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VOORWOORD 

Wanneer dit boek zijn weg naar de drukker vindt, is het precies vier jaar gele
den dat Harry Lintsen mij vroeg uitvoering te geven aan een onderzoek binnen 
de Stichting Historie der Techniek naar innovaties in de lampenfabricage bij 
Philips. Temidden van welke veranderingen dit onderzoek vervolgens plaats
vond, hebben wij maar ten dele voorzien. 
Voor de Stichting Historie der Techniek betekenden de afgelopen vier jaar een 
consolidatie van haar opgebouwde kennis en positie in de vorm van twee leer
stoelen techniekgeschiedenis, één in Delft en één in Eindhoven, en van een 
zesdelig overzichtswerk getiteld Geschiedenis van de techniek in Nederland, De 
wording van een moderne samenleving, 1800-1890, waarvan nu aan het zesde 
deel de laatste hand wordt gelegd. Mijn onderzoek naar de lampenfabricage 
vond plaats temidden van een groeiende hoeveelheid publikaties van een steeds 
actievere Stichting waar een steeds duidelijker idee ging bestaan over de manier 
waarop innovaties uit het verleden moesten worden benaderd. 
Verder startte het onderzoek aan de vooravond van het, in de opinie van velen, 
zwartste moment in de geschiedenis van Philips. Voor Philips betekenden de 
afgelopen vier jaar een tijd van ontslagen, van reorganisatie, van nieuwe priori
teiten en vooral van het kansen geven aan nieuwe uitdagingen . Ook waren deze 
jaren voor Philips een tijd van bezinning, van het zoeken naar dynamiek en van 
'revitalisering' . In mijn beleving was het concern bovendien op zoek naar haar 
culturele grondslagen en identiteit. 
Voor mij betekenden de afgelopen vier jaar een periode van omscholing. Met 
veel geduld kreeg Harry Lintsen mij zover dat ik mijn werktuigbouwkundige 
denkpatroon voor enkele jaren kon verlaten, om mee te denken en te leven in 
de vakgebieden van de sociologie, de economie en de organisatiekunde. Het 
werd mij mogelijk gemaakt een promotie-onderzoek te starten op het gebied van 
de geschiedenis van de techniek, zonder een toekomst als onderzoeker, histori
cus of technicus te hoeven ambiëren. 

In het voorwoord van zijn eerste deel van de officiële Philips-geschiedschrijving 
noteert A. Heerding het' besef een bijdrage te kunnen en moeten leveren tot de 
bedrijfsgeschiedschrijving in ons land' als belangrijke overweging van Philips 
voor de ondersteuning van zijn werk. Initiatiefnemer vanuit Philips Lighting en 
inmiddels oud-directielid Hans van der Tas had een veel concreter idee van een 
geschiedschrijving: 'Pragmatisch handelen met enig historisch besef moest 
volgens zijn 'stellige en persoonlijke overtuiging tot meerwaarde leiden in de 
besluitvorming, zowel voor korte als lange termijn zaken bij Philips.' Samen 
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met de Stichting Historie der Techniek kan ik slechts hopen dat dit onderzoek 
aan dit historisch besef een bijdrage kan leveren. 
Het thema lampenfabricage beloofde daartoe een goede aanzet te zijn. Onder
zoek naar technische ontwikkeling in de fabricage wordt veelal bemoeilijkt door 
veranderingen, niet in de laatste plaats die van de te fabriceren produkten. 
Lampen blijken echter gedurende vele decennia, vanuit het gezichtspunt van de 
fabricage, nauwelijks te zijn veranderd . Het thema lampenfabricage bood daar
om de mogelijkheid een onderzoek te doen met het karakter van een bedrijfs
analyse, waarbij het te onderzoeken object ons de vrijheid gaf jaren terug te 
gaan. Dit boek omschrijft, geredeneerd vanuit deze overweging, een situatie van 
kort geleden, benaderd vanuit haar ontstaan, met bedrijfstak-, concern- en 
machine-ontwikkeling als belangrijke ingrediënten en kan als zodanig beleid
makers nuttige informatie verschaffen voor de ontwikkeling van hun ideeën over 
de nabije toekomst. De wetenschappen van het heden en het verleden vinden 
aansluiting . 

Voor het slagen van mijn onderzoek en ontstaan van dit boek ben ik dank 
verschuldigd aan vele personen en instellingen. 
Allereerst ben ik de Stichting Historie der Techniek, in de persoon van ir. W.J. 
Wolff en dr.ir. A.E. Pannenborg, erkentelijk voor het in mij gestelde vertrou
wen. Deze gevoelens gaan tevens uit naar Philips Lighting BV, in de persoon 
van ir. B.F.J. van den Braak. Behalve van financiële steun gaf het bedrijf, ook 
in de maanden van grote spanning, blijk van onvoorwaardelijke steun en mede
werking bij het onderzoek. 
Mijn persoonlijke dank gaat uit naar mijn leermeester Harry Lintsen. Hij leerde 
mij een vak, toonde zich een ongeëvenaarde en zeer geëmancipeerde baas en 
werd een goede vriend . Wellicht de belangrijkste rol speelde mijn vrouw, Kitty. 
Behalve dat zij mijn teksten critisch las en mij behoedde voor een verkeerde 
analyse van octrooien en daarmee samenhangende situaties, creëerde zij een 
omgeving waarin ik kon werken aan een proefschrift en gaf zij mij de mogelijk
heden mijn idealen te verwezenlijken. Mijn dochtertje Anneke gaf mij tijdens 
mijn werkzaamheden thuis steeds nieuwe moed door mij, altijd lachend, van het 
werk te houden. In dit verband noem ik ook Marianne Creemers, die ons in 
staat stelde een deel van de week beide buitenshuis te zijn. 

Dit boek biedt de lezer een grote hoeveelheid informatie, maar slechts een klein 
deel van de informatie die werd bestudeerd. Ik ben dank verschuldigd aan 
Philips Company Archives en in het bijzonder aan Ben van Gansewinkel, door 
wiens handen het grootste deel ging en die voor mij onvermoeibaar zocht naar 
zaken die er niet waren. Veel informatie betreffende de TL-lampenfabricage 
vond ik in het BM-archief in Roosendaal, waarin George de Haan mij inzage 
gaf. Van grote waarde waren tenslotte verschillende gesprekken die ik met 
(oud-)Philips-medewerkers had. Dank gaat uit naar Prof.ir . J. van Bragt, ir. G. 
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de Haan, R. Hendriks, ir. Landman, J. Nijs, Prof.ir. H . Stal , ir. P. Sygall, en 
ir . Zoethout. 

Tenslotte past een woord van waardering voor hen die mij al of niet als bege
leider van commentaar en advies dienden. Hans van der Tas ontwikkelde zich 
naarmate het onderzoek vorderde tot een steeds intensiever begeleider. Hij wist 
behalve te waken voor technische en feitelijke misstappen, de resultaten kundig 
samen te vatten en te reproduceren , hetgeen mij het verder denken vergemak
kelijkte. Ivo Blanken beloofde mij voortdurend op mijn tenen te gaan staan en 
deed dit ook. Bovendien vond ik in hem een deskundige en critische discussie
partner. Walter Zegveld poogde mij in mijn denkprocessen afstand te laten 
nemen van Philips, wat werkend in Eindhoven niet makkelijk, maar wel nood
zakelijk was. Bijzonder nuttig waren de commentaren en adviezen van Henk 
Verhaar, die mij , vanuit zijn positieve karakter en zijn kennis van bedrijven, 
aanspoorde tot nieuwe en betere gedachtengangen. Een kleinere , maar niettemin 
belangrijke rol als commentator speelden verder Harry Nienhuis , George de 
Haan, dr . C. Buitenhuis en Prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf. 

Hans Veld man 
Waalre, 26 mei 1994. 



1 
INNOVATIES IN DE LAMPENFABRICAGE Bil PHILIPS 

ENKELE THEORETISCHE ACHTERGRONDEN BIJ HET 

ONDERZOEK 

Als startend ondernemer zocht Gerard Philips antwoord op enkele praktische 
vragen: 

'Is het bij de Hollandsche installateurs gewoonte contant te betalen? Wij 
kennen er te Amsterdam, die zulks steeds doen. Hoe is het met de parti
culiere afnemers in Holland en in den vreemde ?,1 

Deze bleken echter nochtans niet aan de orde, 'want de nog experimentele 
fabriek, geplaagd door kinderziekten, leverde in het tweede jaar van haar 
bestaan nauwelijks 10000 verkoopbare lampen af ' 2 

Wat in 1891 begon als een onbeduidend gloeilampen fabriekje in een provin
cieplaatsje in het katholieke zuiden, groeide uit tot een toonaangevende, in
ternationaal opererende, industriële reus. Als lampenfabrikant kan deze zich 
rekenen tot de grootsten in de wereld . Van elke vijf lampen die jaarlijks op 
deze aarde worden verkocht, maakt het bedrijf er één . Het concern levert 
lampen in vrijwel alle soorten en maten, totaal ruim drie miljard per jaar en 
produceert deze in zo'n dertig landen. 

Als anekdote biedt deze bespiegeling over een tijdsspanne van ruim honderd 
jaar een boeiend contrast van twee uitersten. In die honderd jaar veranderde 
de onderneming en de maatschappij, de markt, de middelen en de techniek. 
Dat ook de inrichting van de fabricage een andere is dan een eeuw geleden 
behoeft geen argumentatie. 
Dit boek beschrijft innovaties in de gloeilampen- en TL-lampenfabricage bij 
Philips over de periode van circa 1900 tot 1980. Hoofdstuk 2 tot en met 6 
zijn gewijd aan de gloeilampenfabricage, de ontwikkeling van de lampenin
dustrie en de ontwikkeling van Philips. Hoofdstuk 7, 8 en 9 behandelen de 
TL-lampen fabricage . Dit eerste hoofdstuk voorziet in een theoretisch kader 
dat in Hoofdstuk 10 uitgangspunt vormt voor het trekken van conclusies . 

Centraal in het onderzoek staat de sturing van innovaties in de fabricage. We 
gaan er daarbij vanuit, dat produktiemiddelen karakteriseerbaar zijn en langs 
herkenbare trajecten veranderen. Doel van het onderzoek is deze veranderin
gen te verklaren en daarmee inzicht te krijgen in de sturing van innovaties in 
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produktiesystemen. De verklaringen waar we naar zoeken, zullen zelden 
kunnen worden gevonden in de techniek of in de innovaties zelf. In dit 
onderzoek nemen we als uitgangspunt dat innovaties dynamische processen 
zijn binnen de context van het totale ondernemen. 

Dit hoofdstuk omvat drie paragrafen waarin een theoretisch kader wordt ont
wikkeld. Een vierde paragraaf beschrijft de inhoud van het boek. 
Paragraaf 1 behandelt de vraag waaraan internationaal opererende bedrijven 
hun succes ontlenen. Het begrippenkader in deze paragraaf brengt de anek
dote uit de inleiding in een bruikbare context. De paragraaf schetst de omge
ving waarin innovaties plaatsvinden. 
Paragraaf 2 gaat in op het begrip innovatie. De vraag die we ons stellen is: 
op welke wijze ontwikkelt zich de techniek en welke rol speelt de omgeving 
daarbij? 
In paragraaf 3 behandelen we technieken en systemen. We zoeken daarin 
naar methoden om produktieprocessen en produktiemiddelen te kunnen be
schrijven. Produkten laten zich over het algemeen goed beschrijven in ter
men van techniek, ondernemen, organisatie en markt. Voor produktieproces
sen en produktiemiddelen ligt dat anders. Hiervoor ontbreekt een methode 
die aansluit op het begrippenkader zoals dat in paragraaf 1 en 2 wordt gege
ven. Voor deze leemte is in paragraaf 3 een aantal kenmerken geformuleerd, 
dat het mogelijk maakt produktieprocessen en produktiemiddeJen te karak
teriseren. Deze parameters worden geformuleerd met een kritische blik op 
theorieën op het gebied van automatisering. 

1. Onderneming en bedrijfstak 

Philips was als lampenfabrikant een late starter, de vijfde in Nederland en 
vrijwel zeker niet bij de eerste honderd in de wereld. Eindhoven was een 
kleine provincieplaats met een beperkte industriële traditie . De afstand tot 
Holland was groot. Voor hoger opgeleiden kon Eindhoven nauwelijks een 
interessante woonplaats worden genoemd. Nederland is klein en kende een 
sterke handelstraditie. Vergeleken met de grote thuismarkten van de belang
rijkste gloeilampenfabrieken in New York, Berlijn en Londen, leek de uit
gangspositie rond 1900 voor Philips & Co. weinig belovend . 
In enkele decennia groeide Philips evenwel uit tot een toonaangevende lam
pen fabrikant. Een combinatie van eigen onderzoek en ontwikkeling gaven de 
fabrikant een vooraanstaande technologische positie. Het bedrijf verschafte 
zich een sterke positie op het gebied van produktiemethoden en machines, 
die een uitstekende voorwaarde bleek voor expansie in een sterk door de 
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producenten gestuurde markt. Een nadrukkelijke internationale oriëntatie 
groeide uit tot internationaal ondernemen. Men werkte samen met de groot
ste concurrenten en gaf vorm aan een zeer vergaande verticale integratie . 
Met eigen onderzoeksinstellingen, een eigen machine-industrie , eigen onder
wijsinstellingen en voorzieningen voor haar personeel voorzag Philips met 
succes in haar behoeften . Eindhoven werd voor Nederland een belangrijk 
industrieel centrum met een toegespitste infrastructuur, ondermeer in de 
vorm van technisch onderwijs. 
In de jaren twintig startte Philips de produktie van andere produkten dan 
lampen. Philips werd een elektrotechnisch concern. Na de jaren vijftig zou 
de lampenproduktie nog slechts een tiende deel van de concernomzet uit
maken. 

Inmiddels is een breed scala aan modellen en methoden bekend, bedoeld 
voor het in beeld brengen van het functioneren van ondernemingen, bedrijfs
takken en van concurrentie . In deze studie zijn de actuele theorieën van twee 
onderzoekers gekozen waarmee de eigenschappen van Philips als lampenfa
brikant en de internationale lampenindustrie goed naar voren kunnen komen . 
Er is gebruik gemaakt van de inzichten van Porter en Reieh. 
Het onderzoek van Porter, gepresenteerd in zijn boek 'The competitive 
advantage of nations' (1990), geeft een beeld van het samenspel van voor
waarden, dat een rol speelt bij het al dan niet succesvol opereren van onder
nemingen en nationale economieën .3 De voorwaarden die Porter beschrijft 
zijn concreet. De bedoeling van Porters onderzoek was een methode te for
muleren voor het beoordelen van nationale economieën . Hier gebruiken we 
deze methode op het niveau van grote ondernemingen, waarvoor een ver
taling van de methode niet nodig wordt geacht. 'My theory begins from in
dividual industries and competitors and builds up to (he economy as a 
whoie' , zegt Porter in zijn voorwoord. Dit uitgangspunt verklaart hij door te 
stellen dat zijn theorie in zekere zin steunt op eerder onderzoek, meer geënt 
op ondernemingen. De relatie met individuele ondernemingen is in zijn theo
rie dan ook nadrukkelijk aanwezig en het begrijpen van individuele onderne
mingen en nationale economieën loopt in elkaar over. 4 

Reich schetst in zijn boek 'The work of nations' (1991) een visie op het 
functioneren van een global economy. 5 Hij gaat ervan uit dat wanneer geld, 
goederen en services geen nationale grenzen meer kennen , het begrip natio
nale economie zijn betekenis verliest. Het werk van Reich heeft betrekking 
op de economische situatie van de jaren negentig en is geschreven vanuit een 
Amerikaanse visie op economische en maatschappelijke processen. Toch 
kunnen de vragen die hij zich stelt, helpen de ontwikkeling van Philips' lam
penindustrie te plaatsen in het internationale kader waarin deze al sinds haar 
ontstaan functioneert. 
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Porter 

De reden waarom een bedrijf in een land beter functioneert dan een bedrijf 
in een ander land werd traditioneel gezocht in de prijs van de produktiefac
toren (laagwaardige) arbeid en kapitaal. De prijs en de beschikbaarheid van 
grondstoffen en infrastructuur zien we ook wel terug, maar vaak als secun
daire factoren. De beoordeling van de concurrentiekracht van bedrijven in 
verschillende landen blijft daardoor beperkt en eenzijdig. Porter zet zich 
daarom tegen deze benadering af. Immers, het vertrek van produktie-activi
teiten uit Europa wordt beargumenteerd met de hoge loonkosten in Europa, 
maar deze factor lijkt geen belemmering te vormen voor bijvoorbeeld Ja
panse bedrijven om in Europa produktiebedrijven op te richten en winstge
vend te maken. 
Het model dat Porter formuleert, bestaat uit vier determinanten, die in 
onderlinge wisselwerking een verklaring geven voor het succes van onderne
mingen en daarmee van nationale economieën. Deze determinanten hebben 
het karakter van voorwaarden. Deze zijn overigens niet altijd gegeven; zij 
kunnen ook door bedrijven of overheden worden gecreëerd . Hij brengt deze 
samen in een model, waaraan hij de naam 'diamond' geeft. 6 

De determinanten die Porter onderscheidt zijn produktiefactoren, marktfac
toren, netwerken en de economische orde. 
Produktiefactoren zijn factoren als arbeid, kapitaal, grondstoffen en infra
structuur. 7 Porter maakt een onderscheid tussen basisfactoren en geavan
ceerde factoren . Basisfactoren (grondstoffen, klimaat, geografische ligging, 
kapitaal en laag- en middelmatig geschoolde arbeid) ziet Porter als 'erfbaar' . 
Geavanceerde factoren (hooggeschoolde arbeid, relevante onderzoeksinstitu
ten, communicatie-infrastructuur e.d .) zullen moeten worden 'gecreëerd' of 
in stand gehouden. Het beoordelen van laag- en middelmatig geschoolde 
arbeid als erfbaar is overigens dubieus. In dit onderzoek zullen we zien dat 
opleiding van personeel voor deze arbeid gedurende de gehele Philips
geschiedenis een belangrijke plaats innam. Het begrip erfbaar moet daarom 
met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. 
De tweede determinant omvat marktfactoren. Porter concentreert zich daarbij 
op het begrip thuismarkt. De thuismarkt vormt voor Porter het vertrekpunt 
voor het al dan niet succesvol zijn van ondernemingen. Internationaal onder
nemen ziet Porter als internationalisatie van de binnenlandse vraag, als het 
overdragen van binnenlandse voorkeuren op buitenlandse markten . In de ver
klaring van deze determinant zien we het Amerikaanse karakter van Porters 
visie weerspiegeld. Dit is een belangrijke, maar overkomenlijke beperking 
van Porters model. 
Als derde deter.minant wijst Porter op samenwerkingsverbanden van elkaar 
aanvullende instituten, bedrijven en bedrijfstakken. Een belangrijke rol spe-
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len daarin de aanwezigheid van toeleverende bedrijven en het begrip verti
cale integratie. 
De vierde determinant is de economische orde met daaraan verbonden be
drijfsstrategieën. Deze bestaat uit houdingen en gedragingen die voortkomen 
uit cultuur, gewoontes, waarden en normen zoals die in een land gelden . 
Voor dit onderzoek is de houding ten aanzien van produktkwaliteit, kartel
vorming en monopolisering van belang. 
Naast de determinanten spelen toevalsfactoren en overheden een rol. Toe
valsfactoren zijn onverwachte gebeurtenissen (zoals oorlogen), die van 
invloed zijn op de concurrentiepositie van bedrijven. De rol van de overheid 
uit zich in zaken als industriebeleid, het creëren van een infrastructuur, 
regelgeving op het gebied van produktstandaarden etc. 
Een beoordeling van de concurrentiekracht van landen en bedrijven aan de 
hand van de determinanten doet Porter door het bepalen van voordelen en 
nadelen in deze determinanten ten opzichte van andere landen en bedrijven. 
Daarbij stelt hij nadrukkelijk dat een nadeel juist tot succesvol functioneren 
van bedrijven kan leiden. De afwezigheid van bepaalde produktiefactoren 
kan ondernemingen stimuleren deze te creëren of te omzeilen. 8 

De wijze waarop we in dit onderzoek het model van Porter zullen gebruiken, 
zal zich voornamelijk op deze laatste stelling concentreren. 
Projecteren we de beschrijving van Philips' ontwikkeling tot succesvolle, 
internationaal opererende lampenproducent op het model van Porter, dan valt 
op dat tal van determinanten op een nadeel voor Philips wijzen. Produktie
factoren waren grotendeels afwezig of onderontwikkeld. De thuismarkt was 
te beperkt om als vertrekpunt te dienen. Ondersteunende diensten en bedrij
ven bestonden niet, of op grote afstand. Toch wist Philips zich in korte tijd 
een belangrijke plaats in de internationale lampenindustrie te verwerven. In 
de loop der jaren voorzag Philips met succes in haar behoeften . Centraal 
staat de vraag hoe deze ontwikkelingen gestalte kregen. De determinanten 
van Porter vormen hierbij een belangrijk begrippenkader. In ondermeer 
Hoofdstuk 2 , 3, 4, 6 en 7 worden aan de ontwikkeling van Philips en de 
ontwikkeling van de lampenindustrie aandacht gegeven. 

Naast de formulering van determinanten ontwikkelde Porter een theorie van 
stadia waarin bedrijven en nationale economieën zich kunnen bevinden . Con
centratie op bepaalde determinanten, de relatie tussen determinanten en de 
dynamiek van het totaal van determinanten vormen elementen voor de karak
terisering van deze stadia. De stadia plaatst Porter achter elkaar. Daarmee 
wil hij niet zeggen dat bedrijven en landen alle stadia doorlopen of uiteinde
lijk in het laatste stadium eindigen. 



20 Theoretische achtergronden 

Porter definieert vier stadia en noemt deze factororiëntatie, investerings
oriëntatie, innovatie-oriëntatie en welvaartsoriëntatie. De eerste drie stadia 
worden gekenmerkt door vooruitgang, waarbij de derde als het hoogst 
bereikbare, ultieme stadium geldt. De welvaartsoriëntatie wordt gekenmerkt 
door achteruitgang. 9 

In het stadium factororiëntatie gelden vooral basisfactoren, dus de 'erfbare' 
factoren uit de eerste determinant, als drijvende economische kracht. 
Geavanceerde factoren, zoals technologie, worden niet ontwikkeld maar 
overgenomen (uit het buitenland) of geïmiteerd. De markt wordt sterk 
gestuurd door de producenten. De Nederlandse economie van voor de Twee
de Wereldoorlog lijkt goed in dit stadium te passen. 
De investeringsoriëntatie wordt gekenmerkt door investeringen in bestaande 
technologie en produktiecapaciteit. Overdraagbaarheid van technologie is 
daarbij een voorwaarde. Nog wel wordt de markt sterk gestuurd door de 
producenten, maar de onderlinge concurrentie neemt toe. Schaalfactoren en 
standaardisatie gaan nu een belangrijke rol spelen. De basisfactoren zijn nog 
steeds bepalend voor economische groei. Opvallend in dit stadium is de stu
rende rol van de overheid. Een voorbeeld daarvan is het industrialisatiebeleid 
van de Nederlandse overheid na de Tweede Wereldoorlog. lo Daarin waren 
een koppeling van de arbeidsbehoefte van industriële bedrijven met structu
rele werkloosheid in sommige streken (het spreidingsbeleid), investeringen in 
de infrastructuur, en de stimulering van moderne produktietechnologie speer
punten van beleid. 
Voor Nederland zien we een afsluiting van dit stadium gesymboliseerd in het 
besluit van de overheid in 1963 de industrialisatiepolitiek te beperken tot een 
ondersteuning van haar ruimtelijke ordeningsbeleid. ll 

Het derde stadium is dat van de innovatie-oriëntatie. 'Thefull 'diamond' is in 
place in a wide range of industries. [] All the detenninants are at work and 
their interactions are at their strongest', zo kenmerkt Porter dit stadium. 12 

Geavanceerde factoren komen tot volle ontwikkeling. Ondernemingen richten 
zich op internationale markten. Voor concurrentie vervagen grenzen: onder
nemingen concurreren in het buitenland en buitenlandse ondernemingen con
curreren in het binnenland. Aanvankelijk worden vooral banden met toele
veranciers en afnemers intensiever, later ontstaan relaties tussen verwante 
bedrijven en bedrijfstakken. Consumenten krijgen meer dan producenten een 
bepalende rol. Service en flexibiliteit komen daardoor meer op de voor
grond. Innovatie wordt enerzijds gestimuleerd en gestuurd door factornade
len, anderzijds door de behoefte tot specialisatie en onderscheiding. Uit 
Porters bespiegelingen kunnen we lezen dat innovatie, behalve op produkten 
en produktie, ook betrekking heeft op marktontwikkeling, distributie, ser
vice, opleiding etc. De rol van de overheid in dit stadium blijft beperkt tot 
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het stimuleren van de creatie van geavanceerde factoren. Vormen van directe 
interventie verliezen effectiviteit. 
Als laatste stadium beschrijft Porter de welvaartsoriëntatie. Waren motivatie 
en het willen nemen van risico's in de vorige twee stadia nog sterk aanwe
zig, in dit stadium verdwijnen die . We zien een teruggang in de aandacht 
voor de verdere ontwikkeling van de determinanten en daarmee een afname 
van de internationale concurrentiekracht. 
Jacobs, Boekholt en Zegveld plaatsen de Nederlandse economie van dit mo
ment tussen de stadia innovatie-oriëntatie en welvaartsoriëntatie. Zet zich de 
ontwikkeling van de laatste jaren door, dan kan zelfs worden gesproken van 
een overgangsfase . 13 

Op basis van Porters ontwikkelingstheorie kunnen we ons de vraag stellen 
hoe zich deze verhoudt tot de ontwikkeling van Philips als lampenfabrikant. 
Aspecten zoals die uit de beschrijving van de ontwikkeling van Philips aan 
het begin van deze paragraaf naar voren komen, wijzen er op dat deze ver
schilt met de ontwikkeling die voor de Nederlandse economie is geschetst. 
Al voor de Tweede Wereldoorlog was Philips nadrukkelijk op buitenlandse 
markten aanwezig, werd Philips actief op het gebied van onderzoek en ont
wikkeling, gaf zij vorm aan een vergaande verticale integratie, ging zij met 
concurrenten samenwerken en voorzag zij zelf in verschillende behoeften . 
Hoe de ontwikkeling van Philips als lampenfabrikant past in de ontwik
kelingstheorie van Porter is een thema van onderzoek en onderwerp van 
Hoofdstuk 10. 

Reich 

gloeilampenindustrie is een internationaal bedrijf. Dit gold vanaf 
haar eerste uur ... ' 14 

Zo stelde Philips' geschiedschrijver Heerding nadrukkelijk. Maar wat wordt 
met 'internationaal bedrijf bedoeld? 
In het onderzoek zullen we een streven naar omzetvergroting en marktafspra
ken als belangrijke aspecten van internationaal ondernemingsbeleid in de 
lampenindustrie terugzien . Op de wereld-lampen markt vinden we tal van 
producenten. Velen daarvan zijn klein en lokaal actief. Slechts enkelen 
leveren en produceren lampen in verschillende landen. Deze producenten, 
General Electric, Matsushita, Osram, Philips, Thorn en Toshiba zijn groot 
en domineren de markt en de techniek. 
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Maar maakt dat de bedrijfstak internationaal? En welke rol speelt Philips 
daarin? 

In 1991 verscheen van Reich het boek 'The work of nations', waarin deze 
betoogt dat het begrip nationale economie zijn betekenis verliest. Een deel 
van dit boek besteedt Reich aan een visie op het nationale karakter van grote 
Amerikaanse multinationale ondernemingen. 15 De afwegingen die hij maakt 
vormen voor het begrijpen van de internationale lampenindustrie en Philips 
als multinationale lampenfabrikant een bruikbaar denkraam . Het kan bespie
gelingen over ondernemingsstrategieën aanvullen en verhelderen. 

