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Inleiding
Het bedrijventerrein Strijp R aan de Zwaanstraat is de bakermat van de Philips
beeldbuizenindustrie. Begin jaren ’50 van de vorige eeuw investeerde Philips hier
in een beeldbuizenfabriek met de daarbij benodigde infrastructuur. Duizenden
mensen vonden hierdoor een baan op Strijp R. Deze nieuwe activiteit ontwikkelde
zich dankzij de inzet van velen tot een succes van wereldformaat.

Dankzij de ontwikkeling van de beeldbuis konden miljoenen mensen de wereldgebeurtenissen
op de voet volgen. De revolutie die de televisie teweeg bracht, veranderde de wereld op fundamentele wijze. Een verandering die later door de mobiele telefoon en het internet alleen nog
maar is versterkt.
Flatscreen luidt einde in
De beeldbuis was tientallen jaren lang een fenomenaal succes. Daaraan kwam begin 21-ste
eeuw sneller dan verwacht een einde. Consumenten stapten, te beginnen in Japan, massaal
over van de beeldbuis naar het ‘platte’ beeldscherm. Door de dalende prijzen kwam deze aantrekkelijke en moderne televisie binnen het bereik van een steeds grotere groep consumenten.
De sterk verminderde vraag naar conventionele tv’s leidde tot overproductie en een sterke prijsval van de beeldbuis. Beeldbuisfabrikanten en hun toeleveringsbedrijven bouwden de productie
noodgedwongen af. Om de prijzenslag te kunnen overleven besloot Philips in 2001 een joint
venture aan te gaan met het Koreaanse LG, onder de naam LG.Philips Displays.
De neergang bleek echter niet te stoppen en de onderneming ging in januari 2006 ten onder in
een van de grootste faillissementen uit de Nederlandse geschiedenis. Alle beeldbuisfabrieken
in Europa moesten hun deuren sluiten en duizenden mensen kwamen op straat te staan.
Laatste werknemers
Een klein deel van de ontwikkelafdeling in Eindhoven maakte een doorstart om de nog overgebleven grote beeldbuizenfabriek in het Chinese Nanjing te ondersteunen. De 53 mensen
1. Kanonmontage door
onder anderen Angelique,
Dulce, Astrid, Esther,
Jacqueline en Jolanda.

die uiteindelijk nog in januari 2008 bij LPD Eindhoven werkten, waren de laatsten van de vele
duizenden medewerkers die de Philips beeldbuizenindustrie sinds 1954 tot een wereldsucces
hadden gemaakt.
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Hoofdstuk 3

werking van de
kleurenbeeldbuis

drie verschillende kleuren fosforen bestralen.

Om te begrijpen hoe een kleurenbeeldbuis

lijn voor lijn het rode, groene en blauwe deel van

werkt, eerst kort uitleg over de werking van

het ontvangen plaatje. Ons oog maakt daar dan

zwart-wit tv. Tijdens de opname wordt een

weer een geheel van, zodat een volledig kleuren-

beeld lijn voor lijn afgetast. Van ieder stipje

beeld ontstaat inclusief allerlei mengkleuren.

Gelijktijdig tekenen de drie elektronenbundels

in de lijn wordt de helderheid gemeten en

15
18

16

17

omgezet in een elektrisch signaal. Lichtere

Doorbraken

tinten geven een ander signaal dan donkere.

Zowel in Amerika als in Japan werkten verschil-

Na uitzending ontvangt de tv de verschillende

lende ondernemingen aan het verbeteren van

signalen en bouwt deze op het beeldscherm

de kleurenbeeldbuis. Ieder voor zich probeerden

weer lijn voor lijn op tot een zwart-wit beeld.

ze de eerste en de beste te zijn. De groep van

Een elektronenbundel fungeert daarbij als

Bathelt deed daar stevig aan mee en slaagde er

‘lichtpenseel’. De beelden worden snel (met

vrij snel in de voorsprong van de Amerikanen

een hoge frequentie) ververst, zodat een helder

in te lopen. Sterker nog: ze konden zelfs enkele

beeld ontstaat en ook beweging zichtbaar is.

wereldprimeurs op hun naam schrijven!

Maar hoe werkt een kleurenbeeldbuis en

Magnetische afscherming

waarin verschilt deze van een zwart-wit buis?

In 1967, twee jaar na de start van de massapro-

Het menselijk oog kan een groot aantal

ductie op Strijp R, kwam Philips met een primeur:

kleuren onderscheiden uit een combinatie

de fabriek op Strijp R leverde als eerste ter wereld

van drie primaire lichtkleuren (rood, blauw en

een grootbeeld 110 graden kleurenbuis met

groen). Nagenoeg alle kleurweergavesystemen

een inwendige magnetische afscherming.

maken gebruik van dit principe. Het uit te

Hoe werkt dit? De drie elektronenbundels in

zenden kleurenbeeld moet eerst in deze drie

een kleurentelevisiebeeldbuis ondervinden een

kleuren worden gesplitst en na ontvangst

duidelijk merkbare invloed van het natuurlijke

weer worden samengevoegd.

magnetische veld van de aarde. Het gevolg:

Hoe ziet dat er uit in de praktijk? Tijdens de

een verkleurend beeld omdat de elektronen-

opname splitst de camera het beeld (bijvoor-

bundels niet meer op de gewenste kleuren-

beeld met behulp van drie spiegels) in drie

fosfor terechtkomen. Om dit ongewenste effect

identieke beelden. Ieder beeld wordt lijn voor

te vermijden, kreeg de beeldbuis rondom een

lijn via kleurenfilters op drie lichtgevoelige

metalen afscherming.

elementen (de beeldopnemers) geprojecteerd.

