuw bedrijl LP Displays geheten,
dat exclusief beeldbuizen ging maken voor een fabriek van
LG in China. Maar ook dit was een aflopende zaak. 0p 4
februari2008 was het echt afgelopen. Dit roemloze einde

oude keramiekfabriek nog overeind, de enige herinnering aan de ooit zo grote beeldbuisindustrie.
Jos Henrichs. Jos Kastelijns, Frans Tol, Buiten Beeld
gerookt. De mensen von Strijp R die de beeldbuis Iegendorisch mookten (Stichting R-in-Beeld, Eindhoven
20121,

224 blz.,

i11..

ISBN: 978-90-8t8788-o-7. PrUs:

€37,50.

van een ooit machtige en vooral ook innovatieve en technotogisch op hoog niveau producerende organisatie inspireerde Jos Kastelijns, Jos Henrichs en Frans Tot de geschie-

denis van de beeldbuisproductie op het fabrieksterrein
van Philips op Strijp R in woord en beetd vast te leggen. Zg
zijn alle drie oud-werknemers van Philips, hebben gewerkt
op de ontwikkelafdeling van Phitips en hebben de hele geschiedenis van nabij meegemaakt.

Het is een mooi geïllustreerd boek geworden, waarin
om te beginnen het ontstaan van de televisie, de opkomst van de kleurenbeeldbuis en de roI daarbij van de
Phitipsonderzoekers in het roemruchte Natlab wordt
verteld. Maar waarin naast de successen ook de mislukkingen eerlijk aan de orde komen. Philips heeft met
name in de jaren tachtig op het gebied van beeldschermen de boot gemist en te lang vastgehouden aan een
verouderd concept, de auteurs zijn daar heet eerlijk
in. En wat ook boeiend is, zijn de vele interviews met
oud-werknemers, die de samenstelters bijeen hebben
gebracht. Zij vormen een waardevolle aanvulling op het
verhaal en geven een soms verrassende inkijk op de
manier waarop het bedrijf in de fase van opbouw, groei
en expansie, maar ook in de periode van stagnatie en
afbouw, reageerde en vergeefs probeerde het trj te keren. Daardoor is het boek vee{ meer geworden dan een
puur herdenkingsboek en [s het niet atteen interessant
voor oud-medewerkers.
lnmiddels zijn de meeste gebouwen op Strijp

R

afgebroken

en zijn er ptannen om het vroegere industriegebied te ont-

tot een open woongebied. Het eerste gebouw
dat onder de stopershamer verdween was de oorspronketijke, in t953 gebouwde persglasfabriek, waarmee de
beeldbuisproductie was begonnen. Nu staat alleen de

wikkelen
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fabriek in de etalage
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Fabriek ll van De Gruyter is al langere tijd in gebruik als
'Bedrijfsverzamelgebouw'. Net als vroeger bruist het
pand weer van leven, nu echter met allemaal kleine ondernemers die elkaar ontmoeten en stimuleren in deze
fabriek. Niek van der Donk is een van de ondernemers
die hier onderdak hebben gevonden. Geïnspireerd door
het gebouw is hij samen met Frans van Gaal in de geschiedenis van De Gruyter gedoken.
Beide auteurs zijn op zoek gegaan naar wat zij noemen
'de genen van dit familiebedrijf':'Deze "genen" zijn de
bouwstenen voor succes, maar ze leiden ook naar de

inhrabant
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