Bij het idee dat bedrijven de nationaliteit hebben van het land waar de hoofd
zetel is gevestigd en de meeste aandeelhouders wonen, stelt Reich de vraag 
of dat nu zo relevant is. Immers, veel produkten zijn samengesteld uit onder
delen die in verschillende landen zijn ontwikkeld en vervaardigd. Verschil
lende landen houden zich vervolgens bezig met marketing, reclame en ver
koop van het produkt. Ook verschillende administratieve werkzaamheden, of 
de levering van machines voor het samenstellen van het produkt worden 
gedaan door verschillende landen. Reich geeft voorbeelden van 'Amerikaan
se' produkten, waaruit blijkt dat het merendeel van de marktprijs ervan 
wordt verdiend buiten de Verenigde Staten. Verder stelt hij dat ook de werk
gelegenheid die een bedrijf biedt veelal over de wereld is verspreid, maar 
ook dat soms een merknaam van een bedrijf de verkoop van produkten, gefa
briceerd door een ander bedrijf ondersteunt. 
Reichs conclusie is dat produkten, bedrijven en economieën niet langer een 
nationaliteit hebben . Zinvoller vindt Reich een beoordeling van de economi
sche prestaties van een land aan de hand van de waarde die zijn bewoners 
aan produkten en diensten toevoegen. De vorm waarin dit gebeurt doet daar
bij niet ter zake : 

'The West German engineers who designed the Pontiac Le Mans may be 
on GM's payroll; or they may be on the payroll of West German-owned 
Siemens .1G, within a joint venture between Siemens and GM; or Siemens 
may simply license GM to use automotive designs developed by lts 
engineers. Regardless of the precise [egal form it takes, the economics 
are similar: West German design engineers have added value 10 a global 
web, for which they are compensaled. '16 

We zijn in dit onderzoek niet geïnteresseerd in het doen van constateringen 
die de visie van Reich bevestigen of tegenspreken. De visie wordt gebruikt 
om een verklaring van de ontwikkeling van Philips en die van de internatio
nale lampenindustrie te ondersteunen. 
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Om een beeld te krijgen van het functioneren van de bedrijfstak als interna
tionale industrie en de rol die de grote bedrijven daarin spelen, concentreren 
we ons op de waarde die de verschillende bedrijven aan produkten toevoe
gen, op welke wijze zij deze waarden toevoegen en waar en hoe zij zelf pro
dukten verkopen . De aspecten kunnen verhelderend werken voor het begrij
pen van zaken als samenwerking, diversificatie en verticale integratie. Wat is 
bijvoorbeeld de betekenis van het algemeen beschikbaar zijn van technische 
ontwikkelingen, binnen een samenwerkingsverband tussen de belangrijke 
lampen fabrikanten, voor de fabrikant waar deze ontwikkelingen plaatsvin
den? Wat is de betekenis ervan voor de fabrikant die niet deelneemt aan het 
samenwerkingsverband? Wat was nu de precieze functie van de verschillende 
samenwerkingsverbanden (kartels, marktafspraken en kennisuitwisselingscon
tracten) voor de ontwikkeling van de bedrijfstak en die van Philips in het 
bijzonder? Aan de hand van de beschrijving van de rol van concurrenten 
voor de innovaties in de lampenproduktie bij Philips in Hoofdstuk 2 tot en 
met 9, worden in Hoofdstuk 10 dergelijke vragen beantwoord. 

2. Het proces van innovatie 

Klassieke verklaringstheorieën voor technische ontwikkeling zijn zgn. 
demand pull-theorieën en technology push-theorieën. 
Demand pull-theorieën gaan uit van de veronderstelling dat marktsituaties en 
marktveranderingen initiator en richtingbepaler zijn voor technische ontwik
keling. 17 De kritiek op de demand pull-theorieën concentreert zich er op dat 
de theorieën geen verklaring kunnen geven voor de richting van technische 
ontwikkeling. 18 Techniek wordt gezien als een black-box. 19 A priori zou 
voor de markt de uitkomst van bepaalde ontwikkelingen (alternatieven) be
kend moeten zijn - 'but then we must wonder why those possibilities have not 
been exploited before. '20 

Technology push-theorieën gaan ervan uit dat techniekontwikkeling vooral 
wordt bepaald door kennisontwikkeling binnen de wetenschap en de techniek 
zelf. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de rol die de omgeving speelt. 21 

Bijker concludeert dat beide benaderingen geen verklaring kunnen geven hoe 
ontwikkelingen gestart worden, hoe snel zij verlopen en waarheen zij lei
den .22 Dosi mist in de demand pull-benaderingen een verklaring voor dis
continue ontwikkelingen en in de technology push-benaderingen een 'complex 
structure of feed-backs' die de richting van ontwikkelingen bepalen. 23 Kor
tom de trein staat al op de rails en demand pull en technology push 'gaan in 
hun ruwste vorm slechts over de plaats van de locomotief aan de kop of aan 
de staart van de trein. '24 
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Een nieuwere benadering, ontwikkeld door ondermeer Bijker, Hughes en 
Pinch, ziet technische ontwikkeling als sociaal proces. 25 Met deze benade
ring moet het mogelijk zijn de richting en snelheid van technische ontwikke
ling inzichtelijk te maken. 
Als uitgangspunt geldt dat groepen en/of personen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling (i .e. relevante actoren), aan de ontwikkeling een bepaalde bete
kenis toekennen. Deze betekenissen en de veranderingen hierin bepalen uit
eindelijk de inhoud en de richting van technische ontwikkeling. 26 

Gedurende de ontwikkeling ontstaat een verwevenheid met andere technieken 
en met de maatschappelijke omgeving waarin de actoren zich bewegen. Hier
voor wordt de term systeem gebruikt. 27 

Het proces van technische ontwikkeling wordt beschreven met de begrippen 
variatie en selectie . Zijn voor een technische ontwikkeling relevante actoren 
onderscheiden, dan kan een variatie aan problemen en daarvoor aangedragen 
oplossingen geïdentificeerd worden. Selectie van een bepaalde oplossing door 
actoren leidt uiteindelijk tot de aanpassing van de techniek in een bepaalde 
richting. 
Met deze benadering wordt het idee dat uiteindelijk een ontwikkelingsproces 
resulteert in de innovatie losgelaten. Er wordt een oplossing geselecteerd, die 
door de actoren wordt aanvaard. In termen van de benadering treedt er een 
stabilisatie Op.28 

Een belangrijk verschil met andere benaderingen is dat technische ontwikke
ling hiermee wordt gekarakteriseerd als een continu proces. Een innovatie is 
niet meer een gebeurtenis met de uitvinding en haar toepassing als hoogte
punt, maar een proces van jaren met verschillende alternatieve en wisselende 
kanten . Niet de uitvinding , ontwikkeling, introductie en diffusie zijn centrale 
aspecten, maar variatie en selectie. Nieuwe technische artefacten worden niet 
alleen geschapen tijdens het uitvinden en ontdekken, maar gedurende het 
gehele ontwikkelingsproces . 29 

Een beperking van deze benadering is dat weliswaar het verloop van techni
sche ontwikkeling zichtbaar kan worden gemaakt, maar dat dit verloop hier
mee nog niet wordt verklaard . De vraag blijft hoe het variatie- en selectie
proces tot stand komt. 30 

Een invulling van deze leemte kan gedeeltelijk worden gevonden in de 
inzichten van Nelson & Winter en Dosi. 3l Ook zij vatten technische ontwik
keling op als een zoekproces. De actoren maken bij het zoeken naar alter
natieven gebruik van ideeën en routines op grond waarvan zij succes ver
wachten. Deze ideeën en routines vormen een geheel van verwachtingen en 
geaccepteerde heuristieken, 32 waarbinnen het zoekproces plaatsvindt. Dit 
geheel van verwachtingen en geaccepteerde heuristieken noemen zij een tech
nologisch regime. 
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In een poging technische ontwikkeling te verklaren veronderstelt DosiJ3
, dat 

technische ontwikkel ing gestuurd wordt door de denkpatronen (paradigma 's) 
die uit het technologisch regime van de voor de ontwikkeling verantwoorde
lijke actoren (in ons geval de constructeurs) ontstaan. Centraal staan daarbij 
de begrippen continul1eit en discontinuïteit. Ofwel een technische ontwikke
ling is een verandering binnen een paradigma (continuïteit), ofwel een techni
sche ontwikkeling is een 'revolutionaire' verandering, duidend op het veran
deren van paradigma's (discontinuïteit). 
Een dergelijk verklarend model is voor dit onderzoek echter beperkt bruik
baar. Volgens Schot is een sterke tweedeling niet reëel; andere mogelijkhe
den worden uitgesloten. 34 Verder is een verschil tussen paradigmatische en 
revolutionaire veranderingen in praktijk, zeker aan de basis van een ontwik
keling, moeilijk te herkennen. 35 

Een belangrijker probleem ontstaat met het centraal stellen van de doorgaans 
meest actieve actor in het ontwikkelproces, in ons geval een groep construc
teurs. 36 Er is geen reden op voorhand te veronderstellen dat constructeurs 
als actor centraal staan in het variatie- en selectieproces . Het variatie- en 
selectieproces is volgens Schot sterk gebaseerd op Macht. 37 Of construc
teurs op het kruispunt van deze machtshiërarchie acteren, is juist een thema 
van onderzoek. Het uitgangspunt moet zijn de actoren op gelijke wijze te 
benaderen, om zo de hiërarchische structuur8 van het variatie- en selectie
proces te bepalen . Paradigma's en technologische regimes spelen daarbij een 
belangrijke rol. Zij vormen een basis voor het variatie- en selectieproces, 
maar maken deze niet voorspelbaar. 
Het is voldoende de onderzoeksbenadering te formuleren als het onderschei
den van de relevante actoren, het aangeven van de rol die zij spelen, van hun 
positie en van de betekenis die actoren aan ontwikkelingen toekennen. 

3. Mechanisatie, automatisering en de karakterisering van 
produktiemiddelen 

Philips begon in 1891 met de fabricage van gloeilampen . De fabricage 
bestond voor het grootste deel uit handwerk. Er werd gebruik gemaakt van 
dure pompgereedschappen en eenvoudige handgereedschappen. In 1903 
werden bij Philips de eerste machines geïntroduceerd. Deze machines, 
ontwikkeld door General Electric, waren grotendeels 'zelfwerkend': afgezien 
van het inzetten en uitnemen van produkten werden de proceshandelingen 
volledig door de machines zelf uitgevoerd. Rond 1915 werden voor het 
overgrote deel van het fabricageproces dergelijke machines gebruikt. Tussen 
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1919 en 1925 werden een paar machines gegroepeerd tot een kleine produk
tielijn . Daarna zijn geen wezenlijke ontwikkelingen meer aan te wijzen. 
De verdere mechanisatie van de gloeilampenproduktie kwam tot een einde. 
Vijfenzestig jaar ontwikkelingsinspanningen hebben niet tot wezenlijke 
mechanisatievoortgang geleid ... . 

De bovengegeven voorstelling is beperkt en misleidend. De eruit getrokken 
conclusies zijn onjuist. Toch past deze in een gezaghebbende karakterisering 
van produktie-innovaties, waarbij 'mechanisatie' en 'automatisering' zich in 
een begrensd aantal, duidelijk herkenbare, revolutionaire stappen voltrekken. 
Deze zgn. stappentheorieën vinden hun oorsprong in de jaren vijftig en zes
tig, toen zich naast de term 'mechanisatie' de term 'automatisering' aandien
de. 
Deze nieuwe term was stof voor felle discussie . Sommigen zagen automati
sering als uitdaging en zelfs als basis voor een nieuwe industriële revolutie . 
Ingenieurs voorzagen het verdwijnen van onaangename en onveilige arbeids
taken en meenden dat er behoefte zou ontstaan aan hoger geschoolde produk
tiearbeiders. De Nederlandse overheid en bedrijven als Philips zagen de 
verwachte produktiviteitsverhoging als stimulans voor economische groei en 
daarmee als brenger van welvaart. Voornamelijk sociologen waren echter 
bezorgd over de gevolgen die automatisering zou hebben voor de arbeid . 
Automatisering zou net als, of wellicht erger dan de vooroorlogse 'mechani
satie', de lopende band en het Taylorisme leiden tot ernstige vervreemding 
en uitbuiting van arbeiders . 
Deze discussie kreeg bekendheid als de automatiseringsdiscussie. Arbeid en 
in het verlengde daarvan produktiviteit, arbeidsinhoud en arbeidsomstandig
heden waren daarin de centrale thema's. Dat 'mechanisatie' en 'automatise
ring' voornamelijk waren bedoeld om de arbeidsproduktiviteit te verhogen, is 
het enige waarover alle deelnemers aan de discussie het eens leken te zijn. 
Automatisering werd een nieuwe technische wetenschap en was aanleiding 
voor een grote hoeveelheid sociologisch, economisch en technisch onder
zoek. Aan de hand van enkele voor dit onderzoek relevante voorbeelden 
wordt een beeld gegeven van de automatiseringsdiscussie. 

Als beginpunt van de discussie gelden de publikaties van Wiener (1949) en 
Diebold (1952). Deze waren in de Verenigde Staten in de jaren vijftig aan
leiding voor tal van congressen, onderzoek en artikelen in vaktijdschriften, 
opiniebladen en kranten. Automatisering was een verschijnsel, waarvan de 
betekenis en de gevolgen nog onduidelijk waren . De discussie richtte zich 
aanvankelijk voornamelijk op de vraag, wat men onder automatisering diende 
te verstaan. Al snel ontstond een situatie, waarbij het aantal definities bijna 
zo groot was als het aantal deelnemers aan de discussie. 39 
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Kort nadat in de Verenigde Staten de discussie was los gebarsten, waaide 
deze over naar Europa waar deze al snel met de zelfde hevigheid werd 
gevoerd. 40 

Zoekend naar het wezen van het nieuwe verschijnsel organiseerden de afde
lingen Werktuig- & Scheepsbouw en Electrotechniek van het KIvI in 1956 
een 'vakantieleergang' over automatisering. 41 De verschillende lezingen gin
gen in op de mogelijkheden van de technologie zelf. De inleidende lezing 
bracht automatisering naar voren als arbeidsbesparende technologie, die in de 
toekomst werkweken zou verkorten, om een hoger opleidingsniveau van 
arbeiders zou vragen en tot hogere waardering van de techniek en de inge
nieurs binnen bedrijven zou leiden.42 In 1964 volgde een herhaling. Deze 
werd gedomineerd door Philips-automatiseerders en bevestigde de constate
ringen uit 1956. 43 

In 1956 en 1957 formeerde het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE) 
commissies met het doel het verschijnsel automatisering te bestuderen. Resul
taat waren twee publikaties (1957, 1959), waarin het NIVE poogde een nega
tieve beeldvorming over automatisering en de angst die het mensen inboe
zemde te relatieveren. 44 Men onderkende dat deze gevolgen vooral de ar
beid zouden betreffen, maar dacht met een juiste begeleiding hieraan een 
positieve invulling te kunnen geven. Zonder goede voorlichting van leiding
gevenden in automatiserende ondernemingen zou automatisering 'gemakkelijk 
spanningen veroorzaken' .45 

In 1957 verscheen van de Nederlandse overheid een standpunt in de automa
tiseringsdiscussie als hoofdstuk in de zesde industriaJisatienota. De overheid 
zag automatisering evenals mechanisatie nadrukkelijk als een voor de samen
leving positieve en derhalve te stimuleren technologie. 

'Dat een bevordering der mechanisering en automatisering past in het 
kader van het industrialisatiebeleid als instrument tot verhoging van de 
welvaart, ligt voor de hand als men bedenkt, dat beide verschijnselen, 
door het menselijke prestatievermogen van bepaalde sectoren van arbeid 
te ontlasten en deze te laten verrichten door werktuigen, energie vrij 
maken voor werkzaamheden van ander, meer waardevol karakter, waar
door de produktiviteit stijgt en - min of meer in relatie daartoe - ook het 
geldinkomen van de bevolking. '46 

Ook industriële bedrijven, zoals Philips, haastten zich met een deelname aan 
de automatiseringsdiscussie. Al in januari 1955 vroeg de Raad van Bestuur 
van Philips, M. Lopes Cardozo bij de produktdivisies een inventarisatie te 
maken van de 'automation' die binnen Philips toepassing vond. 
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'Ir. Tromp heeft mij verzocht een inventaris te maken van al deze ver
schillende inrichtingen. Ik moge U daarom verzoeken mij te doen toe 
komen een korte beschrijving maximaal op één getikte pagina met een 
schematische tekening, of nog beter een foto, van alle inrichtingen waar
bij U van mening bent, dat ze de moeite waard zijn om in deze 
verzameling te worden opgenomen. ,47 

Bij voorbaat stelde Lopes Cardozo vast, 'dat automation in de zin zoals door 
ons zal worden gedefinieerd op het ogenblik nog nergens wordt toegepast'. 
Hij herkende slechts 'een groot aantal elementen' van automatisering .48 In 
zijn antwoord aan de Raad van Bestuur concludeerde hij tenslotte 'dat auto
mation vooral daar belangrijk is waar de uitwendige omstandigheden of de 
aard van het te vervaardigen product aan variaties onderhevig zijn' .49 Op
vallend is dat voor produkten die nauwelijks veranderden, waarvoor de toe
passing van machines, lijnproduktiesystemen en Taylor-achtige arbeidssyste
men in de jaren twintig en dertig zo geschikt werden beoordeeld, voor auto
matisering geen toepassingsmogelijkheden werden verwacht. 
In 1959 toonde Philips zich in haar jaarlijkse toespraak voor de aandeelhou
ders in het openbaar als deelnemer aan de automatiserings-discussie. Philips 
sloot zich daarin aan . bij standpunten zoals die waren geformuleerd door het 
NIVE en de Nederlandse overheid . so 
We moeten ons realiseren dat de positieve houding van het NIVE, de Neder
landse overheid en Philips ten aanzien van het arbeidsvervangende karakter 
dat aan automatisering werd toegeschreven, pastte in de tijd van industriali
satie, onbegrensde economische verwachtingen en een dreigend tekort aan 
arbeid. 
Temidden van een grote hoeveelheid overwegend sociologisch onderzoek, 
dat poogde aan te tonen dat mechanisatie en automatisering leidden tot ver
vreemding en uitbuiting van arbeiders, verscheen in 1964 een onderzoek van 
Blauner, dat voor 'the most highly automated industry' eerder een omgekeer
de ontwikkeling aantoonde. S1 Blauner gebruikte als voorbeeld de chemische 
industrie en de olieraffinage . Aan deze industrieën, omschreven als 'con
tinuous-process plants', verbond hij een aantal kenmerken. Zo stelde hij dat 
'rhere are no recognizable machines and very few workers visible. ,52 Ken
merkend was ook een kapitaalintensieve produktie . Over het verloren gaan 
van vakmanschap in de zin van 'ambachtelijk handwerk' week zijn constate
ring niet af van die van andere onderzoekers: 

'The development of machine and assembly-line technologies greatly re
duced the number of traditional craft skifls necessary for manufacturing 
production; with the emergence of automated continuous-process tech-
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nology, traditional craft skill had been completely eliminated from the 
productive process. ,53 

Illustratief is een vergelijking tussen arbeiders in 'continuous-process plants' 
en die in bijv. de auto-industrie (BJauner: 'assembly-line technologies') . 54 

Arbeiders in de auto-industrie 

'we/come a line breakdown - it gives them a rest from the pressure of the 
conveyer and the disliked repetitive jobs and allows them to breathe as 
free human beings for a few minutes until the bottleneck is stopped. ,55 

Daarentegen tenderen arbeiders in 'continuous-process plants' er naar het 
produktieproces zo snel mogelijk de normale gang weer te laten hervatten. 
De functie van deze (geschoolde) arbeiders bestaat voornamelijk uit observe
ren en controleren van een imposante hoeveelheid technologie. De conclusie 
die Blauner uit zijn constateringen trok, was dat de arbeiders 

'do not feel dominated by their imposing technological surroundings but, 
instead, get feelings of satisfaction from the control of complex automatic 
machinery. And, paradoxically, the feeling of contral is prabably greater 
because it is not always present and there are times when the process 
seem to contral them. IJ things were never out of control there wou/d be 
no element of satisfaction in the struggle to maintain contro!: the game 
would be too easily won. '56 

Aandacht voor mogelijke negatieve gevolgen van de automatisering vinden 
we vooral in sociologische literatuur. Zo stelde Braverman in zijn boek 
'Labor and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the Twentieth 
Century' dat het management van bedrijven er naar streeft het arbeidsproces 
te beheersen door het uithollen van arbeidstaken. Automatisering is daarbij 
een belangrijk hulpmiddel. 57 

Een ander belangrijk onderzoek was dat van Noble naar de ontwikkeling van 
automatisch gestuurde gereedschapsmachines. ss Noble vergeleek twee syste
men, die in de jaren vijftig technisch min of meer gelijkwaardige doorbraak
kansen hadden, maar waarvan er uiteindelijk maar één daadwerkelijk brede 
toepassing vond. Het eerste systeem was het Record-playback systeem. Dit 
was relatief eenvoudig in de bestaande arbeidsorganisatie op te nemen. Het 
maakte het mogelijk de handelingen van een machinebediener bijv. op een 
ponsband op te slaan, om deze daarna automatisch en zo vaak als wenselijk 
was te kunnen herhalen . Het tweede systeem kreeg de naam Numerical Con
trol (NC) en deed in wezen hetzelfde, met dit verschil dat de handelingen nu 
als wiskundige vergelijkingen moesten worden opgeslagen. Volgens Noble 
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werd het met de Ne-technologie voor de bedrijfsleiding mogelijk het vak
manschap en daarmee de voor het management moeilijk beheersbare aspecten 
als snelheid en kwaliteit van de werkvoer weg te halen en dit toe te vertrou
wen aan weliswaar duurdere maar veel loyaler geachte programmeurs. Het 
opstellen van de vergelijkingen en het invoeren ervan in het machinebestu
ringsprogramma vereiste specifieke kennis. De schrijvers van besturingspro
gramma's voor het Ne-systeem droegen er aanvankelijk zelfs toe bij, het 
programmeren zo moeilijk te maken, dat daarvoor hoog en specifiek opgelei
de programmeurs nodig waren. Daarom vroeg de invoering van de Ne-tech
nologie om de oprichting van een programmeer-afdeling, wat de toepassing 
van de technologie duur maakte. Uit het feit dat desalniettemin de Ne-tech
nologie doorbrak constateerde Noble dat voor de bedrijfsleiding een grotere 
beheersing van het produktieproces een relatief grote investering kennelijk 
legitimeerde. Noble bevestigde met zijn visie de bevindingen van Braverman. 

Aldus zijn de standpunten in de automatiseringsdiscussie van een beperkt 
aantal organisaties en onderzoekers aangegeven. Deze standpunten vormen 
slechts een klein deel van de grote hoeveelheid beschikbaar materiaal. Van 
economen en sociologen kunnen grote hoeveelheden omvangrijke tijdschrift
publikaties en boeken worden genoemd. Ingenieurs wisselden hun gedachten 
vooral uit in korte technische artikelen en op congressen. 

De visies die in de automatiseringsdiscussie naar voren komen, vormen een 
nuttige achtergrond bij het onderzoek naar innovaties in de lampenfabricage . 
De verwachting ligt voor de hand, dat de in dit boek beschreven innovaties 
uit de jaren vijftig en zestig zijn beïnvloed door de automatiseringsdiscussie . 
De automatiseringsdiscussie vormt daarom een belangrijke context waarbin
nen innovaties in de lampenfabricage na de Tweede Wereldoorlog plaats
vonden . 
Willen we om ons een beeld te vormen van produktie-innovaties produktie
middelen karakteriseren, dan geeft de literatuur ontstaan uit de automatise
ringsdiscussie daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. 59 De concentratie 
in het denken op het aspect arbeid is hiervan een belangrijke oorzaak. De 
hieruit voortkomende tekortkomingen worden met een visie op het aspect 
produktiviteit verderop geïllustreerd. Een tweede ernstige beperking ligt in 
de koppeling van het begrip automatisering aan een specifieke technologie . 
De voor de beschrijving van produktiemiddelen in de technische wetenschap 
gebruikte, nog nader te bespreken stappentheorieën zijn daarvan een voor
beeld . Bovendien blijkt door de koppeling van de begrippen mechanisatie en 
automatisering aan een technologie de karakterisering van veranderingen in 
de produktie onvoldoende mogelijk. Met een kritische beschouwing van de 
betekenis van mechanisatie en automatisering worden de genoemde beperkin
gen verduidelijkt. Doel van deze paragraaf is een alternatief voor stappen-
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theorieën aan te reiken waarmee we kunnen komen tot waardevrije en meer 
volledige beschrijvingen van produktie-innovaties. 

Mechanisatie en automatisering 

Een belangrijke beperking van de automatiseringsdiscussie lag in de koppe
ling van de term automatisering aan een technologie. Zo zag Bright als groot 
probleem van definities van het begrip automatisering in de technische litera
tuur, dat deze 'have been based on a type of control action or the use of cer
tain equipment and hence become very difficult to use proper/y.'6O Inder
daad zien we het begrip terugkoppeling (door Bright omschreven als 'type of 
control action') veelvuldig in de technische literatuur als vertrekpunt voor 
een definitie gehanteerd . Beschouwingen op basis hiervan worden al snel 
zeer deterministisch. Automatisering wordt gekoppeld aan een technisch
wetenschappelijk fenomeen, dat moeilijk in verband is te brengen met zaken 
als bedrijfsvoering en arbeid. 
Ook de sociologische en economische literatuur koppelden de term automati
sering aan een technologie en beperkten daardoor de discussie. Zij hadden de 
sterke neiging de NC-technologie als thema van onderzoek en als synoniem 
voor automatisering te beschouwen. 61 De NC-technologie maakt echter 
slechts een zeer beperkt deel uit van industriële activiteiten, terwijl het 
onderzoek dat economen en sociologen doen, veel meer betrekking heeft op 
arbeidprocessen in het algemeen. De conclusies die zij trekken passen beter 
op een bredere definitie van automatisering: de gevolgen voor de kwaliteit 
van de arbeid in assemblage-bedrijven zijn vaak ingrijpender en herkenbaar
der, dan in werkplaatsen, machinefabrieken e.d. 
De koppeling van het begrip automatisering aan een specifieke technologie 
maakt het moeilijk automatisering te onderzoeken in het spanningsveld van 
techniek, ondernemen, organisatie, arbeid en markt en dateert bovendien het 
begrip. 
Stond het begrip automatisering aanvankelijk voor een nieuwe technologie, in 
de Joop der jaren werd het een begrip voor produktie-innovaties in het alge
meen. Op zich zelf is een dergelijke betekenisontwikkeling van een begrip 
niet storend. Met enig voorbehoud kunnen we automatisering zien als een 
mode-woord. Met automatisering bedoelen we bepaalde produktie-innovaties 
in de jaren vijftig , zestig en zeventig . Vergelijkbare innovaties voor de 
Tweede Wereldoorlog noemen we mechanisatie, die van na de oliecrises 
flexibele automatisering. Desalniettemin moeten we vaststellen dat de begrip
pen voor de karakterisering van veranderingen in de produktie beperkt bruik
baar zijn. 
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Het is verstandig niet mechanisatie en automatisering als centrale vertrekpun
ten te beschouwen, maar ons te concentreren op het neutralere begrip pro
duktie-innovaties. Produktie-innovaties zien we als voortgaande, of continue 
processen met een evolutionair karakter. Hiermee wordt afgeweken van de 
meeste andere definities en omschrijvingen. 62 

Stappentheorieën 

Stappentheorieën zijn verklaringen, die in de begrippen mechanisatie en auto
matisering gradaties aanbrengen of de begrippen in gradaties onderbrengen. 
De theorie waarop de eerder gegeven voorstelling van de gloeilampenfabri
cage is gebaseerd, is ontwikkeld in de jaren zestig door de Eindhovense 
hoogleraar J. Aninga en overgenomen door zijn collega's en opvolgers H. 
Stal en J . Erkelens. Aninga definieert vijf stappen ('graden van mechani
satie'): 

'eerste graad: gereedschappen; tweede graad: machines; derde graad: 
machines met zeljhandelende functie-elementen; vierde graad: complexe 
machines of machinegroepen; vijfde graad: automatie. '63 

In de gegeven voorstelling aan het begin van deze paragraaf was het onder
scheid tussen machines en machines met zelfhandelende functie-elementen 
nihil. In andere cases zal er een duidelijker onderscheid zijn te maken. De 
term machinegroepen is een 'Philips-term' en staat voor lijnproduktie. 
Aninga koppelt aan deze graad nog de term massaproduktie, waaruit we kun
nen opmaken, dat in de jaren zestig de termen lijnproduktie en massaproduk
tie als het ware synoniem waren. 
De Harvard-econoom Bright definieert de term 'automation' in zeventien 
stappen ('levels'). 64 Vergelijken we Aninga met Bright, dan blijkt de aard 
van de indeling overeen te komen. Wel ziet Bright mechanisatie als stappen 
van automatisering en ziet Aninga automatisering als graad van mechanisatie . 
De verdeling die Bright maakt is gedetailleerder, maar leidt niet tot een 
wezenlijk andere voorstelling van de produktie-innovaties in de gloeilampen
fabricage . 
Met deze theorieën is een beeld gegeven van wat stappentheorieën voorstel
len. Beide vormen extremen: een verdeling in vijf en in zeventien stappen. 
Vijf stappen is overigens nog niet het minimum . Buiten de techniek volstaat 
men, zonder dit zo bewust te definiëren, meestal met drie stappen. De eerste 
stap is die van het handwerk; de tweede stap is de mechanisatie, wat staat 
voor de vervanging van het doewerk; de derde stap is de automatisering, wat 
staat voor de vervanging van het denkwerk . We zien in deze verdeling 
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arbeidsproduktiviteitsverhoging als centrale drijfveer achter produktie-inno
vaties. 