Na enige tijd slaagden de medewerkers erin

Door gebruik van de kleurenfilters ziet de

deze magnetische afscherming aan de bin-

eerste beeldopnemer alleen het rode, de

nenzijde van de beeldbuis te monteren, de

tweede alleen het groene en de derde alleen

zogenoemde ‘inwendige magnetische afscher-

het blauwe licht. Slimme elektronici hebben

ming’. Dit zorgde voor lagere kosten en meer

een methode gevonden waarmee deze drie

inbouwgemak voor de televisiefabrieken.

15. Magnetische
afscherming door
de achterkap.
16. Opengewerkte 20AX
beeldbuis met magnetische
afscherming en elektronenbundels.
(Foto: Philips Company
Archives)
17. a) Tekening van de
oude kathode afgeleid van
radiobuizen. Door de grote
bus met lange gloeidraden
nam het opwarmen veel
tijd in beslag. b) De nieuwe
kathode met de kleine bus
en korte gloeidraden was in
5 seconden op temperatuur.
18. Binnenzijde van de eerste
zelfconvergerende afbuigspoel in een commerciële
folder van de 20AX in 1974.

signalen tegelijkertijd kunnen worden
uitgezonden. Een kleurenbeeldbuis maakt

Binnen vijf seconden beeld

deze signalen vervolgens weer zichtbaar.

Wanneer een kijker in de beginjaren zijn kleuren-

Dit gebeurt met drie elektronenbundels die

televisie aanzette, kon het wel meer dan een
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Hoofdstuk 3

Allround specialist Jan van Nes:

“Verkleuring is niet toegestaan”
Het ontwerpen van een kleurenbeeldbuis is het werk van specialisten. Een van de mensen van het eerste uur was Jan van Nes, die
in 1965 bij Bathelt kwam werken. Zijn onafhankelijke karakter
kwam al snel tot uiting toen hij de invloed ontdekte van de kleur
van de werkjassen. Hij was een ‘landingsexpert’, rakettenbouwer
en tevens oprichter van de computer-en voetbalclub op strijp r.
Jan van Nes

30

31

32

30. Belichtingslens in een meetopstelling. Het lensoppervlak werd zeer nauwkeurig gemeten. 31. Kleurscheidende werking van het schaduwmasker bij de oorspronkelijke ‘delta’
buis (links) en de nieuwe 20AX, een ‘in-line’ buis (rechts). 32. Hans van Leeuwen kwam zoals gebruikelijk op zijn fiets naar het werk, als het niet regende.

Tot in de jaren ’70 bestond er een strenge hiërarchie, die

overal naar kijken, dat was hartstikke leuk. En je kon metingen

met maskers te trekken op een houten blok. Dat was in het

Hierin zaten ook de rekenaars die in de jaren ’70 als eerste de

zichtbaar was aan de kleur van de verplichte bedrijfskleding.

doen en overal met je takken aanzitten. Dat was de tijd dat

begin altijd rotatiesymmetrisch gemaakt en dat ding had

beschikking kregen over een computer, de P800. Bovendien

De arbeiders in de fabriek en de monteurs droegen blauwe jas-

we landing een beetje begonnen te snappen, want we had-

dus gewoon een kromtestraal. Daar legde je dan het masker

was de groep verantwoordelijk voor de juiste belichting.

sen. Gele jassen waren voor opzichters en witte jassen waren

den toen van die triootjes en dotjes. Op een dag snapten we

op, op dat masker vervolgens een rubberen vel en dan trok je

Hierbij ging het om een speciale ultraviolet lichtbron die

voorbehouden aan laboratoriummedewerkers en tekenaars.

waarom die triootjes in de hoeken zo in de lengte uitgerekt

dat vacuüm. Het rubberen vel drukte dan het masker precies

vanuit een nauwkeurig bepaalde plaats door het schaduw-

Sommige mensen met gele jassen behandelden hun jas zelfs

waren. Dat kon je dan ineens uitleggen. Dat soort dingen

in de goede vorm. Dat veerde natuurlijk wel een beetje te-

masker heen de lichtgevoelige chemicaliën aan de binnen-

met bleekmiddel om een hogere status te krijgen… De hoogsten

had je toen. Dat was echt kennis opbouwen.”

rug, maar goed. We hebben zo lange tijd maskers gemaakt.”

kant van het beeldscherm bestraalde. Dat was geen een-

in de hiërarchie droegen echter geen jas, maar een kostuum.

voudige klus. Lichtstralen bewegen in een rechte lijn, terwijl

“Iedereen die werd aangenomen, kreeg een witte jas”, aldus

Vorm schaduwmasker

Zweten in het weekend

Jan van Nes. “Ik dacht bij mezelf, dat doe ik niet, daar begin

Ook aan het ontwerp van het schaduwmasker leverde

Wie denkt dat het ontwikkelproces in de jaren ’60 op zijn elfen-

magnetische krachten van de afbuigspoelen. Met behulp van

ik niet aan. Zo stonden we met een man of vijf in een kringetje

Van Nes een belangrijke bijdrage. Het schaduwmasker is een

dertigst gebeurde, heeft het mis. Dit blijkt ook uit het verhaal

een speciale correctielens zorgde de belichtingsgroep ervoor

te praten. Ik had geen jas aan en dr. De Boer kwam langs. Hij

essentieel onderdeel voor de kleurweergave in de beeldbuis.

van Van Nes over de totstandkoming van de eerste 110 graden

dat de lichtstralen door het schaduwmasker heen op de plek

kwam naar ons toe en gaf me een hand: ‘Mag ik me even voor-

Prototypes werden in de begintijd op een betrekkelijk een-

beeldbuis. “Op een vrijdag zei Hans van Leeuwen: ‘We moeten

terecht kwamen waar later de elektronen zouden ‘landen’.

stellen, ik ben dr. De Boer, ik hoop veel samen te werken en dat

voudige manier gemaakt. Jan van Nes: “We zijn begonnen

proberen aanstaande dinsdag de eerste buis te hebben’. Vrijdag

Van tevoren viel niet nauwkeurig genoeg te berekenen waar

heb ik meteen de geometrie uitgerekend. In het weekend heb ik

dat zou gebeuren. Maar volgens beproefd recept maakten

Jargon

gezweet, want ik dacht dat er een fout in zat. Gelukkig bleek dit

de technici ook voor het ontwerpen van de belichtingslens

• Landing: het neerkomen van de elektronenbundel

het goed gaat in de toekomst’. De andere lui zag hij niet eens
staan. Toen wist ik meteen hoe die wereld in elkaar zat!”

elektronen langs kromme banen gaan, afgebogen door de

niet het geval. We hebben het houten blok ter plekke gefreesd,

eerst enkele proefbuizen met een lens waarvan de vorm zo

op de fosfor. Als de bundel precies op de goede kleur

dus zaterdag was dat blok er al. In dat weekend hebben we ook

goed mogelijk was geschat. Door de ‘landingsafwijkingen’

Zijn beeldbuizenkennis bouwde Van Nes met vallen en op-

fosfor landt, dan is de landing goed. Maar door allerlei

het masker getrokken en de buis gemaakt. En op dinsdagavond

van de werkende buis te meten, konden ze vervolgens de

staan op in de pionierstijd in de groep van Hans van Leeuwen.

oorzaken kan de bundel er net iets naast (gebrek

stond de eerste 110 graden buis te branden!”

correctie berekenen. Van Nes werd specialist op het gebied

“Dat was het grote voordeel van die tijd, ik kon alles doen”,

aan kleur) of zelfs gedeeltelijk op een verkeerde

vervolgt Jan. “Je mocht overal aan werken. Hans van Leeu-

kleur fosfor landen. Dat is ‘mislanding’ en heeft

Landing

beeldverkleuring tot gevolg.

Triootjes en dotjes

van de ‘landing’, een begrip dat de kleurzuiverheid van de
beeldbuis aanduidde. Bijna iedere afwijking in een beeldbuis

Op deze manier groeide de kennis in de ontwikkelgroep en

zorgde voor een onaanvaardbare verkleuring. Beheersing

belichting, maar als je iets anders ziet waarvan jij denkt dat

• Dot: één fosfor plekje.

ook het aantal medewerkers nam toe. Uiteindelijk werd de

van de kleurzuiverheid (oftewel de landing) was daarom een

kan beter dan moet je dat zeker doen!’ Dat was ideaal zeg,

• Trio: een groepje van bij elkaar horende fosfordotjes

afdeling gesplitst in meer specialistische groepen. Van Nes

cruciaal onderwerp. Jan behoorde tot de weinige specialisten

kwam terecht in de Belichtingsgroep. Deze groep hield zich

die op de hoogte waren van alle beeldbuisaspecten die de

bezig met het ontwerp van de beeldbuis (de geometrie).

kleurzuiverheid konden beïnvloeden.

wen zei bijvoorbeeld: ‘Volgens mij moet je kijken naar de

ik kon kijken naar maskers en maskergatafmetingen, naar
landing, lenzen, belichtingssystemen en kanonnen. Je kon

66

(rood, groen en blauw).
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Chemicus Gerard Vermeulen:

“Het is helemaal niet zo
geniaal, maar je moet er
wel opkomen”
Het maken van een beeldbuis vereist kennis en kunde van allerlei
takken van wetenschap. Naast natuurkunde en werktuigbouwkunde is
het vooral scheikunde die het mogelijk maakt dat er zoveel licht
en kleur uit het scherm kunnen stralen. Een chemicus van het eerste
uur is Gerard Vermeulen. Nog steeds vertelt hij met passie en
emotie over zijn avonturen in de eerste jaren.