De reden om produktie-innovaties niet te definiëren met een stappentheorie is 
dat stappentheorieën slechts beperkt bijdragen tot de karakterisering van 
produktie-innovaties voor dit onderzoek. 
Stappentheorieën zijn algemene theorieën, toepasbaar op alle mogelijke pro
duktieorganisaties. Het gebruik van een stappentheorie in een case-study 
relateert de case aan andere produktieorganisaties, in plaats van aan haar 
eigen grenzen en mogelijke kwaliteiten . Dergelijke vergelijkingen zijn voor 
een vergelijkend onderzoek naar verschillende produktiesystemen aantrekke
lijk, maar leiden slechts tot constateringen van verschillen die op zich zelf 
nauwelijks verklarend en karakteriserend zijn . Bright maakt dat duidelijk met 
de opmerking 'one company's 'automafion ' is another 's daily pracfice. '65 

Verder zijn stappentheorieën gedateerd, omdat de produktie-innovaties 
gekoppeld worden aan op een bepaald moment interessante technologieën. 
Passend in dit verband is de opmerking van Bright, dat 'Automafion has a 
way of shifting with time. ,66 

Stappentheorieën brengen produktieprocessen in een status quo. Een bedrijf 
kan zich jarenlang met de ontwikkeling van produktiemiddelen bezighouden 
en daar zijn beoogde resultaten mee behalen, zonder over te gaan van een 
ene status quo naar een andere. Toch zullen de produktiemiddelen na jaren 
van ontwikkeling om een andere karakterisering vragen. Een verfijning van 
stappen zal dit probleem overigens niet oplossen, maar slechts verschuiven., 
Stappentheorieën typeren produktiemiddelen in te enge zin , nl. in technolo
gische zin. Produktietechnologie staat echter niet op zichzelf, maar altijd in 
relatie tot ondermeer produkt, produktie-allocatie, markt, onderneming, 
bedrijfstak, grondstoffen en toeleveranciers. 
Tenslotte impliceert een stappentheorie, dat een hogere graad van mechani
satie of automatisering technisch en economisch 'beter' is. De meeste publi
katies gaan er ten onrechte van uit dat verbetering van het produktieproces 
zich manifesteert in de richting van een hogere graad van mechanisatie of 
automatisering. De ogenschijnlijke logica van deze stelling vindt een oorzaak 
in het feit dat ontwikkelingen van produktiemiddelen in de meeste beschou
wingen slechts één richting kennen, namelijk die van mechanischer of auto
matischer. 
Stappentheorieën zouden als beschrijvend model voor produktiemiddelen 
kunnen worden gebruikt ter bestudering van technische ontwikkeling. Nemen 
we de actorenbenadering als uitgangspunt voor de bestudering van technische 
ontwikkeling, dan is het essentieel te beschikken over een waardevrije 
beschrijving van in dit geval produktiemiddeJen. Immers de actoren waarde-
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ren de techniek, niet de onderzoeker. Stappentheorieën voldoen niet aan deze 
eis, stappentheorieën beoordelen produktiemiddelen. 
Daarmee zijn de nadelen van stappentheorieën samengevat. 

Produktie-innovaties en produktiviteitsverlwging 

Meestal worden mechanisatie en automatisering gezien als activiteiten waar
bij 'mensen door machines' worden vervangen. 67 Door economen en techni
ci wordt het resultaat van een mechanisatie-/automatiseringsproject voorna
melijk gelegitimeerd en gewaardeerd met de omvang van de bezuiniging op 
'directe arbeidskosten'. De sociologie houdt zich bezig met een beoordeling 
van het effect van mechanisatie en automatisering op de produktie-arbeid . Nu 
is het niet de bedoeling te beweren dat mechanisatie en automatisering niet 
mogen worden gemeten aan arbeidskosten, of dat mechanisatie of automati
sering geen effect hebben op de kwaliteit van de arbeid . 68 Centraal staat 
hier de vraag of het effect van mechanisatie of automatisering werkelijk altijd 
of uitsluitend het vervangen van mensen door machines, ofwel het verhogen 
van de arbeidsproduktiviteit is. 69 

De technisch-economische visie impliceert dat mechanisatie en automatise
ring altUd tot doel hebben te besparen op directe arbeidskosten. Daarmee 
wordt voorbij gegaan aan andere argumenten, zoals het verhogen van de 
produktkwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden, of het kunnen doen van 
handmatig niet of slechts moeilUk te verrichten handelingen . Bovendien is 
het de vraag of inderdaad mechanisatie of automatisering oorzaak is van de 
beoogde kostenbesparing of de veranderende arbeidsomvang of -kwaliteit. 
Naarmate het aandeel van technische middelen in de produktie-organisatie 
toeneemt, zal het aandeel van directe arbeidskosten in het totale kostenpakket 
en het economische belang van deze arbeid afnemen. Daarnaast zal door
gaans met een toenemende hoeveelheid produktie middelen de technische 
ondersteuning in omvang, dus in kosten toenemen. Naarmate mechanisatie en 
automatisering 'vorderen' zal dus de bezuiniging op directe arbeidskosten in 
steeds mindere mate significant zijn voor het resultaat. Een legitimatie kan 
men er bijgevolg in alle redelijkheid steeds minder uit putten. 
In 'ver gemechaniseerde industrieën' vervangt men machines door snellere of 
betere machines en niet of nauwelijks mensen door machines. De kwantiteit 
van de arbeid blijft gelijk, alleen de kwaliteit verandert. Het resultaat van de 
snellere machine drukt men uit in een hogere arbeidsproduktiviteit. Een der
gelijke presentatie is echter misleidend en geeft niet aan dat zich de werke
lijke economische meerwaarde in de machinevernieuwing bevindt. Passender 
zou het zijn het resultaat van de ontwikkeling aan te duiden met de term 
technische produktiviteit. Een machine bestaat uit een hoeveelheid materiaal 
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en daarin opgeslagen kennis en vakmanschap. Zoals het uitbuiten van arbeid 
kan leiden tot arbeidsproduktiviteitsverhoging, kan het uitbuiten van materi
aal tot technische produktiviteitsverhoging leiden. Dat een verhoging van 
technische produktiviteit kan worden uitgedrukt in een verhoging van ar
beidsproduktiviteit is waar, maar leidt tot een beperkte karakterisering van 
produktie-innovaties. Het streven in dit onderzoek moet zijn de werkelijke 
ontwikkeling achter een produktiviteitsverhoging te bepalen. 

De karakterisering van produktiemiddelen 

Doel van deze paragraaf is een alternatief voor stappentheorieën aan te 
reiken, waarmee we kunnen komen tot oordeelvrije en meer volledige be
schrijvingen van de ontwikkeling van produktiemiddelen. In het voorgaande 
zijn argumenten gegeven waarom produktie-innovatie het centrale thema is 
en niet mechanisatie of automatisering. Ook zal naast de arbeidsproduktivi
teit, de technische produktiviteit een plaats krijgen in de beschrijving. 
Produktie-innovaties in een bepaalde periode laten zich karakteriseren aan de 
hand van een vergelijking van een aantal parameters of kenmerken van het 
produktieproces en de produktiemiddelen op een aantal momenten in die 
periode. Aan de hand van deze kenmerken kunnen het produktieproces en de 
produktiemiddelen zodanig worden beschreven, dat een uitspraak kan worden 
gedaan over de resultaten van een innovatieproces. In deze paragraaf zijn 
acht kenmerken gedefinieerd. De eerste zes zijn kenmerken van produktie
middelen op een bepaald moment, de laatste twee zijn kenmerken van 
produktie-innovaties over een periode. De reden hiervoor is een praktische. 
De eerste zes kenmerken beschrijven een situatie, met de laatste twee is dat 
niet mogelijk . 
In de ene situatie zullen bepaalde kenmerken sterker bijdragen tot een karak
terisering dan andere kenmerken. Vaak zullen deze andere kenmerken nau
welijks iets aan de karakterisering toevoegen, zodat het achterwege laten 
ervan een verdedigbare oplossing is. 

De opbouw van het produktie proces 
Beschouwen we het volledige proces van het maken van een lamp, dan valt 
op dat dit proces een strikte verdeling in deelprocessen kent. Deze deelpro
cessen kennen weer strikte onderverdelingen, die uiteindelijk een nauwkeurig 
vastgestelde serie van 'handelingen' voorstellen. Deze sterke segmentatie van 
het totale proces kent de lampenindustrie al sinds haar ontstaan en ligt voor 
een groot deel besloten in de configuratie van het produkt. De wijze van ver
delen van het produktieproces, de benadering en de aard van de verschillen
de deelprocessen was echter aan verandering onderhevig. Duidelijk is dat 
deze drie aspecten van grote invloed zijn op het karakter van produktie-
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innovaties. Zij maken bepaalde stappen mogelijk, makkelijk, moeilijk of 
onmogelijk. Zij functioneren als richtinggevend. De opbouw van het produk
tieproces vormt veelal de basis voor de beheersing ervan en de ontwikkeling 
van machine. De opbouw van het produktieproces weerspiegeld en vormt de 
wijze waarop actoren over het produktieproces denken. Zij kan de synthese 
en tegelijk een sturend element zijn van een technologisch regime (zie 
paragraaf 2). In de volgende kenmerken wordt op aspecten hiervan dieper 
ingegaan. 
Ook fabricageprocessen die een minder sterke segmentatie kennen laten zich 
met de aspecten wijze, aard en benadering goed beschrijven . 
De wijze waarop het produktieproces is verdeeld, wordt bepaald door twee 
verdelingsniveaus. Uitgaande van handelingen is het eerste niveau de verde
ling van handelingen in groepen (deelprocessen), waartussen buffers ont
staan. Het tweede niveau is de verdeling van handelingen of deelprocessen in 
groepen (tevens deelprocessen genoemd), waartussen voorraden ontstaan. 70 

Voor de benadering van deelprocessen zijn er verschillende mogelijkheden . 
Een deelproces kan samen met andere deelprocessen in eenzelfde ruimte , in 
eenzelfde gebouw, of op eenzelfde terrein plaatsvinden. Deelprocessen kun
nen op enige afstand van elkaar plaatsvinden, of kunnen worden uitbesteed . 
De aard van deelprocessen uit zich in een onderscheid van deelprocessen 
naar technologie. Draadfabricage, lampenassemblage en verpakken zijn deel 
processen met een verschillende aard. 

Produkt en produktwijzigingen 
Er bestaat een directe relatie tussen het produktwijzigingen en het produktie
proces . Het is mogelijk dat produktwijzigingen een verandering van het pro
duktieproces en de produktiemiddelen noodzakelijk maken. Ook kan een 
gewenste verandering van het produktieproces of de produktiemiddelen om 
een wijziging van het produkt vragen . Beide typen produktwijzigingen zijn 
kenmerkend voor produktie-innovaties in zowel kwantiteit als kwaliteit. 71 

Het ligt voor de hand dat produktiemiddelen voor frequent veranderende 
produkten een ander karakter hebben dan produktiemiddelen voor een sinds 
jaren onveranderd produkt als bijvoorbeeld een wasknijper of een paperclip. 
Hoewel de relatie tussen produkt en produktiemiddelen hier als belangrijkste 
wordt aangemerkt, kunnen een aantal algemene produktkenmerken tot een 
verdieping van de karakterisering bijdragen. Te denken valt aan aspecten als 
produktvorm, -omvang, -samenstelling en -complexiteit, differentiatie , loop
tijd en de aantallen waarin zij worden geproduceerd. 

De hoeveelheid produktiemiddelen 
Kenmerkend voor produktie-innovaties is te weten welk economisch belang 
verschillende produktiemiddelen in het produktieproces vertegenwoordigen 
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en in welke mate produktie-innovaties tot een vergroting of verkleining van 
dit belang bijdragen . Het aandeel van de kosten aan aanschaf, bouwen 
exploitatie van machines en gebouwen in het totale kostenpakket is bijvoor
beeld een maat voor het relatieve belang van machines en gebouwen binnen 
een bedrijf. 
Daarnaast is er een relatie tussen de hoeveelheid machines en gebouwen en 
het begrip schaarste . Zo kan kapitaalschaarste het gebruik van machines in 
een produktieproces remmen en kan een schaarse ruimte in de zin van grond 
en terreinen dwingen tot een betere benutting van gebouwen, of zelfs tot de 
ontwikkeling van compactere machines. 
Ook op de kwantiteit van de arbeid kan het begrip schaarste van toepassing 
zijn. Een tekort aan arbeidskrachten dwingt tot bezuinigen op de hoeveelheid 
arbeid in de produktie. Bijgevolg zal het onderlinge belang van verschillende 
produktiemiddelen veranderen. 

De hiërarchie van deelprocessen 
Uitgangspunt in dit kenmerk is dat een produktiesysteem (het totaal van pro
ces en middelen) een hiërarchie kent. Doorgaans kan in een produktiesys
teem één deelproces worden aangewezen, dat bepalend is voor de andere 
deelprocessen , wat betreft aandacht, innovaties, technologisch traject, snel
heid en fase, systeem, etc. Zo'n deelproces noemen we centrum van produk
tie-innovatie . 
De hiërarchie van een produktieorganisatie, waarvan centra van produktie
innovatie aan het hoofd staan, wordt bepaald door twee aspecten, te weten 
breedte (Bright: 'span') en diepte (Bright: 'penetration') van ontwikke
ling .72 De breedte is de horizontale spreiding van de ontwikkeling rondom 
de centra van produktie-innovatie. De diepte is de verticale spreiding van de 
ontwikkeling, dat wil zeggen de mate waarin de ontwikkeling in secundaire 
taken is doorgevoerd. 
Behalve te bepalen waarom een deelproces als centrum is gekozen, is het 
belangrijk te onderkennen dat het als centrum is gekozen. De keuze voor een 
deelproces als centrum hangt sterk samen met het technologisch regime van 
waaruit de relevante actoren de ontwikkeling vormgeven. 

Innovatieruimte 
De innovatieruimte stelt de ruimte voor, die nog aanwezig is voor toekom
stige veranderingen . Deze veranderingen kunnen bv . snelheidsveranderingen 
of produktveranderingen, maar ook kleine wijzigingen zijn . We onderschei
den innovatieruimte op lange en op korte termijn. 
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Innovatieruimte op korte termijn 
De innovatieruimte op korte termijn wordt bepaald door de mate waarin pro
blemen met betrekking tot het produktieproces structureel zijn opgelost. 
Structureel is een oplossing, wanneer de oorzaken van een probleem zijn 
weggenomen. 73 De structurele weg gaat vaak gepaard met standaardisatie 
en past in bepaalde heuristieken. 
Beperkt structureel is een oplossing, wanneer eerder de gevolgen dan de 
oorzaken van een probleem worden weggenomen. Beperkt structurele oplos
singen komen vaak neer op improvisatie. Improviserende oplossingen be
werkstelligen (vaak tegen lagere kosten) een kleine ontwikkelingsvoortgang, 
maar kunnen mogelijke verdere ontwikkeling, dus de innovatieruimte be
perken. 
Overigens zijn improvisaties niet automatisch slechte oplossingen. Zij mogen 
daarom niet op voorhand negatief worden beoordeeld. Meestal is een structu
rele oplossing binnen de techniek niet voorhanden of wordt een structurele 
oplossing financieel niet verantwoord geacht. 

Innovatieruimte op langere termijn 
Wanneer structurele oplossingen op elkaar voortbouwen ontstaat een techno
logisch traject. Een dergelijk traject heeft de beperking dat structurele 
oplossingen de ontwikkeling een bepaalde, meer of minder strikte richting 
geven. Hoewel deze structurele oplossingen op korte termijn innovatieruimte 
garanderen, kunnen zij op langere termijn de produktiemiddelen inflexibel 
maken voor verdere ontwikkeling. Wanneer de produktiemiddelen na verloop 
van tUd, aan een opgelegde verandering (snelheidsverhoging, produktveran
dering, verandering van produktiebenadering etc.) niet meer kunnen worden 
aangepast, anders dan door een radicale innovatie (het veranderen van 
technologisch traject) is er een einde gekomen aan de innovatieruimte op 
langere termijn. 

De functionaliteit en het functioneren van produktiemiddelen 
Rosenbrock komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat ingenieurs nog nooit 
een methodologie ('instinct of workmanship') hebben ontwikkeld met als doel 
de vaardigheden en capaciteiten van mensen volledig te benutten. Voor 
andere produktiemiddelen zouden zij deze methodologie wel hebben. 74 

Rosenbrock stelt dat voor een relatief eenvoudige proceshandeling (zoals het 
overzetten van een produkt uit een éne in een andere machine) een ingenieur 
het gebruik van een geavanceerde flexibele robot zou afwijzen. Daarentegen 
zou deze het inzetten van een arbeider voor deze handelingen wel accep
teren. 
De mate waarin de vaardigheden en capaciteiten van produktiemiddelen wor
den benut is de functionaliteit van die produktiemiddelen . Analoog wordt 
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onder het functioneren van produktiemiddelen verstaan, de mate waarin deze 
kunnen voldoen aan de door het produktieproces, de organisatie en strate
gieën gestelde eisen en doelen. 
Functioneren en functionaliteit hangen dus sterk samen met de organisatie 
van de produktie, het produkt en de markt, en de situatie waarin de onder
neming zich bevindt. Het opvallende van het functioneren en de functiona
liteit van produktiemiddelen is dat deze kunnen veranderen zonder dat de 
produktiemiddelen zelf veranderen . 

Arbeid 
Dit kenmerk beschrijft de veranderingen in de kwantiteit en kwaliteit van de 
arbeid onder invloed van produktie-innovaties. Zeker wanneer produktie
innovaties neerkomen op vervanging van arbeid op de werkvloer, is het 
interessant arbeid in staf-organisaties (bijv . het construeren van machines) in 
de beschrijving te betrekken. 
Voor de bepaling van functiestruclUurveranderingen is gebruik gemaakt van 
definities van Batenburg. Hij verstaat onder functiestructuurveranderingen 
het netto resultaat van vier functieveranderingen, te weten: bestaande functies 
in het bedrijf degraderen (dat wil zeggen het niveau van de functies is 
gedaald); bestaande functies in het bedrijf regraderen (dat wil zeggen het 
niveau van de functies is gestegen); in het bedrijf zijn nieuwe functies op een 
bepaald functieniveau ontstaan (functiecreatie); in het bedrijf zijn functies op 
een bepaald functieniveau verdwenen (functieverval) . 75 

Creatie en verval zijn veranderingen die door eenvoudig tellen kunnen 
worden bepaald. 
De waardering van degradatie en regradatie van functies is af te leiden uit 
aspecten van het functieniveau . Deze aspecten zijn het niveau van denkwerk, 
het niveau van doewerk, beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid, zelf
standigheid en autonomie. 
Zelfstandigheid en autonomie zijn secundaire aspecten van een functieniveau. 
Zij zijn een afgeleide van de overige, primaire aspecten. Wanneer iemands 
niveau van denk- en doewerk hoog is en hij of zij verantwoordelijk is voor 
deze arbeidstaak, maar over geen enkele stap daarin beslissen mag of kan, 
dan is er sprake van een laag niveau van zelfstandigheid bij een overigens 
hoog functieniveau. Zelfstandigheid en autonomie zijn maten voor het in één 
functie verenigd zijn van de primaire aspecten verantwoordelijkheid, beslis
singsbevoegdheid en uitvoering. Een gescheiden verdeling van de primaire 
functie-aspecten (doorgaans het resultaat van arbeidsdeling) zal resulteren in 
lagere functieniveaus. Oorzaak hiervoor is dan de niveauverlaging van de 
secundaire aspecten. De waardering van een functieniveau komt dus neer op 
de bepaling van de aanwezigheid van de drie aspecten verantwoordelijkheid, 
beslissingsbevoegdheid en uitvoering binnen een functie en het niveau van 
elk van deze aspecten. 



'De lampenmaakster'. Bronzen beeld van J. de Wit-van Riemsdijk, geschonken door de gepen
sioneerden bij het 75-jarig bestaan van Philips in 1966. (PCA.) 
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Technische produktiviteit 
Een machine bestaat uit een hoeveelheid materiaal en daarin opgeslagen ken
nis en vakmanschap. Technische produktiviteit is een maat voor het benutten 
van materiaal. De middelen daartoe zijn kennis en vakmanschap. Aangezien 
produktiviteit een relatief begrip is en bovendien de technische produktiviteit 
moeilijk meetbaar is, beschouwen we de verandering ervan over een be
paalde periode. 
Een voldoende beschrijving vormt de constatering dat zich een verhoging of 
een verlaging van de technische produktiviteit voordoet. Interessant is het 
daarbU te weten in welke deelprocessen de veranderingen hebben plaatsge
vonden, waaruit die veranderingen bestaan en hoe deze veranderingen het 
totale proces hebben beïnvloed . 

De hier beschreven kenmerken, proces, produkt, hoeveelheid produktiemid
delen, hiërarchie van deelprocessen, innovatieruimte, functioneren en func
tionaliteit, arbeid en technische produktiviteit, hangen nauw met elkaar 
samen. Zij vormen een totaal waarmee produktiesystemen kunnen worden 
gekarakteriseerd. Een vergelijking van karakteriseringen op verschillende 
tijdstippen geeft een beeld van produktie-innovaties over een periode. In de 
Hoofdstukken 2 tot en met 9 worden de kenmerken gebruikt ter ondersteu
ning van de beschrijving van produktie-innovaties, zodanig dat een uitgangs
positie wordt gecreëerd voor het begrijpen van technische ontwikkelingen en 
de rol die relevante actoren daarin spelen. 

4. De inhoud van het boek 

Dit boek beschrijft innovaties in de produktie van lampen bij Philips. Het 
beslaat de periode van circa 1900 tot 1980 en heeft betrekking op de gloei
lampenfabricage en de TL-lampenfabricage . 
De gloeilamp stond aan de basis van tal van ontwikkelingen in de lampen
industrie. Zij vormde de grondslag voor het ontwerp en de fabricagetechno
logie van andere lampen. In de ontwikkeling van de bedrijfstak was de gloei
lamp lange tijd het middelpunt. Pas in de jaren dertig verschenen in de lam
penindustrie andere lampsoorten die de gloeilamp deels vervingen, maar 
vooral de lampenmarkt verbreedden. 
De keuze voor de gloeilampenfabricage ligt daarom voor de hand. De keuze 
voor de TL-lampenfabricage vond een basis in de veronderstelling dat hierin 
veel overeenkomsten waren met de gloeilampenfabricage. De beschrijvingen 
van innovaties in de produktie van beide lampsoorten zouden elkaar kunnen 
aanvullen en versterken. Kenmerken die overeenkomen zijn ondermeer 
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massafabricage, standaardisatie, groeiende produktassortimenten en gespreide 
produktie. 
Een andere lampsoort waarvan de produktie sterke overeenkomsten met de 
gloeilampenfabricage laat zien, is de halogeenlamp bedoeld voor algemene 
verlichtingsdoeleinden (binnenverlichting). Een beschrijving van innovaties in 
de produktie hiervan kan echter nauwelijks twee decennia beslaan, wat de 
doorslag geeft aan de keuze voor de zo'n veertig jaar oude TL-lampenfabri
cage . 

Hoofdstuk 2 tot en met 6 beschrijven de innovaties in de gloeilampenfabrica
ge, de ontwikkeling van de lampenindustrie en de ontwikkeling van Philips . 
Hoofdstuk 7 tot een met 9 zijn gewijd aan de innovaties in de TL-lampenfa
bricage. Conclusies worden in deze acht hoofdstukken niet gepresenteerd, 
maar zijn verzameld in Hoofdstuk 10. 

Het deel gloeilampenfabricage start in Hoofdstuk 2 met een beschouwing van 
de gloeilamp als gestandaardiseerd massaprodukt en de betekenis die ont
wikkelingen aan de gloeilamp hadden voor de fabricage. Verder is in dit 
hoofdstuk de ontwikkeling van de lampenindustrie tot circa 1925 beschreven. 
Aandachtspunten vormen het ontstaan van samenwerkingsverbanden, kartel
vorming en de ontwikkeling van Philips. In de lampenindustrie ontstond een 
wereldomspannend netwerk van samenwerkingsverbanden tussen de grote 
fabrikanten. De blijkt van groot belang voor de ontwikkeling van de bedrijfs
tak en de individuele producenten. 
De markt voor lampen werd tot in de jaren zeventig sterk gestuurd vanuit de 
producenten en werd gekenmerkt door een autonome groei. In het tweede 
deel van Hoofdstuk 2 komt dat naar voren. In de volgende hoofdstukken 
komen we daar herhaaldelijk op terug . 
In Hoofdstuk 3 maken we kennis met de afdeling voor de ontwikkeling van 
machines bij Philips: de afdeling Bedrijfsmechanisatie . Het hoofdstuk behan
delt de periode voor 1940. Het beschrijft de ontwikkeling van produktiemid
delen tot en met de start van Philips' radio-activiteiten en de crisis van de 
jaren dertig. Drie belangrijke ontwikkelingen treden op de voorgrond: het 
machineconcept van de intermitterend roterende molen , de invoering van een 
lijnproduktiesysteem (de volggroep) en een universele machinelijn , waarop 
het mogelijk werd verschillende gloeilamptypen te vervaardigen (de SU
groep). 
In Hoofdstuk 4 wordt de aandacht gericht op de ontwikkeling van Philips tot 
multinationale en gedivisioneerde onderneming. Het eerste deel van het 
hoofdstuk is gewijd aan onderwerpen als de expansie van Philips, produktie
spreiding in Nederland en wereldwijd en de arbeidsmarktsituatie in Neder
land in de jaren vijftig en zestig. In de rest van het hoofdstuk staat de ont-
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wikkeling van de afdeling Bedrijfsmechanisatie centraal. Veel aandacht krijgt 
het begrip innovatie-strategie . Daarin spelen de afdeling Bedrijfsmechanisa
tie, de Machinefabrieken en de afdeling voor de inrichting van de verschil
lende produktiebedrijven van Philips een belangrijke rol. 
Leek begin jaren dertig de tijd van de grote innovaties in de gloeilampenfa
bricage voorbij, rond 1960 zou deze herleven met de ontwikkeling van de 
zgn. Automatische groep in een nieuwe gloeilampenfabriek in Weert. De ont
wikkeling van deze A-groep wordt besproken aan de hand van de bouw van 
de nieuwe fabriek, innovatie-strategieën en de rol van concurrenten en 
technisch wetenschappelijke ontwikkelingen . Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een beschouwing van de consequenties voor de afdeling Bedrijfsmecha
nisatie van een mislukt project: het Jumbo-project. 
Hoofdstuk 6 zet de beschrijving voort met de ontwikkeling van de B-groep. 
Het hoofdstuk eindigt met de ontwikkeling van een machinelijn voor de jaren 
tachtig en negentig, een project dat uiteindelijk zonder resultaat bleef. In de 
jaren zeventig veranderde de situatie in de bedrijfstak, de lampenmarkt en de 
economie. Samenwerkingsverbanden met concurrenten werden beëindigd, de 
lampenmarkt veranderde van een 'sellers' naar een 'buyers-market' en de 
periode van continue omzetgroei en grote arbeidstekorten verdween. Deze 
ontwikkelingen vormen de kern van het hoofdstuk. 