44

42

43
42. SEM (scanning electron microscope) opname van fosforkorrels. 43. Fosforbanen aan de binnenzijde van het beeldscherm, opgenomen met een SEM.

het toch maar. Ik zal het je niet kwalijk nemen als het niet lukt.”

Gerard Vermeulen (in de wandelgangen GAW genoemd) niet

Het pakte echter goed uit. “De Japanners gebruikten fosforen

helemaal in de heersende cultuur. Op den duur werd hij

van Philips”, vertelt Vermeulen. “Op een geven moment waren

voorbij gestreefd door meer academisch werkende collega’s.

de rode fosforen op en moesten ze overstappen naar de rode

“Een van de chemici die niet meteen uit de verf kwam, was

fosforen van RCA. Maar die konden ze helemaal niet verwerken.

GAW Vermeulen”, aldus Jan van Nes. “Die kon hartstikke veel.

Met de blauwe ging het wel... Toen kreeg ik een brainwave om

Zijn baas Roel Schuil deed daar een sausje van beschaving

die rode fosfor oppervlakkig met zwavelwaterstof om te zetten

De pas afgestudeerde Delftenaar wist in 1955, toen hij begon,

eigenschappen hebben? Laten we er eens wat fotolak aan

dingen, daar zat het nog vol mee toen. Het is natuurlijk hele-

nauwelijks wat een beeldbuis was, laat staan hoe je daar licht

toevoegen om het wat stroperiger te maken, en pats: dertig

maal niet zo geniaal, gewoon middelbare school chemie, maar

uit kon laten komen. Maar hij leerde snel en met zijn grote

procent meer licht!”

je moet er wel opkomen! Het is helemaal niet zo moeilijk.”

“riolering is ook
erg belangrijk, maar
je kunt er niet zo
vreselijk mee scoren!”

te bereiken, zoals het verbeteren van de lichtopbrengst van de

Middelbare school chemie

Heilige hertjes

overheen. Die kon beter uit de hoek komen, maar nam

beeldbuis. In het prille begin was dat nog bij zwart-wit buizen.

In 1961 vroeg de firma Matsushita Philips om hulp bij het aan-

De reis van Vermeulen naar Japan was in die tijd nog een heel

gewoon heel veel dingen van GAW mee.” Gerard had voor

Uit de laag met fosforkorrels aan de binnenzijde komt licht als

brengen van de fosforlaag in kleurenbuizen. Philips had na de

avontuur. Zijn eerste reis naar Japan was in mei 1960. “We had-

sommige van die academische collega’s grote bewondering,

er elektronen op vallen. Dat licht schijnt alle kanten uit, ook

Tweede Wereldoorlog een lucratieve kennisuitwisselingsover-

den 32 uur gevlogen, want er waren nog geen straalvliegtuigen.

zoals voor Hein van Dam. “Er is een groot verschil met wat

naar de achterkant waar de televisiekijker helemaal niets aan

eenkomst met deze Japanse firma gesloten. Directeur Henk

In Tokyo had ik geen zin in nog een vliegtuig en ben ik op de

Hein van Dam gedaan heeft, die besmeerde de schermen

trein gestapt. Ik heb toen de stations moeten tellen, want de

met verf, zoals hij dat dan zei. Dat was de fosforsuspensie.

opschriften waren in het Japans. Goddank heb ik toen niet naar

Daar heeft hij schitterend onderzoek in gedaan waarom het

een Amerikaan geluisterd die me een station eerder wilde laten

in plaats van melk geen karnemelk werd. Karnemelk is een

uitstappen. Eenmaal aangekomen, werd ik door wel negen

gevlokte suspensie, maar dit bleef heel mooi melkachtig en

Gerard Vermeulen

in zinksulfide, alleen aan de oppervlakte. Zo zag de blauwe
fosfor er namelijk ook uit. Toen ging het ineens wel! Dat soort

scheikundige intuïtie slaagde hij er in verrassende doorbraken

heeft. De Amerikanen hadden al verzonnen een laagje aluminium aan te brengen als een spiegel die licht terugkaatst
naar de voorkant. Daarvoor hadden ze het vliesproces bedacht
met zeer brandbare oplosmiddelen. “Je moest dat vliesproces

“... en pats dertig
procent meer licht!”

Jappen verwelkomd. Ze hebben daar een heel oude hoofdstad,

stabiel. Ik heb op een heel andere manier gewerkt. Ik heb in

strak mogelijk over de fosfor heen worden getrokken. Daartoe

Hazeu riep Vermeulen bij zich en vroeg hem of hij daarvoor

Nara. Hier lopen heilige hertjes rond. Toen ik daar kwam, waren

een klap zonder er veel van te weten de helderheid met dertig

bevochtigden ze de fosfor met een beetje water en ging er

naar Japan wilde gaan. In die tijd had Gerard nog vrij weinig

er ook allemaal schoolkinderen. Die hadden helemaal geen

procent verhoogd…” Veel van de verbeteringen die de chemici

een organische lak overheen. Deze lak, die in een oplosmiddel

ervaring met kleurenbuizen. Ook had hij maar een zeer klein en

belangstelling meer voor die hertjes, die hadden alleen nog

bedachten, waren belangrijk, maar vielen niet erg op. Zoals

zat, bleef dan vast zitten aan de uitstekende puntjes van de

primitief laboratorium, omdat Philips nog lang niet toe was aan

interesse in mij. Zij hadden nog nooit een blanke man gezien!”

bijvoorbeeld de succesvolle en baanbrekende invoering van

fosforkorrels. Daaroverheen kwam dan de aluminiumlaag.

kleuren-tv. De Japanners hadden al een fabriek, zodat het zeer

Die laag moest poreus zijn zodat de lak en het oplosmiddel

de vraag was of hij hen wel hulp kon bieden. Henk Hazeu had

Academische collega’s

in een hete oven konden ontsnappen. Dat hadden ze nooit

daar begrip voor en zei: “Vermeulen, ik heb gezien dat wat jij

Door zijn intuïtieve manier van werken en zijn rechttoe

is ook erg belangrijk, maar je kunt er niet zo vreselijk mee

geoptimaliseerd. Ik dacht: waarom zou water nu net de goede

ter beschikking hebt eigenlijk minder is dan niks, maar probeer

rechtaan optreden, soms tot op het onbehouwene af, paste

scoren. Daar lijkt het dus op, hè.”

kennen”, vertelt Vermeulen. “Het aluminiumlaagje moest zo

76

gepigmenteerde fosforen. Gerard Vermeulen: “De hele boel
stond daar niet van ondersteboven. Ik zeg maar zo: riolering
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Hoofdstuk 4

5

“De buizen
sprongen allemaal
in de plakoven”

6

7

8

De Japanse uitdaging

vastlassen van de kommetjes op de bolle

Terwijl op Strijp R het gevecht om de beste

hoekpennen. Hij ontwierp daarvoor een

oplossingen voortduurde, verraste Toshiba in

ingenieus systeem dat met behulp van een

1984 vriend en vijand met de introductie van

laser via spiegels in een razend tempo de vier

de Flat Square beeldbuis. Toshiba pakte

hoeken vast kon lassen. Hierdoor verviel het

hiermee als eerste ter wereld de kromming

risico van losraken. Het was een dure maar

van de voorzijde aan, een volkomen onver-

effectieve oplossing. De beslissing werd onder

wachte zet. Het nieuws sloeg in als een bom,

hevige druk genomen en vanaf dat moment

want kort tevoren hadden de directieleden van

maakte Philips als enige fabrikant ter wereld

Toshiba Rob Bathelt nog verzekerd dat zij geen

alle televisiebeeldbuizen op deze manier. Toen

plannen in die richting hadden… Dit was een

deze beslissing eenmaal genomen was, kregen

regelrechte aantasting van het superioriteits-

de mensen op het R complex de opdracht alle

gevoel van Philips Beeldbuizen, maar ook een

bestaande beeldbuistypen te wijzigen tot Flat

ongekende uitdaging!

Square. De ontwikkelkosten waren enorm,
maar noodzakelijk voor Philips om het

45AX: het antwoord

marktleiderschap in Europa vast te houden.

Philips nam de handschoen op en 1984 werd

Onder druk van buiten bleken de mensen van

het jaar van de 45AX: het antwoord op de

Strijp R weer net zo strijdvaardig en creatief

Japanse uitdaging. Deze buis kreeg een vlakker

als tevoren.

5. De ingang van de
plakoven, waar de meeste
buizen met het ringloze
masker sneuvelden.
6. Het vooruitstrevende
laserlassysteem met videocamera met de software
van Wim Spapens.
7. Beeldscherm en schaduwmasker met veren voor de
hoekophanging.
8. Principetekening van het
hoekophangingsysteem
toont de positie van het
schaduwmasker in koude
(blauwe lijn) en warme
toestand (rode lijn).

beeldscherm (zoals dat van Toshiba), was

“De pomp loopt altijd te langzaam…”

in de 29 mm hals (uit het 40AX project) én van

Strijd tussen Black Matrix
en HiBri

voorzien van het nieuwe geïntegreerde kanon
hoekophanging. Maar welke vorm van

De Japanners waren ook de aanleiding voor

“In de fabriek spraken we niet van het ‘ringloos’ maar van het ‘zinloos’ masker”, zegt Wilbert van der Eijk, destijds

hoekophanging? De methode Bongenaar

een strijd om de verbetering van het contrast

werkzaam bij de fabricagevoorbereiding. “Andriessen, de fabrieksbaas toen, zei in een vergadering van de fabricagestaf:

bracht veel risico op klantenretouren met zich

van de beeldbuis. Om zoveel mogelijk licht uit

‘Jongens, het gesodemieter (het ringloos masker!) is klaar, we gaan het gewoon doen. Dan zijn we van het gezeik af.’

mee en die van Stöver zou de opbrengst in de

de beeldbuis te laten komen, moet het

We hadden wel een regeltje: in de plakoven mocht niet meer dan drie procent springen. Dan pas mochten ze de pomp

fabriek wel eens enorm kunnen verlagen.

beeldbuisglas helder en heel doorzichtig zijn.

op. Toen zeiden ze bij Ontwikkeling: ‘Maar de pomp loopt te hard.’ ‘Nee’, zei ik, ‘dan heb je het verkeerd begrepen.