Voor het deel TL-lampenfabricge gaan we terug naar de jaren dertig. Hoofd
stuk 7 is gewijd aan de ontwikkeling van de fluorescentielamp (i.e . de TL
lamp). 
Hoofdstuk 8 beschrijft de periode van 1945 tot 1965. Onderwerpen zijn de 
start van Philips' TL-lampenproduktie, de aanvankelijke achterstand van 
Philips op haar concurrenten, de bouw van een TL-Iampenfabriek in Roosen
daal en de ontwikkeling van TL-Iampenmachines. 
Hoofdstuk 9 behandelt de overgang naar een nieuwe produktiesysteem voor 
TL-lampen, de zgn. horizontale groep. Na een eerste prototype kwam de 
ontwikkeling in een stroomversnelling. Aan deze ontwikkeling lag een lange 
termijn strategie ten grondslag. De horizontale groep gaf Philips een hoog 
aanzien op het gebied van TL-Iampenmachines, vergelijkbaar met de SU
groep voor de gloeilampenfabricage van voor de oorlog. 
Het boek wordt afgesloten met conclusies in Hoofdstuk 10. 

Verantwoording 

Voor de tot stand gekomen van dit boek is gebruik gemaakt van zowel 
geschreven als mondelinge bronnen. De geraadpleegde geschreven bronnen 
zijn boeken, artikelen en archiefstukken. Aspecten van de ontwikkeling van 



46 Theoretische achtergronden 

elektrische lampen en de lampenindustrie zijn in de periode tot de Tweede 
Wereldoorlog in enkele historische werken en in verschillende contemporaine 
boeken en artikelen goed beschreven . De informatie waarmee de Hoofdstuk
ken die deze periode behandelen, zijn geschreven, is dan ook voor een groot 
deel uit deze bronnen afkomstig. 
Voor de periode na de oorlog is voornamelUk gebruik gemaakt van archief
materiaal. De belangrijkste archieven voor het onderzoek waren het centrale 
Philips-archief (Philips Company Archives) en het archief van de afdeling 
Bedrijfsmechanisatie van Philips Lighting in Roosendaal. 
Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met een aantal (oud-)Philips
medewerkers. Het primaire doel van deze gesprekken was tweeledig. Ener
zijds vormden de gesprekken een belangrijke bron voor een oriëntatie op het 
onderzoeksveld. AnderzUds maakten de gesprekken het mogelijk de interpre
tatie van de gegevens uit de geschreven bronnen met de beleving van de ge
beurtenissen door relevante actoren te vergelijken. Slechts in een beperkt 
aantal gevallen is in de noten rechtstreeks naar deze gesprekken verwezen. 
Het betreft in die gevallen steeds uitspraken of persoonlijke indrukken die de 
interpretaties uit geschreven bronnen ondersteunen of verduidelijken . 

.. 



GLOEILAMPENFABRICAGE 



Herman Heyenbrock, 'Bij de lampenmolen' (PCA) 



2 
INLEIDING 

'Het is allemaal zoo eenvoudig: een druk op een knop, de electrische 
stroom komt de lamp binnen, verhit een draadje, dat gaat gloeien en ... 
overal waar we dit wenschen, is licht, prachtig helder licht. Welk een 
voorrecht is dat niet boven het leven in den ouden tijd, waarin na het 
vallen der duisternis iedere bezigheid moest worden gestaakt en uitgesteld 
tot het uur van het klimmen der zon. 
Waarlijk, het is geen wonder, dat de eerste electrische gloeilampen als 
producten van verheven makelij werden beschouwd. 
Een radicale verdrijving der, niet geheel ten onrechte gevreesde duister
nis, zooals met de wonderlijke gloeilamp mogelijk bleek, was dan ook een 
feit, waarvan iedereen vol was. >1 

Zo opende Rein J. Vogels zijn boek over de 'geschiedenis, de fabricage en 
de taak' van de gloeilamp (1944). De rol van het licht in onze samenleving 
is groot. De introductie van kunstmatige lichtbronnen veroorzaakte ingrijpen
de veranderingen . Toch was niet de elektrische gloeilamp het produkt 'dat 
licht in de duisternis' bracht. Andere kunstlichtbronnen waren de elektrische 
gloeilamp voorgegaan en vooral gasgloeilicht was in de beginjaren van de 
gloeilamp een grote concurrent.2 Wel ontwikkelde de gloeilamp zich vrij 
snel tot de - in de woorden van Vogels - ' vertrouwdste onzer kunstlichtbron
nen. '3 

Bij het imago van de gloeilamp als lichtbrenger in de duisternis hoorde vol
gens Vogels een bewondering ervan als technisch fenomeen. De gloeilamp 
was een produkt 'van verheven makelij. ' Totdat zich in de jaren dertig 
andere elektrische lampsoorten aandienden beoordeelde men de gloeilamp als 
een technisch geavanceerd produkt. Vooral de fabricage van gloeilampen 
werd als hoogstaande technologie beschouwd. 
Thomas Alva Edison werd als de uitvinder van de gloeilamp gezien. Deze 
Amerikaan eerde men tot in lengte van jaren als een technisch-wetenschap
pelijk genie en als een van de grondleggers van onze huidige welvaart. 4 

Het totale beeld dat rond de ontstaansgeschiedenis van de gloeilamp door 
Vogels wordt gecreëerd is een romantisch verhaal over techniek en uitvin
ders. In de inleiding van dit hoofdstuk wordt dit beeld genuanceerd. De 
centrale vragen zijn, of Edison werkelijk als technisch-wetenschappelijk 
genie moet worden beschouwd en waarom de gloeilamp werd gezien als 
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technisch hoogwaardig produkt. De antwoorden vinden we in de ontwikke
ling van de gloeilamp en de ontstaansgeschiedenis van de gloeilampenindus
trie. Het doel van dit hoofdstuk is om aan de hand hiervan de uitgangspositie 
te schetsen van waaruit produktiemiddelen voor de gloeilampenfabricage zijn 
ontwikkeld. 

Edison als uitvinder 

Tussen circa 1840 en 1860 genoten experimenten met gloeilicht brede 
belangstelling. Onderzoekers beproefden platinadraad, -spiralen en -staafjes 
en iridium, kool en grafiet in verschillende vormen. Met deze gloeielementen 
werd geëxperimenteerd in vacuüm, of in een omgeving van lucht of stikstof. 
Een probleem vormde de oxydatie van het gloeielement. Vooral koolstof
elementen brandden snel op. Onduidelijk was welk materiaal het beste 
geschikt zou zijn als gloeielement. Koolstof muntte uit door een zeer hoog 
smeltpunt; platina en iridium oxydeerden minder snel. Over andere metalen 
beschikte men niet, of niet in een zuivere vorm. 5 

Deze periode is bekend als 'de experimentele fase' in de ontwikkeling van de 
gloeilamp. De experimenten werden gedaan door individuele onderzoekers. 
Zij experimenteerden in kleine ruimten, met weinig gereedschap en met 
beperkte financiële middelen. Onderzoek naar gloeilampen was voor hen een 
nevenactiviteit, geboren uit wetenschappelijke interesse. 6 

Rond 1880 kwamen verschillende onderzoekers ongeveer gelijktijdig tot een 
werkende gloeilamp. Eén van deze onderzoekers was Edison. 7 Zijn ontwerp 
zou uiteindelijk de basis gaan vormen voor het latere massa-artikel. 

Edisons vinding was aanleiding voor een hevige discussie. Al sinds oktober 
1878 berichtten de Amerikaanse kranten dat Edison het probleem van het 
elektrische licht had opgelost. 8 In 1880 verkreeg Edison een octrooi op zijn 
gloeilamp in de Verenigde Staten. 9 Ook in Canada, Frankrijk en Gr.-Brit
tannië vroeg hij octrooi aan. In korte tijd bezat hij naast zijn basisoctrooi 
maar liefst 34 aanvullende octrooien. lO Daarna volgden uitgesproken nega
tieve berichten. Men twijfelde aan de werking van Edisons kooldraadlamp: 
'we do not douht but that his 'cardboard' lamp wilt also prove a failure. '11 

Ook vroeg men zich af of Edison wel een vinding had gedaan: 

'Edison is an ingenious and fertile inventor, but is not wel! versed in the 
suhtitles of electric science , nor acquainted with the discoveries nuule 
before his time. Neither the idea of the telephone nor the realisation of 
the phonograph belongs to Edison. His first lamp was a modification of 
the one invented by Changy in 1858. The one now announced is the 
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modification of those of several inventors, viz. King, Lodyguime, Bou/i
guine and Sawyerman. >12 

Edisons basisoctrooi werd volgens Heerding 'het meest aangevochten octrooi 
uit de geschiedenis van de gloeilampenindustrie' . 13 In een periode van ruim 
vijftien jaar zou Edison aan ruim 200 octrooiprocessen zo'n twee miljoen 
dollar uitgeven. Edisons lamp was gebaseerd op een combinatie van bekende 
beginselen. 14 Geen van deze beginselen kan op zijn naam worden geschre
ven. Edison was in ieder geval niet de uitvinder van de gloeilamp. Toch was 
hij er in geslaagd een lamp te ontwerpen, waarvan modificaties korte tijd 
later in grote aantallen werden gefabriceerd en die de basis legde voor een 
miljarden-industrie. 

Edison was niet zozeer een wetenschapper die een gloeilamp probeerde te 
ontwikkelen, maar meer een ondernemer . Daarin onderscheidde hij zich van 
yeel andere onderzoekers . 'Ik ben niet geïnteresseerd in de wetenschap, maar 
in de dollar' zou hij hebben gezegd .15 Edison pakte de ontwikkeling van de 
gloeilamp gestructureerd en grootschalig aan. Hij richtte in Menlo Park, 
New Jersey een laboratorium op, vroeg in verschillende landen een groot 
aantal octrooien aan en beschouwde de gloeilamp als onderdeel van een 
totaal elektriciteitssysteem. 
Centraal stonden voor Edison de maakbaarheid en de verkoopbaarheid van 
gloeilampen. Een aantal uitgangspunten speelde daarbij een rol. 
De gedachte was dat een gloeilamp alleen succesvol kon zijn als massapro
dukt. De lamp moest daarom zo worden geconstrueerd dat zij in grote aan
tallen te vervaardigen was. 16 Verder zag hij de gloeilamp als een gestan
daardiseerd produkt, losgekoppeld van de stroomvoorziening. Kort na 1880 
zou in zijn laboratorium een uitvoering van dit uitgangspunt worden 
gevonden in de combinatie van een schroeflamphouder en een schroeflamp
voet. 17 Edisons bedoeling was het maken van een 'unifonn, easily replace
abie' gloeilamp .18 
Deze uitgangspunten, die van massaprodukt en standaardisatie, zouden de 
constructie van de gloeilamp voor een belangrijk deel bepalen. In het ver
lengde daarvan speelden deze uitgangspunten een grote rol in wat men later 
bij Philips 'de maakbaarheid' van de gloeilamp is gaan noemen. Zelfs zou
den deze uitgangspunten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van andere 
lampsoorten na 1930.19 In paragraaf 1 zullen we de ontwikkeling van de 
gloeilamp van Edison, met de (industriële) maakbaarheid als vertrekpunt 
bespreken. 
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Verder was Edison ervan overtuigd, dat van een gloeilamp als massa-artikel 
geen sprake kon zijn, wanneer niet elke woning en elk gebouw was voorzien 
van elektriciteit. 

'Edison saw the necessity of perfecting a complete incandescent-lighting 
system ra/her than simply an incandescent lamp. He was one of the first 
strong supporters of central-station generation and distribution of electric 
energy. He believed in supplying as large an area as possible from a 
single generating station to obriate the necessity of each home or building 
having its own generator. ,20 

De ontwikkeling van een gloeilamp werd daarmee onderdeel van een veel 
grotere ambitie : de ontwikkeling van grote elektriciteitsvoorzieningen. 
Grootschalige energievoorzieningen bestonden in deze jaren in verschillende 
vormen. Stoom had een toepassing gevonden in New York, waar een wijk 
vanuit een centraal ketelhuis van stoom werd voorzien; persluchtcentrales 
werden gebouwd in Parijs, Birmingham, Rixdorf en Buenos Aires. 21 'Een 
van de voorname vragen van den dag is de eisch om in groote steden het 
groote aantal rookende schoorstenen te vermijden, en toch de voor de 
nijverheid noodige kracht te ontwikkelen', meldde De Ingenieur in 1889.22 

Elektriciteit behoorde in deze tijd, volgens de gevestigde meningen, niet tot 
de mogelijkheden. 'Men schijnt tot nu toe de beste wijze van elektrische 
krachtoverbrenging nog niet te hebben gevonden. ,23 Elektrische energie
voorziening was ook niet de meest voor de hand liggende keuze. Tot de 
komst van de gloeilamp waren de enige belangrijke toepassingen van elektri
citeit de telefoon, de telegraaf en de booglamp. 24 
Ook de onderzoeker St. George Lane-Fox, die ongeveer gelijktijdig met 
Edison een werkende gloeilamp construeerde, had ideeën en zelfs octrooien 
op het gebied van elektriciteitsvoorziening. Hij werkte echter voornamelijk 
aan de vervolmaking van zijn gloeilamp, terwijl Edison zich van het begin af 
aan richtte op zijn Electric Lighting System, waarin de gloeilamp niet meer 
dan een component was .25 

Edison richtte voor verschillende actlVltelten en componenten van zijn 
Electric Lighting System afzonderlijke bedrijven op . Deze zouden in 1891 
samengaan in de Edison General Electric Company , die een jaar later fuseer
de met de Thomson-Houston Electric Company tot de General Electric Com
pany (verder: GE) .26 Dit was een onderneming die voornamelijk actief was 
in de zware elektrotechnische industrie . Gloeilampenfabricage vormde slechts 
een onderdeel van dit zeer grote concern. 
In het handelen van GE zien we in later jaren veel van Edisons uitgangspun
ten terug. Het grootschalig aanpakken van onderzoek en ontwikkeling, de 
filosofie van standaardisatie en massafabricage en het belang van octrooien 
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zijn al ter sprake gekomen . Interessant voor de ontwikkeling van de bedrijfs
tak is verder de internationale oriëntatie van Edison, bijvoorbeeld waar het 
ging om octrooien, die GE gebruikte voor de bescherming van haar eigen, 
dat wil zeggen de Amerikaanse markt. 
Verder zou GE met haar activiteiten op het gebied van elektriciteitsvoorzie
ningen een nauwe band opbouwen met de na 1880 opgerichte elektriciteitsbe- . 
drijven. In de promotie van nieuwe lampsoorten speelden deze bedrijven een 
belangrijke rol. In de beschrijving van de ontwikkeling van fluorescentie
lampen rond 1938 zullen we zien, dat de strategie van zowel GE als haar 
grootste Amerikaanse concurrent Westinglwuse sterk werd beïnvloed door de 
belangen van de elektriciteitsmaatschappijen. 
Na de introductie van de gloeilamp door o.m. Edison, Lane-Fox en J. Swan 
schoten de gloeilampenfabrieken als paddestoelen uit de grond . In 1889 
waren er in tien Amerikaanse en Europese landen in totaal 61 gloeilampen
producenten. Dit aantal zou na vijf jaar zijn verdubbeld . In dat jaar, 1894, 
waren er alleen in Nederland al zes gloeilampenfabrieken.27 Eén van deze 
fabrieken was die van Gerard Philips.28 De oprichting van deze fabriek in 
1891 was dan ook 'geen zaak waar men eind negentiende eeuw nog van 
opkeek. ,29 Philips was zoals veel andere ondernemingen in deze bedrijfstak 
enkel gloeilampenfabrikant. De grote ondernemingen op het Europese 
continent waren de Duitse firma's Siemens & Halske en de Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellschaft (verder: AEG) en het Franse Thomson-Houston. In 
Gr.-Brittannië werden de Engelse General Electric Company (verder: GEC), 
Siemens Bros. & Co. en de British Thomson-Houston Company de belang
rijkste producenten. 3o Zoals bij GE lag het zwaartepunt van de activiteiten 
van deze ondernemingen in de zware elektrotechnische industrie . 

1. Massafabricage en standaardisatie 

Massafabricage is het vervaardigen van een produkt in zeer grote aantallen. 
Niet ieder produkt leent zich daarvoor . Massafabricage was aan het einde 
van de negentiende eeuw tot op zekere hoogte een nieuw begrip. 
Edison had zich ten doel gesteld een gloeilamp te ontwikkelen die in grote 
aantallen was te vervaardigen. Hij wist zijn gloeilamp op tal van aspecten 
daarvoor geschikt te maken. Latere ontwikkelingen aan de gloeilamp, vooral 
die van GE, zorgden voor een vervolmaking van het produkt in dit opzicht. 
In deze paragraaf wordt aan de hand van voorbeelden uit de ontwikkeling 
van de gloeilamp een beeld gegeven van het karakter van een massaprodukt. 
Standaardisatie krijgt daarin een belangrijke plaats. Verder wordt aandacht 
gegeven aan de relatie tussen produktwijzigingen en massafabricage. De 
bedoeling is een beeld te schetsen van de maakbaarheid van de gloeilamp als 
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massaprodukt en daarmee een uitgangssituatie vast te stellen voor de be
schrijving van de ontwikkeling van produktiemiddelen. 

De gloeilamp is samengesteld uit drie afzonderlijk vervaardigde onderdelen: 
een glazen omhulsel (de ballon), een lampvoet (of huls) en het binnenwerk. 
Het binnenwerk is ook weer samengesteld uit afzonderlijke onderdelen: een 
glazen houder, twee geleiders en een gloeielement. 31 

Deze opbouw is die van de gloeilamp zoals we die nu kennen. Dezelfde 
opbouw vinden we terug in de illustratie bij Edisons basis-Iampoctrooi32 

(pag. 51) . De gloeilamp is in haar opbouw vrijwel onveranderd gebleven en 
dat is van grote betekenis geweest voor de ontwikkelingen in de fabricage. 
Het afzonderlijk produceren van verschillende onderdelen, die in een later 
stadium tot een eindprodukt kunnen worden samengesteld, vormt de basis 
van massaproduktie. De eerste ideeën hierover zijn bekend van Adam Smith. 
Aan de hand van de fabricage van knopspelden liet hij de betekenis zien van 
'procesdeling' voor massaproduktie. 33 Procesdeling is echter alleen moge
lijk, wanneer het produktontwerp zich daarvoor leent. Bij gloeilampen is de 
mogelijkheid van procesdeling in de fabricage een uitvloeisel van de opbouw 
van het produkt. 34 

De 'modulaire' opbouw van de gloeilamp maakt van het produktieproces ge
deeltelijk een proces van assemblage,35 dat wil zeggen van het samenstellen 
van de verschillende onderdelen. Het samenstellen van een gloeilamp uit 
voorraden onderdelen stelt eisen aan de maatnauwkeurigheid van die onder
delen. De onderdelen moeten passen en allemaal hetzelfde zijn. Zij moeten 
dus worden gestandaardiseerd. Het belang van standaardisatie van onderde
len voor massafabricage is groot, maar was in de eerste decennia van de 
gloeilamp onder technici nog niet algemeen erkend. In het boek 'Het Tech
nisch Labyrint', een geschiedschrijving van 'drie industriële revoluties', 
wordt de onbekendheid met en het belang van standaardisatie met een voor
beeld verduidelijkt: 

'Terwijl het in de Europese autofabrieken nog nonnaal was dat aller
hande onderdelen bij het monteren met de hand 'pas' geveild moesten 
worden, introduceerde Cadillac met zijn B-model van 1904 het systeem 
van verwisselbare onderdelen. Vier jaar later keek de Europese auto
wereld bij een demonstratie hiervan in Londen verbijsterd toe. Nadat 
Engelse monteurs drie Cadillacs hadden gedemonteerd en de onderdelen 
op één hoop gegooid, assembleerden fabrieksmonteurs er weer drie 
auto's uit, die zonder mankeren een BOO-kilometer proefrit doorston
den. '36 



De gasgevulde lamp 
Het mei gas vullen van de ballon in combinatie met een gespiraliseerde gloeidraad maakte het 
mogelijk gloeilampen een veel groter nUllig effect te geven. Het spiraliseren maakte de draad 
aanzienlijk koner, waardoor de tot dan toe gebruikte, ingewikkelde constructie van luIken en ogen 
plaats kon maken voor een veel eenvoudiger stelconstructie. (PCA.) 



De wolfraamdraadlamp 
Metaaldraden hadden een veel lagere weerstand dan kooldraden. Men gebruikte daarom veel 
langere gloeidraden. Een tantaaldraad bijvoorbeeld had een lengte van circa 80 cm, telWijl een 
vergelijkbare kooldraad slechts 28 cm lang was. Het probleem was om deze lange draad in de 
ballon onder te brengen. Een oplossing voor dil probleem was een inrichting, bestaande uit een 
glazen buisje (de slengel), dat werd ingesmolten in de van Edisons lamp bekende glazen houder (de 
roefel). 1n deze stengel werden /Wee verdikkingen aangebracht, waarin zgn. steundraden werden 
geSlOken, die aan hel uiteinde waren voorzien van haken of ogen. Op deze cOlIStructie, het stel, 
werd de metaaldraad gewikkeld. (PCA.) 
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In de gloeilampenfabricage bestond tot circa 1910 eenzelfde situatie als in de 
Europese auto-industrie. Voorraden onderdelen werden gesorteerd, zodanig 
dat onderlinge maatafwijkingen klein genoeg waren om deze tijdens het 
fabricageproces weg te werken. Het op grote schaal inzetten van machines in 
het proces van samenstellen, maakte het passend maken tijdens het samen
stellen onmogelijk. Anderzijds maakten machines en steeds betere gereed
schappen het mogelijk steeds nauwkeuriger, ofwel 'constanter' te werken. Zo 
is in de gloeilampenfabricage de standaardisatie van onderdelen geleidelijk en 
met de invoering van machines in praktijk gebracht. 

'As illustrating the difference between hand and machine manipulation - a 
change in the viscosity temperature coefficient of glass or lack of uni
formity in this respect from bulb to bulb can, under hand working con
ditions, be readily taken care of by the glass worker, when sealing 
filament mounts into bulbs, by the control he can exercise over his gas 
flame and glass manipulation, but under automatic machine working, a 
change in this property necessitates an GIi....hfK change in speed of auto
matic machines, and lack of uniformity can readily produce chaos in a 
modern factory. '37 

Standaardisatie van onderdelen kan ook de fabricage los koppelen van wijzi
gingen of ontwikkelingen aan het produkt. 38 Een wijziging aan het produkt, 
hoe klein ook, kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van metho
den, machines en mensen in de fabricage. De opbouw van de gloeilamp 
blijkt nu zo te zijn gekozen dat de wijzigingen hieraan tussen 1880 en 1933 
steeds betrekking hadden op een beperkt aantal onderdelen. Produktontwik
kelingen betroffen voornamelijk delen van het binnenwerk. Andere onderde
len van de lamp bleven daarbij ongewijzigd . Produktwijzigingen hebben 
nooit geleid tot een volledige omwenteling van het totale fabricageproces . 

Voorbeelden uit de ontwikkeling van de gloeilamp 

Tot circa 1900 waren gloeilampen kooldraad lampen. Kooldraad was de naam 
voor het gloeielement dat men gebruikte. Hoe dit gloeielement werd vervaar
digd en welke materialen daarvoor werden gebruikt verschilde per fabrikant. 
De meest voorkomende kooldraden waren die uit gecarboniseerd papier, 
katoen of bamboe. 39 De opbouw van de lamp was bij alle fabrikanten in 
grote lijnen hetzelfde. Verschillen, bijvoorbeeld in de vorm van de huls of de 
opbouw van het binnenwerk, hadden "niets te maken met het toepassen van 
verschillende kooldraden . Het was voor fabrikanten mogelijk over te stappen 
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van het ene kooldraad-vervaardigingsprocédé naar het andere, zonder dat 
daarmee andere deelprocessen hoefden te worden gewijzigd. 
Rond de eeuwwisseling kwam onderzoek naar metalen gloeielementen in de 
belangstelling . De belangrijkste gloeilampen die uit dit onderzoek voortkwa
men waren de osmiumlamp, de tantaallamp en de wolfraamlamp. Uiteinde
lijk zou alleen de wolfraamlamp overblijven. 

De komst van metaaldraadlampen betekende een ingrijpende wijziging in 
delen van de fabricage van gloeilampen. 
De osmium- en de wolfraamdraden werden aanvankelijk, zoals kooldraad
lampen volgens een chemisch proces vervaardigd. In het deelproces van 
draad fabricage voltrok zich een verandering. De metaaldraden werden vol
gens geheel andere procédé's vervaardigd, maar het proces bleef chemisch 
van aard. 40 

De fabricage van de tantaaldraad was een mechanisch proces van draadtrek
ken. Behalve nieuwe produktiemiddelen, was voor de tantaaldraadfabricage 
wezenlijk andere, nl. werktuigbouwkundige kennis nodig. Hier was sprake 
van een ingrijpende wijziging in het deelproces van draadfabricage. 
Behalve in de draadfabricage waren ook veranderingen nodig in de fabricage 
van het binnenwerk. 41 De metaaldraden hadden een veel lagere weerstand 
dan kooldraden. Men gebruikte daarom veel langere gloeidraden. Een tan
taaldraad bijvoorbeeld had een lengte van circa 80 cm, terwijl een vergelijk
bare kooldraad slechts 28 cm lang was. 42 Het probleem was om deze lange 
draad in de ballon onder te brengen. Een oplossing voor dit probleem was 
een inrichting, ontwikkeld door Siemens & Halske in 1903 . Deze bestond uit 
een glazen buisje (de stengel), dat werd ingesmolten in de van Edisons lamp 
bekende glazen houder (de roefel). In deze stengel werden twee verdikkingen 
aangebracht, waarin zgn . steundraden werden gestoken, die aan het uiteinde 
waren voorzien van haken of ogen. Op deze constructie, het stel, werd de 
metaaldraad gewikkeld. De octrooien die deze inrichting in verschillende 
variaties beschermden, werden daarom 'Wickelpatente' genoemd .43 De 
figuur op pagina 58 geeft van een dergelijke ingewikkelde constructie een 
voorbeeld. 
De komst van metaaldraad lampen leidde dus tot grote veranderingen in de 
gloeilampenfabricage, maar deze veranderingen beperkten zich tot specifieke 
deelprocessen. 

Een aantal fabrikanten zag aanvankelijk af van de produktie van wolfraam
lampen. Siemens & Halske was begonnen met de produktie van tantaallam
pen, waarvoor zij voor de draadfabricage had geïnvesteerd in trekbanken en 
kennis van draadtrekken. De mechanische draadfabricage was daarnaast 
eenvoudiger, betrouwbaarder, goedkoper en beter te controleren dan de voor 
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de kooldraad- en wolfraamdraadfabricage gebruikte chemische processen. 
Overgaan op de produktie van wolfraamlampen zou voor Siemens & Halske 
een stap terug betekenen.44 Men had de overtuiging dat getrokken draden 
de uiteindelijke oplossing voor hel gloeidraadprobleem zouden zijn . 
In het najaar van 1909 bracht Siemens & Halske de zgn. Wotanlamp op de 
markt. Dit was een lamp met een getrokken gloeidraad van een legering van 
wolfraam en nikkel. De legering met nikkel maakte het mogelijk een 'wolf
raamdraad' te vervaardigen in een mechanisch proces, iets dat met zuiver 
wolfraam vooralsnog niet mogelijk bleek. 45 

Ook GE had de overtuiging dat het trekproces bU de tantaaldraadfabricage 
inderdaad voordelen bood boven de chemische methoden voor de fabricage 
van osmium- en wolfraamdraden. Bij een bezoek aan Europa werd GE in 
deze overtuiging bevestigd. Mede gedreven door een gevoel van achterstand 
vooral ten opzichte van de Europese concurrenten op het gebied van metaal
draadlampen, startte GE een onderzoek onder leiding van W . Coolidge, 46 

waarin werd geprobeerd wolfraam zodanig mechanisch te bewerken, dat het 
in zuivere vorm, tot een dunne, sterke draad kon worden getrokken . Een 
bruikbaar resultaat kwam er in 1911. Door staven, geperst uit zo zuiver 
mogelijk wolfraampoeder, bij een hoge temperatuur 'te hameren ' , verander
de de structuur van het metaal zodanig dat het mogelijk werd er dunne dra
den van de trekken. Het was daarmee dus mogelijk geworden wolfraamdraad 
in een mechanisch proces te vervaardigen.47 

In tegenstelling tot de eerdere metaaldraad lampen, bleek de getrokken wolf
raamlamp de kooldraadlamp in korte tijd te verdringen. De kooldraadlamp, 
in 1911 nog het meest verkochte lamptype, zag haar aandeel in de totale 
lampenproduktie dalen tot minder dan zes procent in 1926. 48 

Wat ons hier vooral interesseert, is het fenomeen dat produktwijzigingen een 
verbetering in de fabricage teweeg kunnen brengen. Dergelijke produktwijzi
gingen zouden zich nog een aantal malen voordoen. Daarbij speelde niet in 
alle gevallen de verbetering van de fabricage als argument voor de produkt
verandering een rol. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de gasgevulde 
gloeilamp. 