Goede raad was duur. De oplossing kwam,

De lichtgevende fosforen zijn van nature wit

De pomp loopt eerder te langzaam. De pomp loopt altijd te langzaam…!’ Die introductie is toen faliekant mislukt.

zoals vaker, van een briljante geest bij Bedrijfs-

van kleur. Dit heeft als nadeel dat ook gewoon

Want de buizen sprongen allemaal al in de plakoven.”

mechanisatie. Wim Spapens stelde voor de

licht dat van buiten op de beeldbuis valt, wordt

Bongenaarmethode te vervolmaken met het

gereflecteerd. Lange tijd oogden beeldbuizen
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5. Bedrijfsmechanisatie en
buitenfabrieken
Tegelijkertijd met de bouw van de fabrieken op Strijp R, midden jaren ’50,
startte Philips met de bouw van verschillende fabrieken buiten Eindhoven.
In Nederland bouwde Philips een grote beeldbuizenfabriek in het Groningse
Stadskanaal (1959), terwijl in het buitenland nieuwe fabrieken verrezen in
Aken (Duitsland), Simonstone (Engeland), Dreux (Frankrijk), Barcelona (Spanje)
en San José dos Campos (Brazilië). Begin jaren ’70 volgden fabrieken in Durham
(Engeland), Lebring (Oostenrijk) en Chupei (Taiwan). Aan deze snelle expansie
kwam begin jaren ’80 tijdelijk een einde. Philips richtte zich in deze fabrieken op
de introductie en massafabricage van nieuwe beeldbuistypen. Het onderdeel
Bedrijfsmechanisatie (BM), gevestigd op Strijp R, speelde hierbij een cruciale rol.

1. Impressie van een Beeldbuisfabriek, ontworpen en
gebouwd door de afdeling
Bedrijfsmechanisatie (BM),
later Equipment Engineering
Department (EED) en vervolgens Production Technology
Engineering (PTE) genoemd.
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Hoofdstuk 6

14

15

14. Opening van de
Kanonmontage-afdeling
in gebouw RA, toen onder
leiding van de heer
De Koning (geheel rechts).
15. Mengvaten voor de
cadmiumvrije groene
fosforsuspensie in
gebouw RAD.
16. Kwaliteitscontrole bij
de productie van multiformstaafjes in RO.
17. Kanonmonteuses
in de jaren ’70.

16

De andere fabrieken op
Strijp R

eindelijk een einde aan de stankoverlast door

bedrijf over. De drie managers kregen elk tien

zwaveldioxide. Dit tot grote vreugde van de

procent van de aandelen in handen. Het tot

Naast de Glasfabriek in gebouw RU en de

‘buren’ van het complex. Ondertussen was

‘LWB Eindhoven’ omgedoopte onderdeel, met

Beeldbuizenfabriek in gebouw RAD kwamen

de chemicus Cor Maan de baas geworden.

meer dan honderd man in dienst, floreerde.

op Strijp R, door de snel groeiende vraag

Hij bleef tot eind 1991 de manager van ‘PU

Maar het bedrijf bleef wel afhankelijk van de

naar beeldbuizen, speciale fabrieken voor de

Phosphors’. In dat jaar hing het voortbestaan

beeldbuizenmarkt. Eind 2005, vlak vóór het

productie van fosforen en multiforms (RO) en

van deze afdeling, door de grootschalige bezuini-

faillissement van LG.Philips Displays, her-

elektronenkanonnen (RA). Ook had het bedrijf

gingsoperatie Centurion, aan een zijden draadje.

structureerde het moederbedrijf LWB haar

een eigen mechanische werkplaats (RAS) voor

De verkoop aan het Duitse Riedel-de Haen

business en verhuisde de Philips-technologie

het vervaardigen van stempels en matrijzen

ging op het nippertje niet door en Fosforen

en de apparatuur naar Breitungen. Dit be-

voor de glasfabriek en de doorzakmallen voor

bleef in handen van Philips. Ontwikkelchef

tekende het einde van de beeldbuisfosforen

de belichtingslenzen

Jan van Koesveld leverde een belangrijk bij-

in Eindhoven, maar de technologie is in

drage aan het voortbestaan van deze fabriek.

Breitungen blijven bestaan.

Fosforen en multiforms

Net op tijd ontwikkelde hij samen met zijn

Vanaf het begin produceerde Philips zoveel

team de nieuwe cadmiumvrije fosforen. Niet

Kanonnenfabriek

mogelijk haar eigen fosforen. De chemische

lang daarna kon Philips scoren door al haar

Het begon met een afdeling kanonmontage

afdeling van Roel Schuil had een aparte fosforen-

beeldbuizen milieuvriendelijk te produceren

in de RAD-fabriek. Eind jaren ’70 verhuisde

groep geleid door Jan Dikhoff. De productie

zonder het potentieel gevaarlijke cadmium.

deze afdeling, onder leiding van de heer
De Koning, naar gebouw RA. In 1985 veranderde

van fosforen voor de zwart-wit buizen en de
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latere kleurenfosforen werden na de brand

LWB Eindhoven

deze afdeling in een zeer grote kanonnen-

op RAD in 1972 geïntegreerd en overgebracht

Cees van Dongen volgde Cor Maan op als baas

fabriek voor alle Philips-fabrieken in Europa,

naar gebouw RO. De productie van fosforen

van Product Unit CRT Phosphors. Onder zijn

later Central Gun Factory (CGF) genaamd.

bleef hier, samen met de productie van multi-

enthousiaste leiding groeide de PU CRT

Om de kwaliteit te verhogen en de kosten

formstaafjes, tot eind 2005.