Een probleem van de getrokken wolfraamlamp was het 'afzwarten' van de 
lamp. In het gebruik ontstond er een zwarte aanslag op de ballon. Onderzoek 
naar dit probleem leidde tot de veronderstelling dat het afzwarten werd 
veroorzaakt door 'verdamping ' van de wolfraamdraad .49 Welke chemische 
processen aan deze 'verdamping' ten grondslag lagen, wist men niet. Proe
ven in uiteenlopende richtingen, met de bedoeling het 'verdampen' tegen te 
gaan , resulteerden in de ontdekking van I. Langmuir (GE), dat een combina
tie van argon en stikstof in de lamp de 'verdamping' van de gloeidraad 
beperkte. 5o Het vullen van de ballon met dit gas maakte het dus mogelijk de 
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gloeidraad op een hogere temperatuur te laten branden, zonder dat de af
zwarting onaanvaardbaar werd. 
Het met gas vullen van de ballon had wel een nadeel: de warmtegeleiding 
van het gas in de directe omgeving van de gloeidraad veroorzaakte verliezen, 
die bij dunne draden wel eens groter konden zijn dan de door de hogere 
gloeidraad temperatuur gerealiseerde winst. Het kwam er op neer, dat naar
mate de draad dikker en korter was, het saldo van winst door een hogere 
gloeitemperatuur en verlies door de warmtegeleiding gunstiger werd. 'Wordt 
een lange dunne draad tot een spiraal gewikkeld, dan gedraagt deze zich wat 
de wGlmteverliezen betreft als een draad, die de lengte en doorsnede van de 
spiraal heeft. '51 Het met gas vullen van de ballon in combinatie met een 
gespiraliseerde gloeidraad maakte het mogelijk gloeilampen een veel groter 
nuttig effect te geven. Pogingen het afzwarten van gloeilampen tegen te 
gaan, had dus geleid tot de gasgevulde lamp, een nieuwe gloeilamp met een 
hoger rendement. 52 Voor de fabricage had deze produktverandering voor 
drie deelprocessen gevolgen. De draadfabricage moest worden uitgebreid met 
het spiraliseren van de gloeidraad; tijdens het samenstellen van de lamp 
moest in de ballon een hoeveelheid stikstof en argon worden ingebracht; en 
de stel fabricage kon sterk worden vereenvoudigd. Het spiraliseren maakte de 
gloeidraad aanzienlijk korter, waardoor de ingewikkelde constructie van 
steundraden, haken en ogen plaats kon maken voor een veel eenvoudiger 
stelconstructie. Zie pagina 57. Per saldo betekende de invoering van de gas
gevulde lamp een verbetering in de fabricage. De sterke vereenvoudiging van 
het fabriceren van het binnenwerk en de mogelijkheid hiervoor machines te 
gebruiken wogen op tegen de invoering van spiraliseermachines en het 
inbrengen van vulgas als extra deelproces . Overigens valt ook nu weer op, 
dat de produktwijziging weer slechts betrekking had op één onderdeel van de 
lamp, nl. het binnenwerk. De andere onderdelen bleven ongewijzigd. 

Toch kan een produktwijziging van de zelfde soort als hier beschreven ook 
tot nadelige gevolgen voor de fabricage leiden. Zo ontwikkelde Philips in 
1933, in een poging de gloeidraad een nog dikkere diameter te geven, de 
dubbel gespiraliseerde draad.53 In de fabricage van lampen was juist een 
machine ontwikkeld die lampen met enkel gespiraliseerde draden van een 
huls kon voorzien. Behalve dat met deze machine een besparing was gereali
seerd op directe arbeidskosten, maakte toepassing van deze machine het 
mogelijk een meer continu verlopend proces te creëren. De dubbelspiraal 
maakte deze machine onbruikbaar . 54 

Een laatste voorbeeld van een produktverandering is een ontwikkeling, waar
bij de voordelen ervan voor de fabricage een van de belangrijkste argumen
ten vormde. Deze ontwikkeling had in eerste instantie betrekking op het 
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pompproces. In het pompproces worden de ballons leeggepompt, aangezien 
zuurstof in de ballon de gloeidraad zou doen verbranden. Om een lamp leeg 
te pompen werd boven op de ballon een pompbuisje gesmolten. Na het pom
pen werd dit buisje afgesmolten zodat alleen een 'tip' of afsmeltpunt over
bleef. Zie pagina 53. Om verschillende redenen werd deze afsmeltpunt als 
onwenselijk ervaren. Behalve een aantasting van het uiterlijk van de lamp, 
was de 'tip' oorzaak van breuk tijdens transport en uit fabricagetechnisch 
oogpunt was het opsmelten en daarna weer afsmelten van het buisje een 
omslachtig proces. 55 In 1919 ontwikkelden L. Mitchell en A. White, onder
zoekers van GE, een geïmegreerde pompstengel. De vinding bestond er uit 
de stengel van het binnenwerk, die werd gebruikt om steundraden in te ste
ken, tevens te gebruiken om de lamp leeg te pompen. De stengel werd voor 
dit doel verlengd . Bij het samenstellen met de roefel en de geleiders werd de 
stengel dichtgeknepen. Een opening werd weer gecreëerd door het inblazen 
van lucht. Evenals het oorsponkelijk pompbuisje werd de geïntegreerde 
pompstengel na het pompen afgesmolten. 56 Zie Bijlage, pagina 347. 
Behalve dat nu de lampen 'tipless' waren, verviel in de fabricage het opzet
ten van een pompbuisje op de ballon. Daarnaast maakte de geïntegreerde 
pompstengel, mits goed gecentreerd in het stel, het stel in de machines voor 
het aanbrengen van de gloeidraad en het insmelten goed hanteerbaar. 

Het aantal veranderingen aan de gloeilamp was beperkt. De voornaamste 
vonden plaats tussen circa 1900 en 1935. Nieuwe ontwikkelingen hadden 
betrekking op enkele deelprocessen in de fabricage . De meeste veranderingen 
aan de gloeilamp leidden in de fabricage uiteindelijk tot verbeteringen. Deel
processen werden eenvoudiger, handelingen vervielen, de controleerbaarheid 
werd groter, de fabricage werd goedkoper, of de processen werden geschikt 
voor de toepassing van machines. Dit laatste ging na circa 1910 een belang
rijke rol spelen. De gloeilamp moest met behulp van machines maakbaar 
worden. Vooral GE hechtte aan deze maakbaarheid grote waarde. L. Ver
beek, ingenieur bij Philips, omschreef GE's produktontwikkeling als volgt: 

'De Amerikanen hebben dat bijzonder handig gedaan; zij hebben het pro
duct zodanig getransformeerd dat het mechaniseerbaar werd. '57 
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2. Philips en de ontwikkeling van de gloeilampenindustrie 

De gloeilampenindustrie heeft zich sinds haar ontstaan rond 1880 ontwikkeld 
tot een internationale industrie. Dit internationale karakter kenmerkte zich 
door monopolisering, blokvorming en kartelvorming. Enerzijds gebruikten 
de grote fabrikanten maatregelen ter bescherming van het eigen handelsbe
lang, anderzijds streefden zij naar samenwerking met grote concurrenten om 
initiatieven van kleine producenten en nieuwkomers af te remmen en grote 
concurrenten te controleren. 58 GE in Noord-Amerika en Siemens & Halske 
en AEG in Europa hadden daarin een leidende rol. 
De eerste keer dat men in Europa tot een vorm van samenwerking kwam, 
was in 1903 . Na een periode van felle prijsconcurrentie richtten de Europese 
fabrikanten van kooldraadlampen de Verkaufsstelle Vereinigter Glühlampen
fabriken (VVG) op. Doel van dit kartel was een einde te maken aan de prijs
afbraak, het tegengaan van het ontstaan van nieuwe bedrijven en het vastleg
gen van de onderlinge verhoudingen . 59 

De VVG bracht voor korte tijd een betrekkelijke rust in de Europese gloei
lampenindustrie. Zeker voor de grootste firma's AEG en Siemens & Halske 
was het kartel een consolidatie van een riante marktpositie op het gebied van 
kooldraadlampen. Tot dit lamptype waren de afspraken in het kartel namelijk 
beperkt. De komst van de wolfraamdraadlamp bracht de marktleiders dan 
ook nauwelijks in beweging, terneer omdat beide reeds in een ander lamp
type hadden geïnvesteerd. 60 

Voor fabrikanten als Philips, de Vereinigte Glühlampen- und ElektriciUits 
A. G. (Boedapest) en de Auergesellschafi (Berlijn) bracht de nauwelijks 
geoctrooieerde wolfraamdraadlamp een aantrekkelijke mogelijkheid om 
buiten het kooldraad lampen-kartel om hun omzet en marktaandeel te vergro
ten. 61 De doorbraak die zij met de wolfraamdraadlamp realiseerden, bete
kende uiteindelijk het einde van de VVG. 

Philips moet worden gezien als een relatief late starter. Het bedrijf werd 
ruim tien jaar na het ontstaan van de gloeilampenindustrie opgericht. Philips 
slaagde erin door middel van continue omzetvergroting een belangrijke posi
tie in de gloeilampenindustrie te verwerven. Een goed evenwicht tussen com
mercieel- en produktietechnisch kunnen, het van het begin af aan gericht zijn 
op de internationale markt en deze actief en zelfstandig bewerken, een mate 
van brutaliteit in het kopiëren en verbeteren van de nieuwste produktiemetho
den en -middelen, en vooral de groots en modern opgezette produktie van 
gespoten metaaldraadlampen waren daarbij de belangrijkste factoren .62 

De juiste commerciële en technologische keuzen, die de in 1907 gestarte pro
duktie van metaaldraadlampen tot een succes maakten, verschafte Philips de 
middelen en het aanzien van een serieuze concurrent van AEG en Siemens & 
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Halske. Dit succes en de daarmee gecreëerde sterke financiële positie vorm
den de basis voor een snelle reactie op de introductie van de getrokken wolf
raamdraad door GE in 1911. 63 

De ontwikkeling van de getrokken wolfraamdraad kunnen we beschouwen 
als een reactie van GE op de verschillende Europese innovaties in nieuwe 
lamptypen. Deze werd door het bedrijf gevoeld als een groeiende bedreiging. 
Wolfraamonderzoek moest GE de controlerende positie teruggeven, die het 
bedrijf met het aflopen van de belangrijkste kooldraad lampen-octrooien had 
verloren. Deze resultaten kwamen er met vindingen van resp. W. Coolidge 
en 1. Langmuir van de getrokken wolfraamdraad in 1910 en de gasgevulde 
lamp in 1913. 64 

De controlerende rol die GE voor ogen stond, was het beheersen van de 
Noord-Amerikaanse markt. GE realiseerde dit door een stelsel van licentie
verlening om de binnenlandse produktie te controleren en door kenniscon
tracten met de na het einde van de VVG ontstane Europese machtsblokken 
om de Noord-Amerikaanse markt af te schermen. Deze kenniscontracten 
behelsden steeds het krijgen van exclusieve rechten voor bepaalde gebieden, 
in ruil voor het niet actief zijn op de Noord-Amerikaanse markt. 65 

De Europese machtsblokken waren het Franse Thomson-Houston, de Engelse 
British Tungsten Lamp Association en de Patentgemeinschaft, met daarin 
AEG, Siemens & Halske en de Auergesellschaft. 66 De firma Philips viel 
daarbuiten en werd daardoor sterk in haar groeimogelijkheden beperkt. 
Zoekend naar mogelijkheden om buiten de invloedssfeer van vooral de 
Patentgemeinschaft haar omzet veilig te stellen en te vergroten, startte zij in 
1911 de verkoop van lampen op het Amerikaanse continent. GE begon in 
reactie daarop met een proces tegen Philips op basis van een overigens zwak 
octrooi van A. Just en F. Hanaman, maar liet deze zaak al snel weer rus
ten. 67 GE was kennelijk bang met een proces de aandacht te trekken van de 
uitvoerders van de anti -trustwet en stuurde aan op onderhandelingen met als 
inzet Philips van de Noord-Amerikaanse markt te weren. Anton Philips68 

beloofde in ruil voor een kenniscontract de Amerikaanse markt te laten 
rusten . Een kenniscontract zou Philips op den duur ruimte geven haar lam
pen in Europa af te zetten. GE, duidelijk meer geïnteresseerd in het afscher
men van de Noord-Amerikaanse markt dan in de verhoudingen binnen de 
Europese gloeilampenindustrie, stemde daarin toe . In 1916 kwam het tot een 
ontwerp-overeenkomst, die na de Eerste Wereldoorlog, in 1919 in een 
'Principal Agreement' werd omgezet. 69 

Het effect van de strategie van GE was dat ook in Europa de verhoudingen 
tussen de belangrijke gloeilampenfabrikanten werden gedefinieerd en dat er 
een situatie van rust ontstond. Voor de deelnemende bedrijven was in deze 
nieuwe situatie een groeiend marktaandeel en een eigen kennisontwikkeling 
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van het grootste belang om volwaardig aan de uitwisseling deel te kunnen 
nemen. Ook bij Philips resulteerde dit in een interne strategie, waarin afde
lingen voor onderzoek, ontwikkeling en mechanisatie konden gedijen. Een 
belangrijk verschil met de periode van de VVG was dat GE als centrum van 
communicatie fungeerde. 

De Eerste Wereldoorlog betekende voor Philips een periode van relatieve 
groei ten opzichte van de concurrenten. Het bedrijf was kapitaalkrachtig en 
kon een verticale integratie, vooral in de vorm van de bouw van eigen glas
fabrieken, waartoe het bedrijf door de onzekerheid over toeleveringen werd 
gedwongen, financieren. Verder speelde een rol dat Philips als 'spezialfa
brik' van gloeilampen niet deelnam aan de oorlogsproduktie. Dit in tegenstel
ling tot de andere grote producenten, actief in de zware elektrotechniek, 
waar het kapitaal en de materialen aan de gloeilampenproduktie werden ont
trokken voor de lucratieve produktie van oorlogstuig. Philips kreeg zo een 
relatieve voorsprong op vooral de Duitse fabrikanten, die uiteindelijk ver
zwakt uit de oorlog kwamen. 7o 

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog wist Philips deze financiële voor
sprong om te zetten in een sterke positie op het gebied van produktiemetho
den en produktiemiddelen en kon het bedrijf door investeringen in de inter
nationale verkooporganisatie zijn marktpositie versterken.71 

Juli 1919 brachten AEG, Siemens & Halske en de Auergesellschaft hun 
licht-activiteiten onder in de firma Osram. In 1921 werd de Compagnie des 
Lampes opgericht, waarin de licht-activiteiten van de Franse bedrijven 
Thomson-Houston en de Compagnie Générale d'Electricité werden onderge
bracht. De Duitse en Franse gJoeilampenindustrie kwamen daarmee losser te 
staan van de zware elektrotechnische industrie. De gloeilampenindustrie in 
Europa was een zelfstandige bedrijfstak geworden. De tijd dat de licht
activiteiten van Philips' grote Europese concurrenten zwaar op de zware 
elektrotechnische industrie konden leunen was voorbij, hetgeen voor Philips 
de concurrentieverhoudingen op de Europese markt evenwichtiger maakte. 72 

In de Verenigde Staten vond een dergelijke ontwikkeling niet plaats. Bij de 
grote gloeilampenfabrikanten GE en Westinghouse bleef de lampenindustrie 
verbonden met de zware elektrotechnische industrie. 
De oprichting van Osram vormde in feite een consolidatie van de samenwer
king die de drie firma's in de Patentgemeinschaft hadden gevonden . Deze 
nieuwe, grote concurrent van Philips was kapitaal-zwak en had een achter
stand op alle gebied. In de jaren twintig zou deze situatie, met name door de 
gebeurtenissen in Duitsland, niet verbeteren .73 Zo zag Philips zich qua 
omzet groeien tot een gelijkwaardige partner van Osram, met een in het oog 
springende voorsprong op technisch gebied . In het kader van kennisuitwisse-
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ling die zich in deze jaren verder zou ontwikkelen, kon Philips slechts nog 
leren van GE. De Duitse gloeilampenindustrie viel weg als mogelijke leve
rancier van produktietechnologie. 

In de jaren 1923 en 1924 ontstond in de Europese gloeilampenindustrie 
opnieuw een felle prijsconcurrentie, ditmaal gevoed door een expanderende 
firma Philips en een in het nauw gedreven Osram. Ook ditmaal gold uitein
delUk de conclusie, dat samenwerking de oplossing was om de prijzenslag te 
beëindigen. Onderhandelingen tussen Osram, Philips en GE, op basis van de 
bestaande kenniscontracten leidden in mei 1924 tot een akkoord over de 
opzet van een nieuw kartel met een grote reikwijdte. In december 1924 werd 
het 'General Patent aná Business Development Agreement' door de belang
rijke gloeilampenfabrikanten ondertekend. De inhoud van dit zgn. Phoebus
kartel was, naast een voortzetting van het systeem van kennisuitwisseling, 
een systeem van contingentering en een wilsverklaring om tot standaardisatie 
en typenbeperking van gloeilampen te komen. Het Phoebus-kartel was 
wereld omspannend , zij het dat de Noord-Amerikaanse markt van het kartel 
was uitgesloten. 74 Het is duidelijk dat GE hiermee haar al jaren oude doel
stelling had bereikt. Voor Osram betekende het kartel het veiligstellen van 
haar positie. Philips consolideerde grote contingenten in Frankrijk, Italië, 
Nederland, België, Spanje, Australië, Nieuw Zeeland, Argentinië en Para
guay. Philips kon zo'n 60 % van haar omzet in deze landen realiseren, tegen 
nog geen 8 % in eigen land . 75 

Het Phoebus-kartel bracht de internationale gloeilampenindustrie in een 
stabiel evenwicht. Overnames en deelnamen door de grotere gloeilampenpro
ducenten brachten in dit evenwicht weinig verandering. GE beheerste de 
Noord-Amerikaanse markt, Osram de midden-Europese en de British Tung
sten Lamp Association de Britse markt. Philips deed haar invloed gelden op 
de common-market, de gebieden waar geen exclusieve rechten golden. Deze 
'rust' in de internationale gloeilampenindustrie zou tot in lengte van jaren 
aanhouden, maar werd voor de licht-activiteiten van Philips eind jaren twin
tig overschaduwd door de crisis en de ontwikkeling op het gebied van 
radio .76 

De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan het Phoebus-kartel. Het 
netwerk van kennisuitwisseling en als uitvloeisel daarvan het evenwicht in de 
internationale lampenindustrie bleef desondanks tot het begin van de jaren 
zeventig bestaan. 77 
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PHILIPS' MACHINETECHNOLOGIE IN ONTWIKKELING 

DE PERIODE VOOR 1940 

Na 1900 verschenen in de gloeilampenindustrie de eerste machines.! Deze 
werden ontwikkeld door bedrijven in de lampenindustrie zelf en pasten in de 
bestaande produktie-organisatie. De constructieve concepten van deze ma
chines vormden de basis voor toekomstige machines in de lampenindustrie . 
Rond 1915 waren voor bijna alle deelprocessen machines ontwikkeld . Enige 
jaren daarna voltrok zich een omwenteling in de gloeilampenfabricage, die 
van essentieel belang is geweest voor de ontwikkeling van de lampenfabri
cage na de Tweede Wereldoorlog. Deze omwenteling hield de overgang naar 
een lijnproduktie in en betrof de produktie-organisatie, de arbeid en de 
ontwikkeling van machines. Zij vormde het begin van een periode, waarin 
machine-ontwikkeling in de lampenindustrie een zeer belangrijke plaats 
innam. Aan het eind van de jaren twintig zouden deze machine-ontwikkelin
gen bij Philips resulteren in een produktielijn van 'universele' machines,2 
waarmee verschillende typen gloeilampen konden worden gefabriceerd. De 
periode, waarin machine-ontwikkeling een belangrijke plaats had, eindigde 
met de start van activiteiten op het gebied van radio en de crisis van de jaren 
dertig . 
In dit hoofdstuk staat de afdeling, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
machines centraal. Deze afdeling Bedrijfsmechanisatie , een beschrijving van 
het fabricageproces , de produktie-organisatie, een karakterisering van de 
arbeid en de ontwikkeling van machineconcepten zijn onderwerpen van deze 
inleiding. Hoe de omwenteling in de fabricage gestalte kreeg en wat deze 
inhield wordt geanalyseerd in paragraaf 1. Paragraaf 2 en 3 beschrijven de 
produktie-innovaties in de jaren daarna . De crisisjaren en Philips' activiteiten 
op het gebied van radio zijn de onderwerpen van paragraaf 4. Paragraaf 5 
sluit het hoofdstuk af. 

Het fabricageproces 

In hoofdstuk 2 is een beeld gegeven van de modulaire opbouw van de gloei
lamp. De hoofdonderdelen zijn de ballon, de huls en het binnenwerk. Het 
binnenwerk veranderde met de verdere ontwikkeling van de gloeilamp, maar 
bleef na de introductie van de metaaldraad lamp bestaan uit een stengel, een 
glazen houder (de roefel), geleiders, steundraden en het gloeielement. 3 
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De onderdelen van de gloeilamp werden in verschillende deelprocessen ver
vaardigd . De meeste aandacht genoot lange tijd de fabricage van gloeiele
menten. Na de invoering van de getrokken wolfraamdraad was de gloei
draadfabricage geen struikelblok meer. De fabricage van gloeidraden vorm
de, samen met de fabricage van steundraden en geleiders sindsdien de 
'grondstoffensector' . Er ontstond een organisatorische en technologische 
scheiding tussen deze fabricage en de deelprocessen van het samenstellen van 
de lamp . 
Dezelfde positie had de ballonfabricage. Aanvankelijk kocht Philips glasbal
lons in. Ballonfabricage vormde dus geen onderdeel van de fabricage van 
gloeilampen bij Philips. Onzekerheid over de toelevering van glasballons 
tijdens de Eerste Wereldoorlog deed Philips besluiten de ballon fabricage in 
eigen hand te nemen .4 De ballonfabricage bleef echter apart van de gloei
lampenfabricage georganiseerd. 
Ook voor de hulzenfabricage gold in grote lijnen hetzelfde. Hulzen werden 
evenals ballons ingekocht. In 1920 sloot Philips een belangengemeenschap 
met haar toeleverancier van hulzen, The Vitrite Works in Middelburg, maar 
de hulzen fabricage bleef los staan van de fabricage van gloeilampen.5 

De fabricage van verschillende onderdelen van de gloeilamp, zoals ballons, 
hulzen, gloeidraden, maar ook stikstof, argon, kitten voor het verlijmen van 
de hulzen etc . vormden aparte fabricageprocessen met een status van interne 
of externe toelevering. Na de komst van de getrokken wolfraamdraad , die de 
gloeidraadfabricage sterk vereenvoudigde, kwam het samenstellen van de 
verschillende onderdelen centraal te staan. Dit proces kende in de ogen van 
de produktieleiding en machineconstructeurs nog grote tekortkomingen. Het 
was arbeidsintensief en gevoelig voor storingen en fabricagefouten. 

Het proces van samenstellen van de verschillende onderdelen was verdeeld in 
zo'n twintig complexe handelingen. Deze handelingen waren (circa 1920) 
gegroepeerd in de deelprocessen stel maken, monteren, insmelten, pompen, 
gipsen en branden. 
Stel maken en monteren betroffen de fabricage van het binnenwerk. Het 
eerste omvatte het weekmaken en samenknijpen van roefel , stengel en gelei
ders en het open blazen van de daarbij dichtgeknepen stengel. Monteren 
bestond uit het aanbrengen van steundraden en het opleggen van de gloei
draad . Het binnenwerk was daarmee klaar en werd vervolgens gedoopt in 
een mengsel, dat later door het laten gloeien van de lamp werd verbrand. De 
bedoeling van dit mengsel, de getter, was in een eindstadium van het fabri
cageproces, de laatste resten zuurstof uit de lamp te verwijderen . 
Op het monteren volgde het insmelten, waarbij het binnenwerk in de ballon 
werd gesmolten. Het insmelten was een van de moeilijkere deelprocessen. 
Het binnenwerk moest recht, gecentreerd en lekdicht in de ballon worden 
gesmolten. Het pompproces omvatte het leegpompen van de lamp, het even-
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tueel vullen met gas en het afsmelten van de pompstengel. Aan het insmelt
proces en het pompproces zal in de volgende paragrafen veel aandacht 
worden besteed . Insmelten en pompen waren volgens de constructeurs de 
cruciale - dat wil zeggen technisch moeilijkste - deelprocessen en vormden 
de centrale aandachtspunten bij de ontwikkeling van machines. 
De deelprocessen gipsen en branden noemde men afwerkingsprocessen. Gip
sen was het deelproces dat de handelingen verzamelde die verband hielden 
met het aanbrengen van de huls op de lamp . De hulzen werden met kit 
gevuld en op de lamp 'opgezet,.6 Het door en langs de huls leiden van de 
geleiders was daarvan het moeilijkste onderdeel. De kit werd vervolgens 
gehard. De geleiders werden afgesneden en aan de huls gesoldeerd. Tenslotte 
werd in het deelproces branden de getter verdampt en vervolgens verbrand 
en werden de lampen gemeten. Zie pagina 73 en Bijlage, pagina 347. 

Arbeid in de gloeilampenindustrie 

Tot circa 1915 was de gloeilampenfabricage een overwegend handmatig 
proces. De na 1900 ingevoerde machines waren slechts gedeeltelijk zelfwer
kend; de uitvoering van veel deelprocessen was handwerk. Na 1915 kwam 
hierin langzaam verandering. Het handwerk beperkte zich steeds meer tot 
inzetten en uitnemen van onderdelen en het controleren van meterstanden. 