Phosphors & Multiforms uit tot een moderne

te verlagen ontstond het idee van een grote,

volwassen organisatie. In 1994 bereikte zij

volledig gemechaniseerde fabriek met slechts

Cadmiumvrije fosforen

zelfs de ISO 9001 status. Van Dongen richtte

twee typen kanonnen: de narrow neck en de

Johan Danhof startte in 1973 als afdelingschef

zich als eerste op de verkoop aan niet-Philips-

mini neck. De Central Gun Factory was een

en speelde, tot hij in 2000 met pensioen ging,

bedrijven. Het klantenbestand bevatte ook

bijzondere fabriek op Strijp R. Niet in het minst

een belangrijke rol in deze fabriek. In de zomer

Sony Engeland, dat het bedrijf in 1997 kwalifi-

door het grote aantal vrouwen dat hier werk-

van 1999 realiseerde hij als projectmanager

ceerde als ‘preferred supplier’. Dit maakt PU

zaam was. Het fijne en nauwkeurige montage-

een voor de omgeving zeer belangrijk ap-

Phosphors zeer aantrekkelijk voor derden en in

werk was namelijk bij uitstek geschikt voor de

paraat: de ‘scrubber’. Deze machine maakte

1999 nam het Oostduitse LWB Breitungen het

fijne vrouwenhand.
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8

LG.Philips Displays, de joint
venture van Philips en LG

‘Grootste ter wereld’

Rond dezelfde tijd onderzocht Philips de

samenwerking echter van een totaal andere

mogelijkheid om samen te gaan werken met

orde. Beide bedrijven hadden grote fabrieken,

één van de grote Aziatische beeldbuisonder-

verspreid over de gehele wereld. Samen bezaten

nemingen. Schaalvergroting maakte het

ze bijna dertig procent van de wereldmarkt en

mogelijk om onderdelen tegen de laagste

zouden na de joint venture iets groter zijn dan

prijs in te kopen.

Samsung, de andere Zuid-Koreaanse beeldbui-

Bij de ‘beeldbuizen joint venture’ was de

8. The Center in Hongkong;
In 2001 was dit het hoogste
gebouw in Hongkong; een
toplocatie voor het management van LG.Philips Displays.

zengigant. In april 2001 schreef Philippe Combes

Zoektocht naar geschikte partner

aan de medewerkers: “Samen met LGE worden

Bij de beoordeling van mogelijke ‘partners’

we de allergrootste displayonderneming die de

kwamen allerlei aspecten aan bod: de

wereld ooit heeft gezien; een unieke mix van

financiële situatie, de technologie, het soort

de kennis en vaardigheden van toegewijde

producten (de ‘productenmix’), de plaats van

displaymensen overal ter wereld; een mix van

de fabrieken, enzovoorts. Het samengaan

culturen waarbinnen we de displays van de

moest een meerwaarde hebben. Uiteindelijk

toekomst blijven ontwikkelen en bouwen.”

koos Philips voor het Zuid-Koreaanse bedrijf

LCD-historie van Philips in een notendop
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LG Electronics (LGE) met John Koo als CEO,

Oprichting van LG.Philips Displays

een goede bekende van Gerard Kleisterlee.

De kolossale operatie om deze twee onderne-

De keuze voor dit Zuid-Koreaanse bedrijf

mingen los te weken van hun moederbedrijven

had meerdere redenen. Japanse bedrijven

en samen te voegen, vroeg veel voorbereiding.

waren niet erg geïnteresseerd in samen-

Maar op 1 juli 2001 was het zover: LG.Philips

werking, omdat zij al hadden gekozen

Displays was een feit. Het hoofdkantoor kwam

voor de nieuwe LCD- en plasmatechnologie.

op de 59ste verdieping van The Center, op dat

Een andere belangrijke reden was de financiële

moment het hoogste en meest prestigieuze

situatie bij de Zuid-Koreanen. Als gevolg van

gebouw in Hongkong. Philippe Combes was

Hield Philips krampachtig vast aan beeldbuizen? Sprong het bedrijf te laat op de LCD-trein, die op stoom kwam in Azië

de Aziatische financiële crisis in 1997 moest

de hoogste baas en ongeveer vijftig mensen

en later met razende vaart door Europa denderde? Niets is minder waar, want de onderneming was al in een vroeg

LG hervormingen doorvoeren.

van Strijp R verhuisden naar Hongkong om

stadium bij de ontwikkeling van LCD betrokken. Het Natuurkundig Laboratorium experimenteerde al vele jaren met