De arbeid in de gloeilampenindustrie werd gekenmerkt door een ruime meer
derheid aan vrouwelijk personeel. In Nederland was het mogelijk behalve 
vrouwen ook meisjes bij het produktieproces in te zetten. Bij Philips bedroeg 
omstreeks 1920 de gemiddelde leeftijd van het personeel ongeveer 20 jaar. 7 

Voor het inzetten van voornamelijk vrouwen in de gloeilampenfabricage zijn 
verschillende redenen denkbaar. De arbeid van vrouwen en meisjes was wat 
goedkoper dan van mannen. Ook boden vrouwen het voordeel van een sta
biel arbeidsgedrag: zij hadden een betere werkhouding dan mannen, produ
ceerden beter en rookten noch dronken. 8 

yeel belangrijker was echter een ander voordeel. De gloeilampenindustrie 
kende sterke seizoensinvloeden. Het verschil in afzet tussen zomer en winter 
was traditioneel groot. Als gevolg daarvan varieerde de behoefte aan perso
neel sterk. Meisjes en jonge vrouwen hadden in de gloeilampenfabrieken een 
korte loopbaan. Als zij trouwden was het fatsoenlijk hen te ontslaan.9 An
ders geformuleerd kenmerkte een door meisjes gedomineerde werknemers
groep zich door een groot natuurlijk verloop. De gloeilampenfabrieken 
waren daarmee 'natuurlijk' flexibel en konden door het aannamebeleid de 
produktie op de fluctuerende vraag afstemmen. 1o Mechanisatie van het pro
duktieproces ging daarom niet automatisch samen met massa-ontslagen. Vol-
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gens Electrical World van 2 augustus 1924 is bij General Electric de bespa
ring op arbeid als gevolg van ondermeer mechanisatie in ieder geval 'happily 
carried out' door het grote natuurlijke verloop van arbeidsters. ll 

In latere jaren zou men de inzet van overwegend vrouwen in de gloeilampen
industrie zien als een vanzelfsprekendheid, waarvoor overigens andere 
redenen werden gegeven, dan hier omschreven. 'Machines [] are regulary 
operated by girls, who, as a rule are considered more dexterous in handling 
these small parts then men. '12 

Elke arbeidster was getraind voor een bepaald 'beroep'. Voorbeelden van 
beroepen waren blokkenmaakster , brugjesmaakster , draadsnijdster , gipster , 
instrijkster, lampenmaakster, draadpakster, preparatrice, soldeerster, sorteer
ster, spoelster en stengelopzetster. lJ Sommige beroepen verdwenen in de 
loop der jaren door het veranderen van de gloeilamp of door de komst van 
machines. Van der Waerden onderzocht aan het begin van de eeuw de relatie 
tussen mechanisatie en arbeid en concludeerde over de scholing van de 
arbeidsters in de lampenindustrie: 

'De massa leert haar werk van kranen, hefbomen en gasvlammen han
teeren, omgaan met brekelijk materiaal, als regel in enkele weken, hoog
stens een paar maanden. Zij leert niets anders en heeft van wat zij doet 
geen begrip. Dat de toestellen ingewikkelder worden, naardien zij de tot 
het uiterste gesplitste werkzaamheden weer combineeren, heeft op de 
moeilijkheid van bedienen geen verzwarenden invloed; eer het tegendeel: 
men streeft hierbij naar verkorting van oefentijd, want dit is het belang 
van den fabrikant. ,14 

Dat het verkorten van de leertijd in het belang was van de fabrikant laat zich 
eenvoudig verklaren uit de vrij korte loopbaan van de meeste arbeidsters, het 
grote natuurlijke verloop en de explosieve expansie van Philips. Een ver
korting van de leertijd kon de groeiende hoeveelheid oefenende meisjes 
beperken . 
Voor de functieinhoud impliceert een verkorting van de leertijd een degrada
tie. Inderdaad namen machines fabricagehandelingen over en bleef het hand
werk steeds meer beperkt tot inzetten en uitnemen, of het controleren van 
meterstanden. Daartegenover stond dat de fabri cagesnelheid toenam. Er was 
dus een verschuiving waar te nemen in de functieinhoud van secuur werken 
naar sneller werken. 

De toename van de fabricagesnelheid veroorzaakte tevens een verschuiving 
in de manier waarop de arbeid was georganiseerd. De inrichting van een 
fabricageruimte bestond in de regel uit een aantal lange tafels waaraan de 
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arbeidsters, aan hun plaats gebonden, allen dezelfde handelingen uitvoerden. 
Met de invoering van machines werden de tafels vervangen door rijen machi
nes . Achter elke machine werkte één arbeidster. Met de toenemende snelheid 
van de machines en het samenvoegen van handelingen op één machine ging 
men er geleidelijk toe over meerdere arbeidsters aan een machine te laten 
werken. IS Arbeidsdiscipline en efficiëntie, sinds de komst van P. Staal in 
1898 als fabrieksbaas continu en steeds sterker onder de aandacht,16 waren 
met deze minder overzichtelijke arbeidsorganisatie moeilijker te handhaven 
of te verbeteren. 

Machines in de gloeilampenindustrie 

De gloeilampenfabrikanten streefden naar beheersing en vereenvoudiging van 
de arbeid in het fabricageproces. De machines die tussen circa 1890 en 1915 
werden ontwikkeld, leken dan ook vooral daarvoor bedoeldY Aan de hand 
van de ontwikkeling van machines voor het insmeltproces kunnen we dat 
zien. 

Het insmeltproces was een moeilijk deelproces. Men dacht het daarom alleen 
aan mannen te kunnen toevertrouwen. 18 Bij het insmelten maakte de insmel
ter gebruik van een op zijn werktafel gemonteerde brander. Hij positioneerde 
het binnenwerk in de ballon en hield deze daar waar de insmelting plaats 
moest vinden in de gasvlam. Tijdens het insmelten werd de ballon en het 
binnenwerk voortdurend gedraaid . Nadat het binnenwerk met de ballon was 
versmolten , kon zolang het glas nog week was, het binnenwerk worden 
' rechtgezet'. Het is duidelijk dat het insmeltproces van de arbeider de be
heersing van een aantal complexe handelingen vroeg. 
In 1889 construeerde T .A. Edison een experimentele machine voor het 
insmelten van het binnenwerk in de ballon. De machine kreeg de naam 
Duffunny en geldt als de eerste produktiemachine in de gloeilampenindustrie. 
Deze insmeltmachine nam de handelingen van de insmelter over, en wel op 
de manier waarop het gebruikelijk was deze met de hand te doen. Het bin
nenwerk en de ballon werden, in elkaar geschoven, elk door een houder 
vastgehouden. De combinatie bevond zich in horizontale positie en de hou
ders roteerden. Met een gasvlam kon nu al roterend het binnenwerk gelijk
matig in de ballon worden gesmolten. De arbeider kon zich concentreren op 
de juiste plaats van de gasvlam en het - van te voren - goed positioneren van 
de beide onderdelen. De machine werkte niet sneller dan de insmelter het 
handmatig kon. 19 Wel maakte de machine het werk aanzienlijk eenvoudiger. 
Het werk van de insmelter kon worden overgenomen door een insmeltster. 
De Duffunny was een experimentele machine en is nooit op grote schaal in 
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de produktie ingezet. De machine is hier beschreven als voorbeeld van een 
handwerk-vervangende machine en ter verduidelijking van het proces van 
insmelten. 
Een volgende insmeltmachine werd in 1896 ontwikkeld door J. Howell van 
GE. 20 Deze machine verving niet zozeer het handwerk, maar voerde het 
insmeltproces uit op een voor machinale produktie geschikte manier. Het 
werkingsprincipe van deze machines paste men na de eeuwwisseling ook toe 
in machines voor de andere deelprocessen. Het zou de basis gaan vormen 
voor alle toekomstige machines voor het samenstellen van gloeilampen. 
Bowden noemt in zijn onderzoek naar technologie en arbeid in de Ameri
kaanse gloeilampenindustrie (1933) deze ontwikkeling 'of outstanding import
anee' .21 

Edisons Duffunny is een voorbeeld van een machine voor plaatsgebonden 
produktie. Alle fabricagehandelingen geschieden op dezelfde plaats. De 
ballon en het binnenwerk blijven gedurende het gehele insmeltproces in 
dezelfde positie. Bij Howells insmeltmachine werden de fabricagehandelingen 
in fasen afgewerkt. In de eerste fase plaatste de insmeltster de ballon en het 
binnenwerk in houders. Vervolgens werd in drie fasen het binnenwerk in de 
ballon gesmolten. En in de laatste fase nam de insmeltster de lamp uit de 
houders. Zoals bij de Duffunny had het gereedschap (een drietal branders) 
een vaste plaats, maar de houders verplaatsten van de ene fase naar de vol
gende. Branders vormden nu geen belemmering meer bij het inzetten en uit
nemen van onderdelen, aangezien dit op een andere plaats gebeurde. 
HoweJls machine impliceerde de ontwikkeling van een plaatsgebonden pro
duktie naar een voortschrijdende produktie. De ballon en het binnenwerk 
werden in houders geplaatst, die hun weg aflegden langs branders en eindig
de in een positie waar de ingesmolten lamp kon worden uitgenomen. De 
constructie waarmee dit werd gerealiseerd was een molen, waarbij op de 
omtrek vier houders waren gemonteerd. Rond deze molen en in het centrum 
ervan waren branders opgesteld. De molen roteerde en stopte telkens een 
bepaalde tijd in een positie waar bewerkingen plaatsvonden . Na één omwen
teling van de molen had een houder dus vier posities gepasseerd . In de eerste 
positie werden de onderdelen ingezet. In de tweede, derde en vierde positie 
vond het insmelten plaats . De ingesmolten lamp werd tenslotte weer in de 
eerste positie uitgenomen, waar tevens weer een volgende ballon en binnen
werk werden ingezet. De machine bewerkte dus gelijktijdig vier produk
ten . 22 In de naoorlogse terminologie spreken we van een stapsgewijs voort
schrijdende produktie: het fabrikaat verplaatst langs opeenvolgende bewer
kingsposities en staat voor de bewerking aldaar enige tijd stil. Howells 
machine is een voorbeeld van een 4-voudige intermitterend roterende molen. 
Er zijn vier houders en evenzoveel posities van stilstand. In dit geval telt de 
machine ook vier bewerkingsposities. 
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Kort na de eeuwwisseling construeerde GE verschillende andere machines 
volgens hetzelfde principe . Dit machineprincipe kreeg een vaste plaats in de 
lampenindustrie tussen circa 1905 en 1915. Behalve GE bouwden ook de 
Europese gloeilampenfabrikanten molens voor verschillende deelproces
sen. 23 De figuur op pagina 79 is een afbeelding van Howells insmeltmachi
ne. De figuur op pagina 80 toont, als voorbeeld van een molen voor een 
ander deelproces, een gipsmolen. 
Ook Philips gebuikte na 1900 deze machines. Het principe van de intermit
terende roterende molen paste goed in de produktie-organisatie van Philips 
rond 1910. Belangrijke aspecten voor de produktieleiding waren beheersing 
en een ordelijke produktie. Alle deelprocessen werden steeds afgewerkt door 
één persoon. De deelprocessen waren daarmee plaatsgebonden. Als principe 
gold: 'Ieder blijft bij zijn machine. ,24 Met intermitterend roterende molens 
bleef dit organisatie-principe voorlopig gewaarborgd. In zijn boek over de 
gloeilampenfabricage, uitgegeven in 1920, geeft Percival het behoud van 
plaatsgebonden arbeid als het grote voordeel van deze machines : 

'In most of Ihe machines the movement of a circulair table is utilized so 
that feeding and moving may be done by Ihe same person seated comfort
ably in front . ' 25 

Hel afdelingssysteem 

Het streven naar beheersing van het fabricageproces en een ordelijke produk
tie waren de belangrijkste drijfveren in het beleid van de produktieleiding. 
De produktie-organisatie, die met het groter worden van de gloeilampenfa
brieken ontstond , gaf invulling aan het streven naar de beheersing van fabri
cageprocessen, goederenstromen en arbeid en kwam voort uit de sterke pro
cesdeling. De procesdeling bestond uit de verdeling van de fabricage in 
verschillende deelprocessen: stelmaken, monteren, insmelten etc . Ieder deel
proces voltrok zich in een aparte ruimte of afdeling (pagina 74) .26 Deze 
produktie-organisatie noemde men het afdelingssysteem. 
Het fabriceren van gloeilampen in verschillende deelprocessen, onderge
bracht in gescheiden afdelingen maakte de produktie overzichtelijk . Tussen 
de deelprocessen, dus tussen de afdelingen, werden voorraden gecreëerd . 
Met deze voorraden was het mogelijk storingen en vertragingen binnen afde
lingen op te vangen. Verder kreeg men, door het controleren van de fabrika
ten bij het in- en uitgaan van afdelingen, een goed beeld van het functioneren 
van de afdelingen en konden fabricage fouten snel worden opgespoord. Ten-
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slotte waren in deze produktie-organisatie de wezenlijk verschillende proces
sen en technieken gescheiden. De deelprocessen hoefden nauwelijks op el
kaar te worden aangepast. De snelheden konden sterk uiteenlopen . In elke 
afdeling kon men zich concentreren op één deelproces met zijn eigen proble
matiek. 

Een goede omschrijving van de noodzaak van het afdelingssysteem in de 
gloeilampenfabricage in het begin van deze eeuw werd gegeven in 'Electrical 
Wor!d' in 1924: 

'One of the most difficult features of lamp making from a production 
standpoint has always been the problem of maintaining a balance in the 
quantity of the different parts manufactured to pre vent excess production 
of any one part. This has led to the necessity for storage of parts between 
operations. [] Also, because certain of these successive operations wou!d 
be at times more rapid than others, il was a hard matter to regulate 
production in the various processes to prevent over or under supply of 
any part. Various individual machines used in the different operations ran 
at their own speed of best efficiency and the effort was to keep a balance 
through the number of machines or operators in each department that 
would maintain a unifonn production. ' 27 

De afdeling Bedrijfsmechanisatie 

De introductie van machines was een middel om de produktiviteit van de 
gloeilampenproduktie te verhogen en daarmee bij een gelijkblUvende produk
tie de kosten te verlagen. Een extra prikkel om via produktiviteitsverhoging 
tot een verbetering van het bedrijfsresultaat te komen, was de deelname van 
Philips aan het Europese kooldraadJampen-kartel Verkaufsstelle Vereinigter 
Glühlampenfabriken (1903). Met dit kartel kwamen fabrikanten, onder druk 
van heersende overcapaciteit en prijzenoorlogen, overeen de produktie aan 
banden te leggen en verkoopafspraken te maken. De ruimte om langs com
merciële weg het bedrUfsresultaat te verbeteren, werd daardoor beperkt. 28 

Deze op produktiviteitsverhoging gerichte strategie leidde uiteindelijk tot een 
ontwikkeling waarin in hoog tempo machines werden vervangen door nieu
were machines, waardoor het belang van de machine snel toenam. 29 Met de 
expansie van Philips als gevolg van de metaaldraadlampenproduktie werd het 
verantwoord op grote schaal verbeteringen aan machines zelf door te voeren 
of zelfs de bouw van machines in eigen hand te nemen . Deze activiteit kon 
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worden gecombineerd met in bedrijf stelling, onderhoud en reparatie van 
machines. 30 

Met het doel machines en gereedschappen te vervaardigen werd in 1908 een 
machinefabriek opgericht. De daarop volgende stap was het aantrekken van 
een werktuigbouwkundig ingenieur, H. Reu fel , voor het ontwerpen van 
machines. Een paar jaar later groeide deze functie uit tot een afdeling 
Bedrijfsmechanisatie. 31 De oprichting van deze afdeling (verder BM-groep), 
belast met het ontwerpen en in bedrijf stellen van machines, was de grond
slag voor een eigen machinetechnologie, waarvoor de technologie van de 
gekochte, voornamelijk door GE ontwikkelde machines een basis vormde. 32 

De BM-groep deelde het zogenoemde 'ingenieursbureau' met de bouwkun
dige afdeling Technische Bedrijven. Het ingenieursbureau, gelegen aan de 
Willemstraat in Eindhoven was direct naast de machinefabriek gesitueerd. In 
deze beginjaren zien we dan ook een sterke band tussen de machinefabriek
staf en de BM-groep . 

'De organisatievOl7n was destijds, dat de constructeurs tevoorschijn 
kwamen uit de eigenlijke machinefabriek. Pas jaren later zijn de construc
teurs overgehaald naar de verschillende (gloeilampen)fabricage-afdelin
gen. Men (de BM-groep, HV) had dus bij de machinefabriek veel meer 
direct contact met de werkplaatsen (van de machinefabriek, HV) dan 
wanneer men dat had gehad, als men direct de mensen in de bedrijven 
had gezet. '33 

In de volgende hoofdstukken zal de locatie van de BM-groep een aantal 
malen als discussiepunt terugkomen. In de jaren vijftig en zestig zou men er 
de voorkeur aan geven de BM-groep nabij de gloeilampenfabricage te plaat
sen. In het algemeen kunnen we stellen dat constructeurs meer aandacht 
schenken aan aspecten waarbij zij nauw betrokken zijn. Nabij de gloeilam
penfabricage zullen zij sterker worden geconfronteerd met de dagelijkse gang 
van zaken in de fabriek, met arbeid en met het functioneren van de fabrica
ge. Dichtbij de producent van de machines worden zij sterker geconfronteerd 
met beperkingen in de maakbaarheid van hun creaties. In de discussies was 
het steeds één van deze argumenten, die als voordeel van een locatie-keuze 
naar voren werd gebracht. 

Naast Reufel werden de werktuigbouwkundigen H. de Jong (1910), W. Ko
ning (1916) en W. de Vries (1920) aangenomen. De Vries kreeg de leiding 
over de Machinefabriek. Binnen de BM-groep was Reufel verantwoordelijk 
voor de wolfraamperserij, preparatuur, de hamerij, de trekkerij en de spi-



H.M.H. Reufel en H. de Jong (PCA) 



85 

raaI makerij , kortom die aspecten van het fabricageproces, waarop de gloei
lampenindustrie zich concentreerde in de tijd dat hij werd aangesteld. De 
Jong was verantwoordelijk voor het roefelen, voetjes maken en het stel ma
ken . Deze deelprocessen zouden, na de constructie van de eerste machines 
hiervoor, tot in de jaren veertig relatief weinig aandacht krijgen. Koning 
tenslotte, herinnert men zich als de meest bekwame constructeur. Hij was 
verantwoordelijk voor het monteren, het insmelten, het pompen en het gip
sen, deelprocessen die na 1919 vol in de belangstelling kwamen. 34 

Overigens was deze taakverdeling niet zeer strikt. Eerder was er sprake van 
een competitieve sfeer waarin bijvoorbeeld zowel Reu fel als Koning, onaf
hankelijk van elkaar, aan eenzelfde probleem werkten.35 De constructeurs 
en tekenaars hadden in praktijk geen vaste baas, maar werden naar behoefte 
in projecten ingedeeld. De BM-groep was kortom niet anders georganiseerd 
dan andere afdelingen binnen het Philips-concern, gegeven de conclusie van 
Blanken, dat de Philips-organisatie zich kenmerkte door een sterke informele 
structuur, waar met name de meest krachtige persoonlijkheden zich een grote 
handelingsvrijheid konden verschaffen. 36 

Uit gesprekken met constructeurs die in de jaren twmug in de BM-groep 
werkten, blijkt een opvallend grote waardering voor Koning tegenover een 
veel kleinere voor Reufel. Koning was in de herinnering van velen 'de vader 
van de bedrij fsmechanisatie' . 37 Een conclusie dat Koning inderdaad een 
betere constructeur was dan Reufel kan uit de beperkte gegevens nauwelijks 
worden getrokken . Veeleer moet het verschil worden gezocht in de persoon
lijkheid van Koning, die goed paste in de informele structuur. Koning onder
hield een goede relatie met De Vries, hetgeen doorslaggevend kon zijn voor 
het succes van een ontwerp.38 De Vries was immers verantwoordelijk voor 
de bouw van proefstanden en prototypen in de machinefabriek en moest 
daarvoor overtuigd zijn van het ontwerp. Daarnaast was Koning verantwoor
delijk voor deelprocessen waarin in die jaren bij GE een grote omwenteling 
plaatsvond en waarvan de machineconstructies trendsetter werden voor de 
decennia daarna. De grondstoffensector waarvoor Reu fel verantwoordelijk 
was had een 'big boom' al gehad met de komst van de getrokken wolfraam
draad, in een tijd dat hij als enige werktuigbouwkundig ingenieur nog niet 
met anderen dan met Gerard Philips kon worden vergeleken. 39 

Bezien we de werkzaamheden van het trio Reufel , Koning en De Jong in een 
breder perspectief dan wordt de achtergrond van de onderlinge verhoudingen 
nog duidelijker. Met de gespoten wolfraamdraad realiseerde Philips een 
expansie . In deze periode, die duurde van 1905 tot 1911, werd de Machine
fabriek opgericht. Reufel werd aangetrokken in 1911 kort voor de fabricage
methode van de getrokken wolfraamdraad door Anton Philips naar Eindho-
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ven werd gehaald. Investeringen in produktiemiddelen kwamen derhalve 
terecht in deelprocessen in de grondstoffensector. Reufel construeerde een 
hamermachine, trekbanken, spiraliseermachines etc., maar werd in sterke 
mate geleid en gestuurd door Gerard Philips die nog veel van dit werk in 
eigen hand nam . 
In de Eerste Wereldoorlog ontstond de behoefte aan een eigen glasfabriek. 
De aandacht verschoof van de gloeilampenfabricage naar de glasfabrieken. 
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond voor Philips via het Principal Agree
ment de mogelijkheid vrij gebruik te maken van de kennis van GE, waar 
juist op het gebied van het samenstellen van de lamp grote veranderingen 
plaatsvonden. 40 Voor Philips betekende de jaren 1919-1924 een nieuwe 
periode van explosieve groei en ongekende bedrijfsresultaten.41 Koning kon 
zo werken in een milieu van belangstelling en vertrouwen, met een surplus 
aan (GE-)kennis en geldmiddelen. Dit surplus aan geldmiddelen was behalve 
door het financiële vermogen van de onderneming, gegeven door het ont
breken van controle op kapitaalgebruik en financieel investeringsbeleid . We 
zien dat in deze jaren de BM-groep een vaste en gewaardeerde plaats in de 
Philips-organisatie kreeg en een ongekende groei doormaakte. 42 

1. Experimentele volggroepen 
De overgang naar een lijnproduktiesysteem 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd het produktieproces beschreven zoals 
dat in het begin van deze eeuw vorm kreeg. Na 1900 waren in de fabricage 
machines ingevoerd . De rol van machines en geavanceerde gereedschappen 
was in deze jaren steeds groter geworden. De invoering en verbeteringen van 
machines en arbeidsdisciplinaire maatregelen hadden geleid tot een flinke 
produktiviteitsverhoging. Behalve meer produkten per arbeidster betekende 
deze verhoging ook meer produkten per oppervlakte-eenheid. De relatief 
grote hoeveelheid transport, die het afdelingssysteem met zich meebracht, 
ontwikkelde zich met de steeds stijgende produktiviteit tot een probleem. 
Halffabrikaten moesten in steeds grotere hoeveelheden van afdeling naar 
afdeling worden gebracht. Schade bleef daarbij niet uit. 43 Het afdelingssys
teem was, begin jaren twintig, in een fase gekomen waarin het inflexibel 
bleek voor verdere produktiviteitsstijging. Philips zocht naar oplossingen 
vóor dit probleem. Een oplossing werd gevonden in een lijnproduktiesys
teem. In zijn onderzoek naar technologie en arbeid in de lampenindustrie 
noemt Bowden deze omwenteling in de fabricage, naast de ontwikkeling van 
de intermitterend roterende molens, als tweede ontwikkeling 'of outstanding 
importanee' .44 
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In 1922 startte Philips de eerste proeven met het groeperen van een aantal 
deelprocessen. Insmelten, pompen, gipsen en branden werden in één ruimte 
geplaatst. De zo ontstane 'produktielijn' noemde men volggroep.45 Zie pa
gina 88. In de jaren daarna werd het afdelingssysteem langzaam verlaten. 46 

Het systeem van volggroepen bracht in beperkte zin een oplossing voor de 
transportproblemen. Transport tussen insmelten en pompen, tussen pompen 
en gipsen en tussen gipsen en branden verviel. In deze paragraaf wordt het 
ontstaan van het volggroepensysteem behandeld. 

Machine-ontwikkeling en het volggroepensysteem 

Het groeperen van deelprocessen kwam voort uit machine-ontwikkelingen 
voor de deelprocessen insmelten en pompen. AI in 1919 legde de BM-groep 
in haar activiteiten sterk de nadruk op het insmelt- en het pompproces. Men 
volgde hiermee de ontwikkelingen bij GE, die rond dezelfde tijd de mechani
satie van het pompproces ter hand nam . Het volgen van GE's ontwikkelingen 
was mogelijk geworden met het Principal Agreement, dat Philips in 1919 
met GE SIOOt. 47 We zullen zien dat het volgen van GE niet leidde tot het 
simpelweg kopiëren van ontwikkelingen. Philips volgde een andere strategie 
en maakte op basis daarvan andere keuzes . GE's ontwikkelingen waren voor 
Philips veeleer een belangrijke inspiratiebron . 

In 1919 kwam bij Philips een eerste pompmachine in bedrijf. 48 Deze machi
ne was een intermitterend roterende molen. Er was daarmee een overgang 
gemaakt van een plaatsgebonden pomproces met vaststaande lamphouders en 
gereedschappen (pompramen en pompkappen49

) naar een stapsgewijs voort
schrijdende produktie. 50 Technologisch vond er dus een aanpassing plaats 
van het pompproces aan het insmeltproces. 
Nadat men met dit roterende pompstel enige ervaring had opgedaan, werd 
het naast een 6-voudige insmeltmachine geplaatst. Deze combinatie noemde 
men unit of eenheid. 51 Het idee voor deze combinatie was afkomstig van 
GE en werd bij Philips onder leiding van Koning gerealiseerd. 52 Reu fel had 
inmiddels een poging gedaan het insmelt-/pompsysteem van Osram na te 
bouwen. Zijn resultaat kon echter, naar de opinie van de constructeurs, niet 
concurreren met dat van Koning, dat volgens G. van Sas 'tot ieders verbeel
ding sprak'53. Gevolg van deze interne concurrentiestrijd was dat Philips de 
weg van GE zou volgen . Het Osram-principe haalde het niet en dat lag niet 
alleen aan de competentie van Koning. Het insmelten en pompen poogde 
Osram te realiseren op één en derhalve grote molen; een zeer revolutionaire 
gedachte. 54 Het nijpende kapitaalgebrek, waarmee Osram na de Eerste 
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Wereldoorlog kampte, leidde echter tot implementatie-problemen. Het sys
teem van Osram bleek daarmee tot mislukken gedoemd . 
De combinatie van insmelten en pompen bevond zich in een experimenteel 
stadium. De pompmachine kende grote problemen. Het was moeilijk de van 
GE gekochte 'verdeelschijf , een belangrijk onderdeel van de molen, vacu
umdicht te maken. Verder waren er smeerproblemen . Het smeren was een 
ingewikkelde bezigheid die wekelijks moest worden herhaald .55 Pogingen 
deze problemen op te lossen resulteerden in een door Philips zelf ontwikkel
de pompmachine die men de D-pomp noemde. D stond voor 'draaiende pom
pen' en sloeg op het werkingsprincipe van de machine, waarbij behalve de 
lamphouders ook de kwikdiffusiepompen op de molen meedraaiden. 
De ervaring, opgedaan met een aantal generaties D-pompen, leidden uitein
delijk tot een eerste volggroep. Deze bestond uit de insmelt-/pompunit vol
gens het D-principe, een bestaande gips molen en een voor deze gelegenheid 
ontwikkeld roterend brandraam. De snelheid van deze volggroep was onge
veer 240 lampen per uur. 56 

De insmeltmachine was geen nieuwe machine . De meest recente, in het afde
lingssysteem succesvol functionerende, 'automatische' 9-voudige insmelt
machine werd onbruikbaar geacht in combinatie met een roterend pompstel. 
De oudere 6-voudige insmeltmachine die als alternatief werd gekozen, was 
'semi-automatisch'. De branders waarmee het stel in de ballon werd gesmol
ten, werden handmatig door de insmeltster op en neer bewogen. 57 De snel
heid van 240 lampen per uur moet daarom worden gezien als een gemiddelde 
snelheid, waarin een grote variatie mogelijk was. De snelheid, maar ook de 
voortgang werd bepaald door de arbeidsters aan de machines. 