De onderneming had een sterke behoefte

de directie te ondersteunen. Tegelijkertijd

LCD en Philips nam in 1985 het Zwitserse Videlec over om zelf passieve LCD’s te kunnen produceren. In 1986 kocht

aan buitenlands kapitaal. Philips was al

verhuisde een even groot aantal Zuid-Koreanen

het bedrijf zelfs een complete LCD-productielijn van de Japanse firma Sharp en plaatste deze in een nieuw gebouw in

eerder op deze behoefte ingesprongen en

vanuit Seoul naar The Center. Tijdens het

Heerlen. Met de passieve LCD-technologie was toepassing in televisie echter niet mogelijk. Daarom richtte Philips

nam inmiddels voor vijftig procent deel in

‘geboortefeest’ werd het de Europeanen

Fab0 in, een proefproductielijn op Strijp S. De leegstaande Megachipfabriek op het NatLab-terrein werd later omgebouwd

een joint venture op het gebied van platte

duidelijk dat Koreanen bij zo’n gelegenheid

tot Fab1. Hier ontwikkelde het bedrijf voor televisie geschikte beeldschermen. Vanwege de gigantische investeringen, de

beeldschermen: LG Philips LCD. LG kon het

buitensporig veel alcohol konden drinken,

enorme voorsprong van de Aziaten en het gebrek aan LCD-infrastructuur in Europa besloot Philips uiteindelijk toch af

geld van Philips destijds uitstekend gebruiken

ook de hoogste in rang. De kater bij de Korea-

te zien van grootschalige LCD-productie. Het bedrijf staakte in 1999 de LCD-activiteiten.

voor haar ambitieuze groeiplannen op het

nen kwam daarna. Niet zozeer van de drank,

De grote valutacrisis in Azië van 1997 bood Philips echter plotseling een enorme kans. Met een grote kapitaalinves-

gebied van LCD. Philips op haar beurt had

maar omdat de meeste Europeanen na het

tering in een fiftyfifty joint venture met het Koreaanse LGE in 1999 kreeg de onderneming in één keer de beschikking

hierdoor direct toegang tot de nieuwe LCD-

feest drie weken op zomervakantie gingen

over de LCD-technologie en productiecapaciteit van LG, zonder een eigen fabriek of technologie in te brengen. De joint

technologie voor haar eigen televisie-indus-

(het was begin juli). Dit was ongekend in

venture LG Philips LCD werd zeer succesvol. Maar toen de enorme groei in platte beeldschermen dreigde te stabiliseren,

trie. Philips nam in deze joint venture alleen

Korea, zeker bij de start van een nieuwe

stapte Philips in 2008 uit de samenwerking en verkocht het aandeel.

financieel deel en liet de technologie geheel

onderneming! Het conflict hierover laaide

over aan de Koreanen.

hoog op; het was pas het begin van een
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“Het enige dat resteerde was een grote stofwolk”
“Het leek wel feest in Strijp op zaterdag 8 mei 2010. Complex Strijp R was afgesloten en verschillende straten
eromheen ook. De frituurkraam en de verkoper van warme worst deden goede zaken. Aan de Koenraadlaan was
een VIP-tribune ingericht. De pers en andere genodigden liepen hier samen met verschillende hoogwaardigheidsbekleders druk te netwerken. Maar de aanleiding was eigenlijk niet zo feestelijk. Het gebouw RAF, dat zoveel jaren
ons ‘thuis’ was geweest voor negen of tien uur per dag, zou ophouden te bestaan.
‘Blote benen’
De benedenverdiepingen waren helemaal gestript. Alleen de dragende betonnen kolommen stonden er nog. In die kolommen
had sloper Van Liempd dynamietpatronen laten plaatsen. Om de ‘blote benen’ van het gebouw een beetje te verhullen, had de
sloper er een rokje van zeilen omheen gemaakt. Dit voorkwam ook dat het puin van de implosie ver weg kon slingeren.
The Final Countdown
Om 2 uur ’s middags was het zover: Ahmed uit groep 8 van de basisschool uit de buurwijk Drents Dorp mocht op de knop
drukken. De sloper hield een praatje over de sloop en de wethouder over de toekomst van Strijp R. Daarna zou het aftellen
beginnen. De song ‘The Final Countdown’ weerklonk. Maar Ahmed, in heftig verlangen om op de knop te drukken, wachtte
niet tot het aftellen begon. Bij het tweede hoornsignaal drukte hij snel op de knop. En daar stortte het gebouw als een
kaartenhuis in elkaar. De poten onder het gebouw verbrijzelden en de verdiepingen klapten de een na de ander in elkaar en
verdwenen in de kelder van het gebouw. Die bleek groot genoeg om zo’n beetje al het puin te bevatten. Alles wat overbleef,
was een grote stofwolk die langzaam over de Zwaanstraat wegdreef. Alleen de vlag die bovenop het trappenhuis had
gestaan, bleef nog een tijdje zichtbaar. Achter mij riep iemand die zijn camera niet op tijd klaar had: ‘Opnieuw!’
Alhoewel ik al een tijdje met pensioen was, vond ik het toch wel treurig om op deze manier een belangrijk stuk van
mijn arbeidsverleden te zien verdwijnen. Stilletjes ging ik naar huis.”
Frans Tol