Naast het vervallen van transport tussen deelprocessen bestond er de optie 
voorraadvorming en daarmee controles achterwege te laten. Uit het oogpunt 
van functioneren van het proces was dit wenselijk. De voortgang van de 
volggroep kon er door worden verbeterd. Uit oogpunt van kwaliteitsbeheer
sing was er enige terughoudendheid merkbaar. Men ontdekte dat een grote 
voorraad tussen insmelten en pompen, waarbij door lang staan de lampen 
volledig afkoelden, een hoog percentage uitval bij het pompen teweeg bracht. 
Een experiment om de controle tussen monteren en insmelten en tussen in
smelten en pompen achterwege te laten resulteerde echter in veel draadfou
ten, die pas door de consument werden bemerkt. De angst van de verkoopor
ganisatie, te veel foute lampen te verkopen werkte hier als een rem op het 
combineren van deelprocessen, zonder tussen voorraden, dus zonder contro
les, en daarmee als een rem op de verdere optimalisatie en uitbreiding van 
de volggroepen . 58 

Philips hechtte een grote waarde aan de kwaliteit van haar verkochte produk
ten. Controles tussen deelprocessen maakten deze kwaliteit beheersbaar. Het 
achterwege laten van controles bracht een grote onzekerheid met zich mee. 
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Fouten, maar nog belangrijker, regelmatig voorkomende fouten, zou men pas 
aan de hand van klachten van afnemers kunnen opsporen. 59 

De BM-groep moest een vorm van zekerheid kunnen bieden, dat controles 
werkelijk overbodig waren. Besparingen als gevolg van het achterwege laten 
van voorraden en controles waren in beginsel een onvoldoende argument. 
Met nieuwe machines en nieuwe produktieconcepten werd daarom eerst 
(enige jaren) ervaring opgedaan, voordat men tot een algemene implementa
tie overging. De combinatie van insmelten en pompen is een innovatie van 
1919. Eind augustus 1921 werden de afdelingen 'volggr. vacuüm' en 'volg
gr. kleinlamp' in de weekstaten opgevoerd. Een maand later zijn 'volggr. 
puntloos ' en 'volggr. speciaal' toegevoegd. Pas in augustus 1923 komen de 
term eenheden en een volggroep Argenta (gasgevulde lampen) in de weeksta
ten en loonboeken voor. In oktober 1925 verdwijnen de insmeltafdeling en 
de pompafdeling uit de staten, die overigens op dat moment alleen nog kool
draadlampen en grote lampen produceerden.60 

De volggroepen werden samengesteld uit een combinatie van een insmelt- en 
een pompmachine, naar de herkomst ervan 'Amerikaanse combinatie' ge
noemd,61 een gipsmolen en een roterend brandraam. Opvallend is dat de 
aanvankelijke keuze van te groeperen deelprocessen , met het oog op vervui
ling en breuk tijdens transport en opslag, niet voor de hand lag. Transport en 
voorraadvorming van de kwetsbare (gemonteerde) stellen bleef immers be
staan. 
Een verklaring voor de keuze insmelten, pompen, gipsen en branden in de 
volggroepen samen te brengen vinden we in de taakverdeling binnen de BM
groep. De ontwikkeling van de volggroepen werd geleid door Koning . Op 
het monteren na, had hij alle deelprocessen waarvoor hij verantwoordelijk 
was in het volggroepensysteem ondergebracht. Het stelmaken behoorde tot 
de taken van De Jong . 
De ontwikkeling van machines voor het monteren verliep minder voorspoe
dig dan die van machines voor andere deelprocessen. 62 Aanvankelijk be
stond alleen voor het opleggen van spiralen een eenvoudige machine . Deze 
werd net als alle andere machines met een voetpedaal naar een volgende 
positie gecommandeerd . Stellen voor lampen met een rechte (niet gespirali
seerde) draad werden met de hand gemonteerd . Men vond het daarom niet 
zinvol deze montage aan de uit machines bestaande volggroepen toe te voe
gen. Voor de montagemachines voor het opleggen van spiralen had dit wel 
zin. Het toevoegen ervan zou bovendien de weg vrij maken voor een verdere 
uitbreiding van de volggroepen met de veel verder ontwikkelde stelmachines. 
Voorbeelden van dergelijke zeer uitgebreide volggroepen had men bij GE al 
kunnen aanschouwen.63 Een ontwikkeling bij Philips in deze richting kwam 
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echter vooralsnog niet van de grond. Men gaf prioriteit aan een geheel ander 
aspect: de aandrijving van de volggroepmachines. 

In 1923 had men de met een voetpedaal gecommandeerde aandrijving onder 
de verschillende machines vervangen door een Maltezer kruis-constructie, 
waarmee het doorzetten van de machine naar een volgende bewerkingspositie 
niet meer door de arbeidster, maar door de machine zelf werd bepaald. 64 

Een jaar later werd overgestapt naar een eenvoudiger constructie voor het
zelfde doel: de groefschijf (zie pagina 93) .65 De reden hiervoor was dat de 
Maltezer kruis-constructie niet functioneerde onder de in dat jaar ontwikkel
de zesde generatie D-pompen. 66 De wens de verschillende machines zoveel 
mogelijk op basis van dezelfde principes te construeren, leidde tot vervan
ging van het Maltezer kruis onder alle machines. De groefschijf was echter 
een onnauwkeuriger doorzetsysteem dan het Maltezer kruis. Dit betekende 
voor de montagemolen, waar een nauwkeurige positionering van de spiraal 
ten opzichte van het stel essentieel was, dat de hoge snelheid van 450 lampen 
per uur van deze door groefschijven gecommandeerde volggroep niet haal
baar was. 67 Hoewel het spiraalopleggen was gemechaniseerd, kon van een 
opname van montagemolens in de volggroepen geen sprake zijn. 
Pas in 1926 was met een constructie van een montagemolen gebaseerd op die 
van Osram de gewenste situatie in het deelproces monteren bereikt. 68 Daar
mee kwam het tot een uitbreiding van het volggroepensysteem met deze 
montagemolen en een stelmachine. We zien dat pas hier, met het wegvallen 
van het transport over grote afstanden van de kwetsbare (gemonteerde) stel
len, het oorspronkelijke argument voor de volggroepen vollediger was gaan 
gelden . 

Philips combineerde een technisch vooruitstrevende strategie met een hoge 
mate van voorzichtigheid met implementeren. GE bleek veel sneller te werk 
te gaan. Bijna iedere fabriek had in 1922 een of meer volggroepen in bedrijf, 
die overigens nogal verschilden in samenstelling en gebruikte machines. In 
één fabriek draaiden zelfs achttien groepen en men wilde deze nog met 
hetzelfde aantal uitbreiden. 69 De eerste experimenten van GE stammen uit 
dezelfde tijd als Philips' eerste pogingen . 
De innovaties vonden in beide bedrijven ongeveer tegelijkertijd plaats en 
waren in aard vergelijkbaar. Bij de implementatie waren de doorslaggevende 
keuzen verschillend. GE innoveerde en implementeerde gelijktijdig. Philips 
voerde een behoudender beleid. Uitgangspunt van dit beleid was de grote 
nadruk op produktkwaliteit. Produktiemiddelen en produktiesystemen moes
ten daartoe zekerheid garanderen. De voorbereiding en begeleiding van tech
nische innovaties was grondig en professioneel. 70 Daarbij moet worden op
gemerkt dat Philips tot een dergelijke strategie financieel in staat was. 
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Deze strategie vormde de basis voor het innovatiebeleid van de BM-groep. 
De hoge eisen die aan veranderingen in het produktiesysteem werden gesteld 
en financiële ruimte voor technische ontwikkeling resulteerden voor de BM
groep in de uitdaging hoogwaardige en bedrijfszekere machines te constru
eren. Het belang van kwaliteit werd daarbij groter geacht dan de snelheid 
waarmee machines werden geïmplementeerd . Philips ' volggroepen kwamen 
voort uit een aantal structurele machine-ontwikkelingen . De volggroepen 
waren samengesteld uit aangepaste of nieuwe machines. GE stelde volggroe
pen samen uit beschikbare oude machines. Het ontwikkelen van nieuwe, 
specifiek voor volggroepen geschikte machines, werd pas later ter hand 
genomen. 

De veranderingen voor de arbeid 

De machines in de volggroepen werden aanvankelijk met een voetpedaal 
omgezet, dat wil zeggen naar een volgende positie gecommandeerd. Een 
machine kon worden omgezet wanneer alle bewerkingen op de verschillende 
posities klaar waren . Bij deze bewerkingen hoorde veel handwerk. Het 
bewegen van de branders bij het insmeltproces was een handmatig proces, de 
materialen en produkten moesten handmatig worden toe- en afgevoerd, het 
opzetten van de lampvoet op de lamp gebeurde handmatig etc . 
Snelheidsverschillen tussen machines werden veroorzaakt door snelheidsver
schillen in dit handwerk. De snelheidsverschiJien tussen verschillende auto
matisch verlopende bewerkingen of handelingen was relatief klein. Aldus 
gold als stelregel dat de snelheid van de volggroep werd bepaald door het 
langzaamste meisje . 
De voortdurende wens de snelheid van de produktie te vergroten of ten min
ste te handhaven, maakte dit tot een probleem en nadeel van volggroepen . 
Philips zocht voor dit probleem naar oplossingen in het arbeidssociologische 
vlak, waarbij steeds het doel was het langzaamste meisje sneller te laten wer
ken. Fagan van GE speculeerde op een ontwikkeling van volggroepen waar
bij het probleem van het langzaamste meisje definitief zou worden opgelost. 
De technische oplossing die hij voorstond was de produktiesnelheid vast te 
leggen in de machines en de machines zo te ontwikkelen 'dat het gecompli
ceerde van de bewerkingen zelfs met ongeschoold personeel geen bezwaar 
is. '71 

Oplossingen in de richting van arbeidsdisciplinaire en -rationaliserende maat
regelen leken echter, ook voor GE, voorlopig een kortere weg. 

De overgang naar een systeem van volggroepen bracht voor de arbeidsters 
een nieuwe verandering in de functieinhoud met zich mee. In het afdelings
systeem waren het overzicht en de verantwoordelijkheid van een arbeidster 
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beperkt tot één handeling of deelproces en was zij niet direct afhankelijk van 
haar collega 's. In een volggroep was dit wezenlijk anders. 

'Eenigen tijd geleden werd een geperfectioneerde mechanische arbeidsme
thode ingevoerd waardoor de meisjes in combinatie werken. In een z.g. 
kettingploeg van 13 meisjes werd begonnen waarbij elk een onderdeel der 
lamp maakte tot ze geheel afgewerkt de eindstreep passeerde. Eerst wa
ren 13 meisjes noodig om 780 lampen per uur te verwerken. Nu en dan 
kwam de chef met 'n horloge in de hand bij de kinderen zitten om hen 
aan te sporen sneller te welken. Thans is het al zoo ver doorgevoerd dat 
maar 8 meisjes meer nodig zijn, doch geen 780, doch 1050 tot 1080 lam
pen per uur klaar komen' 

Zo schrijft een bezorgde journalist in de Volkskrant in 1929.72 Een ander 
verschil met het afdelingssysteem was dat de arbeidsters veel directer werden 
geconfronteerd met gemaakte fouten . Maakte een arbeidster een fout dan liep 
zij direct een achterstand op . Viel een deelproces stil dan stopte de hele 
groep.73 
De dreiging van fouten en het aansporen van het langzaamste meisje gaf aan 
de arbeidsters een vorm van groepsverantwoordelUkheid, waaraan gericht 
leiding kon worden gegeven. Wel vreesde men dat deze groepsverantwoorde
lijkheid solidariteit onder de arbeidsters in de hand zou werken, die het pres
tatieniveau weer zou drukken. Verder bleef ondanks een strenge arbeidsdisci
pline het gevaar voor fouten, met het stilvallen van de groep als uiterste 
gevolg bestaan. Het aansporen van de arbeidsters en het functioneren van de 
volggroep stonden dus in direct verband met elkaar. 

Zoals in de volgende paragraaf zal blijken betekende de overgang naar het 
volggroepensysteem geen afsluiting van een mechanisatie-ontwikkeling. In
tegendeel. Er was sprake van een continue stroom van nieuwe ontwikkelin
gen, die de volggroepen langzaam completeerde en verbeterde. 
In het oog springt de concentratie van de inspanningen op het insmelt- en het 
pompproces. Deze deelprocessen vormden de basis voor de volggroepen. 
Kijken we naar de strategie van de BM-groep, dan blijkt deze gebaseerd op 
een kwaliteitsbewuste en daarmee in vergelijking met GE langzamere ont
wikkelingsgang. Met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid aan de machi
nes concluderen we een verschuiving van secuur naar snel werken, gecontro
leerd door steeds geavanceerder arbeidssociologische maatregelen en syste
men. Het volggroepensysteem bleek voornamelijk een organisatorisch middel 
voor de produktieleiding om het arbeidsproces te beheersen. 
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2. De Spoel-pompmachine 

Het ontbreken van een systeem van controle op investeringen resulteerde 
voor de BM-groep in een klimaat waarin de verdere ontwikkeling van in
smelt- en pompmachines onbelemmerd kon worden voortgezet. 74 

Een belangrijke drijfveer voor de BM-groep was een continu gevoel van 
achterstand vooral op GE. Het begrip 'achterstand' dat werd gebezigd, doet, 
gezien het door een ontbreken van een deugdelijk administratief systeem zeer 
beperkte inzicht in werkelijke efficiëntie en kostprijzen, enigszins vreemd 
aan. 75 Het gevoel van een achterstand op een bepaald terrein moet dan ook 
vooral worden gezien als een zuiver technologische achterstand die in het 
licht van de contracten met GE en Osram zwaar woog. Wetenschappelijke en 
technische bagage vormden immers een belangrijke basis voor een sterke 
positie in onderhandelingen met concurrenten. 
Deze paragraaf is gewijd aan de verdere ontwikkeling van het pompproces, 
dat samen met het insmelten het centrale aandachtspunt in de machine-ont
wikkeling bleef vormen. Een nieuwe manier van pompen, door Koning ont
wikkeld in 1925 en 1926, gaf de BM-groep het idee GE technologisch voor
bij te zijn gestreefd. 

Het bestaande pompproces volgens het D-principe bestond uit het in een 
aantal fasen leegpompen van de lamp, gevolgd door het vullen van de lamp 
met een stikstoflargon-mengsel. 76 Onder de machine waren daartoe een 
groot aantal kwikpompen geplaatst, een aantal dat groter werd naarmate de 
doorzetsnelheid groter werd gekozen. Immers, de benodigde tijd voor het 
leegpompen van een lamp bleef noodzakelijkerwijs dezelfde. Het sneller 
laten draaien van de pompmolen moest daarom gepaard gaan met het uitbrei
den van het aantal pompposities. Alleen een betere pompkwaliteit of een 
beter pompprincipe kon de benodigde pomptijd en daarmee de uitbreiding 
van het aantal pompposities beperken. 
Bij het nieuwe pompprincipe werd de lamp in één positie tot een beperkte 
ledigheid van 5 mm kwikkolom leeggehaald en in een volgende positie tot de 
atmosferische druk gevuld met stikstof, die dan een paar posities in de lamp 
werd gehouden. Dit zgn. spoelen werd vijf of zes maal herhaald, waarna in 
de laatste pompposities de lamp werd leeggehaald en gevuld met de juiste 
hoeveelheden stikstof en argon. De kleine hoeveelheid zuurstof die nog in de 
lamp achterbleef, kon met het gebruikelijke verbranden van de op de spiraal 
aangebrachte getter worden verwijderd. 77 

Naar dit principe van spoelen noemde men deze nieuwe machine de S-pomp . 
De uiteindelijke machine die in 1926 in gebruik werd genomen had een 
pompsnelheid van 1000 lampen per uur, hetgeen een ruime verdubbeling van 
de snelheid betekende, zonder dat daarvoor een veel grotere molen nodig 
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was. 78 Koning had door te kiezen voor een structurele ontwikkeling, in 
plaats van innoveren in de lijn van de bestaande principes, een indrukwek
kende stap vooruit gemaakt en de basis gelegd voor een nieuw pompprincipe. 
Dit resulteerde in relatief kleinere constructies, met een grote innovatie
ruimte . 
Het nut van de snelheidsverhoging zou overigens eerst effect hebben wan
neer ook de andere machines dezelfde snelheid konden halen en in navolging 
daarvan het vullen van deze machines in dat tempo kon worden bijgehouden. 
Aangezien het monteren, het met gips vullen van de hulzen en het gipsen 
handmatig gebeurden, moet hier een duidelijke beperking hebben gelegen. 
We zien dan ook dat de bouw van de S-machine nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van andere machines en vulapparaten stimuleerde. 79 

Belangrijk is de richting van relatief compactere machines, die Koning met 
de S-machines was ingegaan. Een dergelijke richting kon Philips, gezien de 
beperkte ruimte in de bestaande verdiepingen-complexen, slechts toe
juichen. 80 

3. Het Spoel/Universeel-principe 
Konings kroon op Philips' gloeilampenfabricage 

In de jaren twintig kende men drie soorten gloeilampen, de kooldraadlamp, 
de vacuümlamp en de gasgevulde lamp. De kooldraadlamp werd nog maar in 
kleine hoeveelheden geproduceerd. Belangrijk waren de vacuümlampen en de 
gasgevulde lampen. De vacuümlamp was van deze twee de oudste. De peer
vormige ballon van deze lamp was luchtledig en de gloeidraad was langs 
veel steundraden op het stel gemonteerd. De gasgevulde lamp kwam voort 
uil ontwikkelingen in de jaren 1912-1916 en werd aanvankelijk vooral toe
gepast voor hogere vermogens . De ballon was druppelvormig en werd ge
vuld met een stikstof-argon mengsel. De gloeidraad was gespiraliseerd. 
Vacuüm- en gasgevulde lampen kende men in een rijke verscheidenheid van 
uitvoeringsvormen. Naast deze peervormige en druppelvormige standaard
lampen bestonden kaarslampen, kroonlampen, autolampen, buislampen, pro
jectielampen, grote lampen (zoals vuurtorenlampen), sierlampen, glimlam
pen, mijnlampen, miniatuurlampen etc. 81 Van elk van deze uitvoeringsvor
men bestond een reeks wattages. Verder moest nog gerekend worden met 
verschillende voltages en lamphouders, zoals die in de verschillende landen 
gebruikelijk waren. 82 

Zo was een situatie ontstaan, waarin een gloeilampenfabriek, wilde zij een 
breed assortiment voeren, honderden verschillende lampen moest produce
ren, voor het grootste deel in relatief kleine aantallen. Zeker voor Philips, 
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producerend in een kleine thuismarkt, actief in een groot aantal landen met 
een beperkt marktvolume, en kampend met een groeiend tekort aan opslag
capaciteit, moest dit uiteindelijk tot problemen leiden. 83 

Van GE wordt wel beweerd, dat zij doelbewust slechts een beperkt aantal 
uitvoeringsvormen voerde in een beperkt aantal wattages. Voor de jaren voor 
de Tweede Wereldoorlog blijkt dit echter niet te gelden . In de periode 1918-
1923 is bij GE en Philips een zelfde typenspreiding waarneembaar. 84 GE 
kon wel, net als de Engelse en Franse fabrikanten en in mindere mate 
Osram, het merendeel van de omzet op de thuismarkt realiseren. De produk
tie was veel meer in enkele uitvoeringsvormen (hulzen, voltages) geconcen
treerd. Daarnaast kende GE geen ruimteprobleem, zodat het concern met een 
geheel andere strategie de produktie van grote aantallen kleine series het 
hoofd kon bieden. Tenslotte kon GE in het wel of niet pousseren van lamp
typen gebruik maken van haar belangen in elektriciteitsmaatschappijen, die 
een groot deel van de omzet afnamen . 

De grote verscheidenheid aan uitvoeringsvormen brengt ons ertoe, zeker 
voor Philips, het begrip massafabricage opnieuw te beschouwen. 
De typenspreiding die na 1918 grote vormen aannam en die na de Tweede 
Wereldoorlog versterkt doorzette, zou tot de conclusie moeten leiden, dat in 
de lampenindustrie eerder van klein-seriefabricage dan van massafabricage 
sprake moest zijn. Voor de minder gangbare, 'speciale' typen gold dit zon
der meer. Deze werden in kleine series, overwegend handmatig gefabri
ceerd. De meer gangbare typen, de 'normale lampen', bleef men bU Philips 
beschouwen als massa-artikelen, die men in een systeem van massafabricage 
probeerde te vervaardigen. De gegroeide assortimentsomvang werd binnen 
de technische sectoren binnen de concerns dan ook als een tot 'normale 
lampen' beperkt probleem gezien. 
In de jaren twintig voerden de lampenfabrikanten met elkaar en intern 
besprekingen die ondermeer moesten leiden tot standaardisatie, dat wil 
zeggen tot het beperken van het aantal typen normale lampen. Deze bespre
kingen leidden slechts tot beperkte veranderingen. Nu standaardisatie niet de 
weg bleek om tot voldoende typenbeperking te komen, zocht de BM-groep 
naar mogelijkheden de uiteenlopende uitvoeringen van normale lampen met 
één groep 'universele' machines te produceren. 
In deze paragraaf wordt, na een beschrijving van de standaardisatie-discus
sie, de ontwikkeling van universele machines besproken, waarmee het moge
lijk werd serie-artikelen in een systeem van massafabricage te vervaardigen. 
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Standaardisatie in de gloeilampenindustrie 

Op voorstel van GE werd in 1923 het General Technical Committee of the 
Electric Incandescent Lamp Manufacturers of the World opgericht met als 
doel de gloeilamp te standaardiseren en tot een vermindering van het aantal 
typen en uitvoeringsvormen te komen. 85 In 1925 en 1926 vonden onder de 
vlag van Phoebus vier Technical Committee Meetings plaats. De commissie 
concentreerde zich op de standaardisatie van de gloeilamp en het vaststellen 
van de levensduur. 86 

Een resultaat op het gebied van deze onderwerpen diende vooral een com
mercieel belang. Afspraken over de ballonvorm, de wattages, de voltages en 
de hulzen van lampen zouden de producenten op één lijn kunnen brengen, 
waardoor het voor de individuele producent mogelijk werd de concurrenten 
te volgen en te controleren. Een vastgestelde levensduur kon voorkomen dat 
producenten, door het verlengen van de levensduur ten koste van de lichtop
brengst, de gunst van de consument konden winnen. 87 

Dat de Meetings zich tot deze zaken beperkten was niet verwonderlijk. De 
meerderheid van de commissie-leden had commerciële of wetenschappelijke 
functies binnen de bedrijven. 88 Aandacht voor de produceerbaarheid en de 
efficiëntie van de produktie van een omvangrijk assortiment was er derhalve 
niet. De discussie richtte zich op de kwaliteit van het produkt, de verkoop
baarheid ervan en het maken van afspraken om het nemen van een voor
sprong door een concurrent onmogelijk te maken. 89 

Tot een resultaat op het gebied van standaardisatie zouden de Meetings niet 
leiden. De mate waarin men de assortimentsomvang als probleem ervoer, de 
verschillen in marktstructuur en de strategie van ook en met nadruk Philips, 
alles te leveren wat de klant wenst zolang deze er voor betaald, vormden een 
zwakke basis om tot enig resultaat te komen. 9o 

'After considerahle discussion on which various members gave it as their 
opinion that so many different lines of standardization effort were possible 
in the one or the other, they believed it would be better to concentrate all 
thought and effort on the standardization of General Lighting Service 
Lamps until this proved succesful. ,91 

Zo sloot men in de vierde Meeting het punt af. Ook op het gebied van 
voltages werd geen overeenkomst bereikt. Men besloot het punt te laten 
bestuderen door de National Technical Committees en de lampenfabrikanten 
en het verder wegens 'lack of time' en 'on account of more important items 
later on the agenda' te laten rusten. 92 
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Op basis van de conclusie om aan de standaardisatie van speciale lamptypen 
geen aandacht meer te schenken en de gedachten en inspanningen te richten 
op de meer gangbare typen, de General Lighting Service (GLS-)lampen, 
zette Philips enige jaren later intern de discussie voort, steeds nauw overleg
gend met Osram. Deze discussie vond plaats in het zgn. Standaardisatie 
Comité, waarin commerciële en wetenschappelijke stafleden zitting hadden, 
naast een jurist, een vertegenwoordigster van de afdeling GemBel en J. 
Gaarenstroom en P. Staal vanuit het top-management. 93 Tekenend voor de 
positie van de BM-groep, als gewaardeerde, maar geïsoleerde toeleverancier 
van machines, was de afwezigheid van een eigen vertegenwoordiger. 94 Een 
relatie tussen het ontwerpen van machines volgens bepaalde principes en 
strategische richtlijnen en de grootte van het assortiment werd kennelijk niet 
gelegd. Wel was nu het technische argument sterker op de voorgrond komen 
te staan . In de vergadering van 23 november 1928 zegt men: 

'Steeds meer moet op standaardisatie worden aangedrongen, niet alleen 
ter wille van de rentabiliteit van het bedrijf, doch ook omdat het toene
mend gebruik van machines ertoe dwingt. ' 95 

Dat het bedrijf deze machines zelf ontwierp en toespitste op de bestaande 
situatie in de fabrieken , daarvan bleek de volle kracht niet te worden onder
kend. Het gebruik van steeds meer en steeds produktievere machines lijkt 
hier als autonoom proces te zijn ervaren. 

De discussie in het comité richtte zich op twee zaken, die hoewel onderling 
verschillend, steeds met elkaar werden verward. Enerzijds had men de 
mogelijkheid gekregen de ballons inwendig te matteren . Anderzijds bestond 
vanuit produktie-oogpunt behoefte de uitvoeringsvorm van normale vacuüm
lampen aan te kunnen passen aan die van normale gasgevulde lampen door 
de peervormige ballon door de druppelvormige ballon en de rechte draad 
door een spiraal te vervangen . De combinatie van beide wensen kreeg de 
toepasselijke naam Simplijied Line. 96 Omtrent het invoeren van deze Sim
pli fied Line ontstond tussen commerciële gelederen van het bedrijf onder 
leiding van Gaarenstroom en Staal die vanuit produktiebelangen sprak een 
tweestrijd, die voornamelijk gebaseerd leek op wederzijds onbegrip en een 
gedurig langs elkaar heen praten. 
Gaarenstroom stelde zich op het standpunt 'de verderen gang van zaken af te 
wachten, voordat wij de inside frosted lamp zonder reserve en uitsluitend 
kunnen gaan pousseren'. Hij adviseerde geduld en vooral voorzichtigheid. 97 

Zijn overwegingen concentreerden zich op een viertal bezwaren : Met het 
overgaan naar de Simplified Line zou het risico worden genomen de out
siders in de kaart te spelen . Kon Philips in de meeste landen een nieuwe lijn 
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bij mede-Phoebus-Ieden afdwingen, niet-leden (de outsiders) konden de kans 
grijpen toch nog niet-gematteerde lampen te verkopen. Daarbij was de 
belangstelling bij het publiek voor gematteerde lampen matig. Verder bracht 
Gaarenstroom de kostprijs van de gematteerde lamp als bezwaar naar voren. 
Tenslotte zou een ineens invoeren van de Simplified Line de grote voorraden 
vacuümpeertjes onverkoopbaar maken. 98 

Afgezien van het laatste argument concentreerde Gaarenstroom zijn bezwa
ren op het matteren van de lampen. Dat de discussie over de Simplified Line 
zo lang duurde en uiteindelijk niet tot eensgezindheid leidde is vreemd, aan
gezien de argumenten vóór de Simplified Line zich concentreerden op de 
druppelvormige ballon en de gloeispiraal. Staal , die de scheefgroei in de 
discussie opmerkte, stelde dat er 'eenige onbekendheid met de voordelen van 
de gestandaardiseerde gematteerde lamp' bestond . Daarop noemde hij als 
voordelen: 

'1. Deze lampen kunnen op machines geblazen worden en dit gaat niet 
met de peervormlampen. 2. De spiraaldraad is gemakkelijker te behan
delen in de fabricage dan de rechte draad. 3. De fabricage wordt meer 
stationair, daar de machines niet zoo vaak behoeven te worden omge
steld. '99 

De pressie die Staal probeerde uil te oefenen hield niet alleen verband met 
deze gloeilampenfabricage-argumenten. In een eerdere vergadering had hij al 
op een ander punt gewezen: 

'Standaardisatie van gloeilampen maakt personeel vrij, dat anders bezig 
is met de bouw van machines voor gloeilampen en maakt het zoo mogelijk 
om de produktie van radio-artikelen sterk te versnellen. Welke winst daar
uit zal voortvloeien is natuurlijk niet te berekenen, maar dat er winst zal 
zijn staat vast. ' 100 

Het resultaat van twee jaar vergaderen was niet dat er overeenstemming of 
afstemming kwam. De vacuümlamp werd uitgevoerd met de druppelvormige 
ballon en de gloeispiraal. 101 De voorzichtigheid waarop Gaarenstroom had 
aangedrongen kwam in praktijk, omdat de overgang in de ballonproduktie en 
lampenfabricage vanzelfsprekend enige tijd nodig hadden . 
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De Spoel/Universeel-groep 

Het uitvoeren van vacuümlampen met een druppelvormige ballon maakte het 
mogelijk deze, samen met de ballons voor gasgevulde lampen, machinaal te 
blazen. 102 Om de verwerking van vacuümlampen bij het monteren 
efficiënter te laten verlopen werd een overgang naar de gespiraliseerde draad 
als middel gekozen. De rechte, ongeveer tachtig cm lange, langs veel haken 
op een ingewikkeld stel gemonteerde gloeidraad kon alleen handmatig 
worden verwerkt. Voor de montage van gloeispiralen waren montagemolens 
beschikbaar. 103 

De combinatie van beide zaken, een identiek stel en eenzelfde ballon voor 
vacuümlampen en gasgevulde lampen bracht nieuwe mogelijkheden aan het 
licht, die de standaardisatie tot groot voordeel in de fabricage zouden ma
ken. 104 Het verschil tussen de fabricage van vacuümlampen en gasgevulde 
lampen beperkte zich nu tot het pompproces. Alle machines, behalve de 
insmelt-/pompcombinatie waren voor beide lampen hetzelfde. Vacuümlampen 
werden op de laatste generatie D-machines gepompt, gasgevulde lampen 
werden op de S-machines gepompt. 105 

Koning was al in 1928, toen de discussie in het Standaardisatie Comité juist 
was begonnen, gestart met pogingen zowel vacuüm- als gasgevulde lampen 
op één spoelpompstel te verwerken. 106 Hij ging uit van de veronderstelling 
dat aangezien de vacuümballons in dermate grote hoeveelheden werden 
geproduceerd, dat automatisch blazen op den duur onvermijdelijk zou zijn, 
de vacuümlamp een druppelvormige ballon zou krijgen. 
Wat als een poging begon, lukte in 1929, nog voordat Gaarenstroom zijn 
definitieve standpunt aan het Standaardisatie Comité had medegedeeld en de 
discussie had afgesloten. Het resultaat was een S-pomp uitgebreid met tien 
posities tussen de laatste spoelposities en de argonlstikstof-vulpositie waar 
met kwikdiffusiepompen de lampen vacuüm werden gezogen. De machine 
werd Spoel/Universeel-machine genoemd. 107 Zie pagina 103 en 105. 
De SU-machine, tenminste van de tweede generatie (1930) bleek, behalve 
geschikt voor vacuümlampen, tevens gasgevulde lampen veel beter te pom
pen. Doordat de lampen na het spoelen vacuüm werden gezogen, bleek het 
na het afsmelten aanwezige argon/stikstof-mengsel veel constanter, omdat de 
hoeveelheid spoelstikstof die na het pompen in de lamp achterbleef nu veel 
kleiner was. lOS Daarom werden nog hetzelfde decennium alle S-machines 
tot SU-machines omgebouwd. 109 

Met de SU-machines werden groepen gebouwd, waarmee een snelheid van 
1350 lampen per uur haalbaar was en die een personeelssterkte van zes men
sen vroeg. 110 Had in het afdelingssysteem een produkt nog een doorlooptijd 
van minstens een week, nu verbleef het produkt ongeveer een uur in de 
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machines . 111 De voordelen van de (SU-)groep, zoals die door het Instituut 
voor Technisch Onderwijs van Philips in de cursus Bedrijfsmechanisatie wer
den opgesomd, waren talrijk. Er was sprake van een zeer korte fabricage
duur. Er was nauwelijks transport, geen administratie tussen de verschillende 
bewerkingen en voorraden konden vervallen. Het 'slecht werken van een 
machine of van een meisje' werd direct geconstateerd, terwijl in het afde
lingssysteem 'bij fouten niet meer nagegaan kan worden wie de schuldige is' . 
Het 'afschuiven van de oorzaken van uitval' vond niet meer plaats. De fabri
cage was veel goedkoper geworden door vermindering van de benodigde 
manuren per lamp, er was veel minder uitval en er was veel minder ruimte 
nodig. 112 

Koning had met zijn constructeurs de fabricage in een ten opzichte van de 
concurrenten vooraanstaande positie gebracht. Osram was, ondanks de goede 
constructieve ideeën die werden ontwikkeld, door gebrek aan kapitaal jaren 
achterop geraakt. l 13 GE kende niet zo sterk als Philips één machine-stra
tegie; de mechanisatie-afdeling was naar de produktiebedrijven gedecentrali
seerd. 114 GE had geen tekort aan ruimte en ruime fabriekshallen . Philips 
moest haar produktie realiseren op de krappe verdiepingen van het Emmasin
gel-complex. lls De SU-machine, geconstrueerd uitgaande van de beschik
bare ruimten, was belangrijk compacter dan de vergelijkbare, maar niet 
universele Sealex-machine van GE. 116 Daarnaast was met de SU-groep een 
oud ideaal van GE bereikt van een uiterst flexibele machinelijn, die een 
groot aantal verschillende lampen in massa kon verwerken en die overal 
relatief eenvoudig kon worden geïnstalleerd. 

'Wil men dus ergens een lampenfabriek beginnen dan heeft men niets 
anders te doen als er eenige units naar toe te sturen, die geheel compleet 
zijn en alleen aansluiting van gas en water behoeven en wat mechanische 
uitrusting betreft Klaar is Kees' 

Zo verwoordde veel eerder, in 1922, Joh . Romp de ideeën van GE in een 
brief aan Gerard Philips, waaraan hij toevoegde: 'Dit is echter toekomstmu
ziek, op het oogenblik lijkt het er nog niet veel op. 'll? Nu, in 1930 was 
deze toekomstmuziek voor Philips werkelijkheid geworden en deze werke
lijkheid sloot goed aan op de bij Philips in deze jaren in gang gezette wereld
wijde produktiespreiding. Jl8 
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4. Radio en crisis 

Aan de snelle vooruitgang die de BM-groep wist te boeken, kwam begin 
jaren dertig plotseling een einde . In de jaren dertig was slechts nog activiteit 
waar te nemen waar het ging om het ombouwen van S naar SU-groepen, 119 

het bouwen van kaars- en kroonlampen(SU-)groepen 120 en het vervangen 
van kwik- door oliepompen. l2l Innovatieve activiteit was nauwelijks waar 
te nemen. 122 

In 1933 werd door de produktontwikkeling de dubbelspiraal geïntroduceerd, 
die in snel tempo de enkelspiraal in gasgevulde lampen zou vervangen. De 
dubbelspiraal werd gebruikt in combinatie met de zgn. Monel-draad als 
geleider. Met de tot dan toe gebruikelijke kopermanteldraad, een stUve, dik
ke geleider, was het gelukt hulzen machinaal op te steken. De veel slappere 
en dunnere Monel-draad liet machinaal opsteken niet toe en het opsteken 
werd weer handmatig gedaan . Een blijk van beperkte activiteit bij de BM
groep is dat het tot 1951 duurde voordat men het opsteekprobleem weer ter 
hand nam . 123 

Voor de beperkte activiteit in de BM-groep waren er twee redenen, de start 
van de radioproduktie en de crisis van de jaren dertig. 

De start van de radioproduktie 

In 1920 begon Philips in een werkplaats van het Natuurkundig Laboratorium 
op bescheiden schaal met de produktie van radio- en Röntgenbuizen. Of er 
voor deze produkten een serieuze markt bestond of zou ontstaan was in deze 
tijd niet voor iedereen duidelijk . Enige jaren eerder had Gerard Philips de 
radiotechniek nog 'een speeltuin voor militairen' genoemd. G. Holse24 

schatte in 1917 de Nederlandse markt voor Röntgenbuizen op ongeveer twin
tig stuks per jaar, een aantal te klein om van een markt te spreken. 
De in 1922 opkomende radio-omroep waarmee de radio binnen het bereik 
van de consumentenmarkt kwam, bracht in deze situatie verandering. Er 
ontstond een explosief groeiende markt voor radiobuizen en -apparaten. 
Bewust van haar kansen probeerde Philips in augustus 1922 een serieuze 
produktie van radiobuizen op gang te brengen. Daartoe werd de kooldraad
lampenproduktie verhuisd , om voor de radiobuizenproduktie plaats te maken. 
Het streven was er op gericht vooral de kwantiteit van de radiobuizenpro
duktie snel op peil te brengen. Bevredigend verliep deze fabricage in de 
voormalige kooldraadlampen-afdelingen niet. Pas in de zomer van 1923 had 
men deze onder controle. 
De explosieve groei van de radiobuizen markt bracht Anton Philips er toe, na 
het sluiten van het Phoebus-kartel in 1924, de fabricage sterk te willen uit-
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breiden: het grootste probleem van Philips was in deze jaren het kunnen 
voldoen aan de sterk stijgende vraag. 
In 1927 begon Philips daarnaast met het produceren van radio-apparaten, 
hetgeen tot nog grotere capaciteitstekorten aanleiding gaf. De bouw van 
nieuwe fabriekscomplexen in dit jaar moest deze tekorten opheffen, maar de 
gerealiseerde capaciteitsvergroting was reeds in 1928 door de steeds groei
ende vraag achterhaald. De problemen zouden tot 1931 aanhouden en be
heersten de investeringen in de periode 1927-1931. Niet alleen drukten de 
groeiende radio-activiteiten zwaar op de capaciteit van de voor de bouw van 
fabricageruimten verantwoordelijke afdeling Technische Bedrijven, ook 
deden zij hun invloed gelden op de werkzaamheden van de Machinefabriek 
en de BM-groep.125 

Pas in het licht van het voorgaande wordt het gewicht duidelijk van de op
merking van Staal in het Standaardisatie Comité, standaardisatie snel door
gang te laten vinden om personeel vrij te maken om de produktie van radio
artikelen sterk te versnellen. 126 De experimenten met een universele spoel
pompmachine, die Koning, vooruitlopend op een beslissing van het Standaar
disatie Comité, al in 1928 aanving, hebben dan ook zeker de instemming 
gehad van Staal. De ontwikkeling van de SU-machine vormde een afsluiting 
in de gloeilampen-mechanisatie, in die zin dat dit concept een flexibele basis 
vormde voor produktiemiddelen voor gloeilampen in velerlei uitvoeringsvor
men, en toekomstige spreiding en diversificatie in de gloeilampenproduktie 
wellicht geen nieuwe procesinnovaties zou vereisen. De gloeilampenproduk
tie zou dan slechts nog een toestroom van standaard machinegroepen nodig 
hebben, geheel volgens de in 1922 door Romp omschreven 'toekomstmuziek' 
van 'complete units, die alleen aansluiting van gas en water behoeven'. 127 

De capaciteit van de BM-groep kon worden vrij gemaakt voor de ontwikke
ling van machines ten behoeve van de buizen- en apparatenfabricage. 
Daarnaast kon een extra inspanning om de ontwikkeling van gloeilampen
produktiemiddelen snel af te ronden, de ontwikkeling van machines voor de 
radiobuizenfabricage ten goede komen. De SU-groep zou een goede basis 
vormen voor het opzetten van een produktieve en flexibele fabricage van de 
nog aan veel veranderingen onderhevige radiobuizen. 

In 1927 werd De Jong al belast met de bedrijfsmechanisatie van de appara
tenproduktie. 128 Onder leiding van J. Aninga 129 zou deze nieuwe activiteit 
uitgroeien tot een aparte stroming binnen de BM-groep. Met de bedrijfs
mechanisatie van de radiobuizenfabricage werden een aantal constructeurs 
van Koning belast. Koning zelf speelde hierin tevens voor een deel van zijn 
tijd een rol. 130 De BM-groep zag in deze jaren haar takenpakket snel uitge-
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breid. Dat daarmee de activiteiten op het gebied van gloeilampen sterk onder 
druk kwamen te staan is duidelijk . 

De crisis van de jaren dertig 

De naar alle waarschijnlij kheid als kortstondige bedoelde rustperiode in de 
gloeilampenmachine-ontwikkeling, ten behoeve van de apparaten- en buizen
produktie, kreeg met het uitbreken van de economische crisis, die voor Phi
lips in 1931 merkbaar werd, een definitief karakter . Tot een uitbreiding van 
de BM-groep, zodanig dat de bedrijfsmechanisatie-inspanningen voor de 
licht-activiteiten op het oude peil konden worden teruggebracht, kwam het 
niet. 
In de periode 1930-1933 liep de jaarafzet van het Phoebus-kartel ruim 20 % 
terug. Philips kreeg zelfs een teruggang van 24 % te verwerken. Toch was 
er in de crisisperiode geen sprake van een dergelijke teruggang in de totale 
gloeilampen-consumptie. De oorzaak van de daling van de Phoebus-omzet 
was de toenemende omzet van de outsiders en in het bijzonder die van Ja
panse fabrikanten. l31 Hoewel de daling van de afzet van Philips-gloeilam
pen dus niet direct veroorzaakt werd door een sterke terugval van de vraag, 
en hoewel in het verleden crisis-situaties de bedrijfsmechanisatie-inspannin
gen met het oog op efficiëntie-verbetering juist vergrootten, maakten de 
crisisjaren voor de BM-groep toch een eind aan de periode van voorspoedige 
groei . De reden hiervoor lag op een geheel ander vlak: 

De sterk dalende opbrengsten als gevolg van de slechter wordende econo
mische situatie noopten Philips tot ingrijpende interne maatregelen. In de 
jaren van expansie was het kostenniveau van het concern sterk opgelopen. 
Afdelingshoofden genoten een grote vrijheid bij het aanstellen van nieuw 
personeel en het bepalen van salarisverhogingen. Aan het kapitaalgebruik 
leek nauwelijks enige grens gesteld . Te veel financiële middelen lagen vast in 
voorraden, debiteuren en nog lopende investeringsprogramma's. Het ontbrak 
aan een deugdelijk administratief systeem dat inzicht gaf in de financiële 
positie van het bedrijf. l32 

Ondanks de nodige tegenstand kwam het in 1930 tot de instelling van een 
systeem van budgettering. Dit werd op 15 oktober 1930 aan de hoofdafde
lingschefs medegedeeld , geformuleerd als' een geleidelijke invoering van een 
budgeueering', waaraan werd toegevoegd: 

'Reeds onmiddelijk zal budgetteering worden ingevoerd voor alle uitga
ven, waardoor kapitaal wordt vastgelegd in terreinen, gebouwen en ma
chines, en aangezien deze geleidelijk overgaan in de uitgaven voor repa-
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ratie en onderhoud van den afdelingsinventaris enz., zal ook voor deze 2' 
groep van uitgaven tegelijkertijd een budget worden opgesteld. '133 

De budgettering betrof daarmee direct een groot deel van de activiteiten van 
de BM-groep. In een toelichting van de Budget Commissie op deze maatregel 
openbaarde deze de precieze werking van de budgettering. Kleine uitgaven 
kwamen ten laste van het algemene budget van de afdelingen. Grote uitga
ven, later 'bijzondere kapitaalinvesteringen' genoemd waren niet gelimiteerd, 
maar moesten afzonderlij k bij de Budget Commissie worden aangevraagd. 
Voor het na bedrijfsklaar maken, aan de fabricage afleveren van machines 
werd een verrekensysteem ingevoerd, dat er op neer kwam dat de ontvanger 
van de machines betaalde aan de gever. 

'De kosten voor de afd. Bedrijfsmechanisatie en Proefnemingen met 
nieuwe machines worden thans reeds door middel van een toeslagpercen
tage voor proeven belast aan den kostprijs van de nieuw af te leveren 
machines en komen op deze wijze automatisch ten laste van het budget 
voor kapitaal uitgaven. Het moet evenwel voorkomen worden, dat deze 
proeventoeslag een ongewenste hoogte bereikt en daarom zal voor de 
beide bovengenoemde posten per hoofdafdeling een afzonderlijk budget 
worden vastgesteld. '134 

Het systeem van budgettering leidde tot een administratief systeem, waarin 
alle uitgaven, kosten, omzetten, voorraden en bezittingen nauwkeurig werden 
gewaardeerd. Dit administratieve systeem zou snel uitgroeien tot een zeer 
doelmatig en krachtig, maar tevens machtig instrument voor beleids- en 
besluitvorming. 

Ondanks deze maatregelen kon een verdere verslechtering van de financiële 
situatie niet worden voorkomen . Daarom besloot de directie een vrijwel 
absolute investeringsstop af te kondigen. 135 

In de tijd van een jaar was in de mogelijkheden van de BM-groep een 
omslag gekomen van een bijna ongelimiteerde vrijheid in een strak gecon
troleerde situatie met een wel zeer beperkte speelruimte. Op het gebied van 
gloeilampen zou, afgezien van de ontwikkeling van oliepompen en het om
bouwen van machinegroepen, deze ruimte tot na de wederopbouw, circa 
1955, beperkt blijveny6 
Het ombouwen van machinegroepen, dat wil zeggen de algemene invoering 
van het SU-principe voor de produktie van normale lampen had een gunstig 
effect op de produktiviteit. Dit effect moet echter worden beschouwd als 
vrucht van de innovaties uit de jaren twintig. Daartegenover staan een ver-
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dere diversificatie van het gloeilampenassortiment, een sterke spreiding van 
de produktie en de overgang naar de dubbelspiraal voor gasgevulde lampen. 
Beoordelingen van effecten van al of niet gerealiseerde produktie-innovaties 
op de arbeidsproduktiviteit zijn, wanneer deze al een goede maat is , gezien 
de vele factoren moeilijk. Zij worden hier daarom achterwege gelaten. 

Afsluiting 

Met de oprichting van het Phoebus-kartel in 1924, kwamen de verhoudingen 
in de internationale gloeilampenindustrie in een stabiel evenwicht. Er brak 
een periode van rust aan, die zich laat karakteriseren met de typering die 
Anton Philips eerder aan de VVG-periode gaf, als een tijd van 'slapte, goede 
verdiensten, doch doodsch'.137 GE fungeerde in het kartel als basis-innova
tor bij uitstek . Osram speelde in deze geen rol van betekenis. De innovatieve 
kracht van Philips was in de jaren twintig sterk toegenomen en kon worden 
gemeten aan die van GE. 138 

Met de komst van de Röntgenbuizen-, radio- en later huishoudelijke appara
tenproduktie veranderde Philips van fabriek van gloeilampen in een concern, 
actief in de zwakstroom-elektrotechniek . De Lichtgroep was binnen dit con
cern een divisie (artikelgroep) geworden, met een, verwijzend naar de stabi
liteit in de bedrijfstak, 'andere ' strategie dan de nieuwe, expanderende arti
kelgroepen. 
Binnen de Lichtgroep was de gloeilamp het produkt, zij het gediversificeerd 
in talloze uitvoeringsvormen. De gasontladingslamp, die haar intrede voor 
1940 al had gedaan, bevond zich nog in een opstartfase, waarin het produk
tievolume nihil was in vergelijking met de gloeilampenproduktie-omvang. 
Uit de standaardisatie-discussie kunnen we concluderen, dat het zwaartepunt 
binnen de licht-organisatie lag bij de commerciële tak. Desalniettemin was de 
betrekkelijke rust in deze tak van de organisatie sterker merkbaar dan in de 
technische sectoren van de artikelgroep, waar juist van veel activiteit sprake 
was. Kijken we naar de BM-groep als actor binnen het concern, dan blijkt 
deze zich in de organisatie sterk naar binnen te richten. De BM-groep werd 
sterk gestuurd door de behoeften vanuit de produktie, veelal geformuleerd 
door Staal. De BM-groep speelde daarin de rol van toeleverancier. De (for
mele) betrokkenheid van de groep bij de strategische besluitvorming, ook 
waar het aspecten van de produktie of produktiemiddelen-ontwikkeling be
trof, was zeer gering. 
Daarnaast was de BM-groep, na een periode van vrijwel ongelimiteerde 
financiële vrijheid en gesteund door de behoefte aan een sterke technologi
sche positie ten opzichte van de concurrenten, in de jaren dertig gedwongen 
in een strak keurslijf van administratie. 
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Hoewel de BM-groep zich sterk richtte op de activiteiten van GE, had de 
groep een eigen mechanisatie-strategie . Deze was gericht op het zeker stellen 
van de kwaliteit van de geproduceerde lamp en resulteerde in een relatief 
langzame en beheerste mechanisatie van de produktie. 
Machine-ontwikkeling werd in sterke mate vorm gegeven vanuit de deelpro
cessen insmelten en pompen. Deze vormden steeds het startpunt van ontwik
kelingen en de constructieprincipes toegepast in deze deelprocessen waren 
voorbeeld voor machines in de andere deelprocessen. Tenslotte zien we dat 
het volggroepensysteem en de SU-machine in het bijzonder een oplossing 
was voor een groot en divers gloeilampenassortiment, de beperkte fabricage
ruimte, transportproblemen en arbeidsdiscipline . 



4 
DE ONTWIKKELING VAN DE CONCERNSTRUCTUUR 

DECENTRALISA TIE EN SPREIDING 

De ontwikkeling van machines voor de gloeilampenfabricage voor de Twee
de Wereldoorlog was het werk van de speciaal voor dat doel opgerichte 
afdeling Bedrijfsmechanisatie. In een periode van vrijwel ongelimiteerde 
financiële vrijheid en gesteund door de behoefte aan een sterke technologi
sche positie ten opzichte van vooral GE en Osram, had deze BM-groep een 
vaste plaats in de onderneming gekregen. De afdeling functioneerde zelfstan
dig en in een organisatie waarbij informeel overleg een belangrijke rol speel
de . Zij had een beperkte omvang en werkte met een eenvoudige, op geavan
ceerde technologie gebaseerde strategie, gestuurd door innovaties bij GE en 
de behoeften vanuit de gloeilampenfabricage. De huisvesting naast de Machi
nefabriek maakte het mogelijk snel te komen tot maakbare constructies . De 
gloeilampenfabricage was tot in de jaren twintig op korte afstand in een paar 
gebouwen geconcentreerd, wat een afstemming van de BM-strategie met de 
behoeften vanuit de fabricage eenvoudig maakte . l 

In de jaren twintig en dertig veranderde deze situatie. Philips maakte een 
begin met de ontwikkeling van haar internationale commerciële structuur met 
de oprichting van een aantal eigen buitenlandse verkooporganisaties . Kort 
daarop volgde een spreiding van de produktie door een aantal overnames en 
deelnemingen. Deze produktiespreiding zou na de Tweede Wereldoorlog, 
behalve internationaal ook in Nederland versterkt worden voortgezet. Philips 
groeide van een Eindhovens bedrijf tot een internationale onderneming, met 
tal van produktievestigingen. 
Deze ontwikkelingen lieten de BM-groep niet onberoerd. De afdeling groeide 
mee in de op verschillende niveau's ontwikkelende concernstructuur. Meer 
nadruk kwam er op activiteiten op het gebied van groot-onderhoud, reparatie 
en bedrijfsklaar maken van machines. Alle vestigingen moesten immers 
worden voorzien van machines. De vestigingen kenden elk hun specifieke 
produktie-eisen en omstandigheden en hadden dus behoefte aan naar eigen 
wensen gespecificeerde produktiemiddelen. In combinatie met de voortduren
de vergroting van de produktie resulteerde dit in een steeds groter aantal 
machines, die bedrijfsklaar gemaakt, onderhouden, gerepareerd, gemodifi
ceerd of vervangen moest worden. Illustratief is dat alleen al voor de gloei
lampenfabricage het aantal geïnstalleerde volggroepen groeide van een hand
vol in de jaren twintig naar 105 in 1957, tot ruim 230 in 1983.2 
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Om een goed beeld te kunnen geven van de machine-innovaties na de Twee
de Wereldoorlog is het belangrijk deze te plaatsen tegen de achtergrond van 
de ontwikkeling van het Philips-concern. In dit hoofdstuk wordt deze ontwik
keling beschreven. In de eerste paragraaf wordt aandacht besteed aan de 
decentralisatie en spreiding van Philips voor en na de Tweede Wereldoorlog 
en de ontwikkeling van de concernstructuur. In de tweede paragraaf wordt 
ingegaan op veranderingen in de structuur en de werkwijze van de BM
groep. De wijze waarop Philips de verschillende produktiebedrijven in de 
wereld voorzag van machines wordt als belangrijk onderwerp daaruit gelicht 
en krijgt een plaats in de laatste paragraaf. 

1. De ontwikkeling van Philips tot internationaal concern 

Philips is een Nederlands bedrijf, actief in een groot aantal landen. Philips 
kent een kleine thuismarkt en moet het merendeel van de omzet in het bui
tenland realiseren. 
Deze constateringen zijn van eminent belang voor een goed inzicht in de 
ontwikkeling van Philips als multinationale onderneming. Het ondernemen 
vanuit een kleine thuismarkt als voldongen feit en de consolidatie van een 
gefragmenteerde markt binnen het Phoebus-kartel werd in de jaren twintig, 
toen het bedrijf explosief groeide, aanleiding om de structuur van onafhanke
lijke buitenlandse vertegenwoordigers te herzien. 3 

De verkoop buiten Nederland was tot in het begin van de jaren twmtlg in 
handen van buitenlandse vertegenwoordigers die zelfstandig opereerden, dat 
wil zeggen, op basis van een contract Philips-Iampen verkochten. Enerzijds 
was dit een werkwijze met voor Philips geringe financiële inbreng en risi
co's; anderzijds maakten de vertegenwoordigers aanspraak op een grote 
vrijheid in het vaststellen van prijzen en het te voeren beleid. Vooral in voor 
Philips belangrijke landen werd de afhankelijkheid van de loyaliteit van 
vertegenwoordigers steeds minder gewenst. De oplossing voor dit probleem 
vond men in het opbouwen van een eigen netwerk van verkoopmaatschappij
en. 4 In de voor Philips belangrijke landen Frankrijk, België en Italië kwam 
het tot de oprichting van een eigen verkoopmaatschappij . In het belangrijke 
land Spanje ontstond de mogelijkheid een lampenfabriek over te nemen. s 

Deze overname vormde het begin van een overname- en deelnemingenbeleid, 
dat van Philips een internationaal producerende onderneming maakte. Hoofd
zakelijk waren voor de overnames en deelnemingen twee argumenten. 
Vrij gekomen van de economische overheersing van de grote industrielanden 
van voor de Eerste Wereldoorlog probeerden veel regeringen de eigen opko-
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mende nijverheid te stimuleren door deze te beschermen tegen buitenlandse 
invloeden. Protectionistisch beleid maakte het daarom voor Philips in veel 
landen moeilijk gloeilampen met een redelijke winst af te zetten. 6 Daarnaast 
gold de wedijver met voornamelijk Osram als argument voor overnames en 
deelnemingen. De overname van kleine gloeilampen fabrieken in Polen en 
Zwitserland, beide relatief onbelangrijke markten, zijn hiervan voorbeelden. 7 

Beide argumenten, de toenemende handelsbelemmeringen en de behoefte de 
invloed in verschillende landen, vooral ten opzichte van Osram; te verster
ken, leidden ertoe dat Philips, met het oog op het zeker stellen van haar 
markten, uitkeek naar elke mogelijkheid die zich voordeed om in het buiten
land te produceren. 
Gedurende het Interbellum nam het aandeel van de Eindhovense produktie in 
het totaal steeds verder af. De personeelsbezetting in Eindhoven liep in de 
periode 1929-1939 terug van 27.000 tot 19.000 werknemers . Daartegenover 
stond een personeelstoename tot 26.000 werknemers in 1939 in de buiten
landse vestigingen. 8 

Aangemoedigd door specifieke locale omstandigheden ontwikkelden veel· 
buitenlandse vestigingen een hoge mate van zelfstandigheid, waaraan vanuit 
Eindhoven moeilijk leiding kon worden gegeven. Ondanks deze zelfstandig
heid waren de locale produktiecentra in technisch opzicht sterk afhankelijk 
van Eindhoven. Zonder een voortdurende, vooral technische voeding konden 
de locale vestigingen niet lang voortbestaan. Deze voeding moest gestalte 
krijgen vanuit Eindhoven.9 

In Eindhoven kreeg men steeds sterker het idee, de greep op het geheel te 
verliezen. De administratieve herzieningen begin jaren dertig hadden geleid 
tot een duidelijker (financieel) beeld van de organisatie, maar deze brachten 
nog geen verandering in de groeiende en vaak door locale omstandigheden 
noodzakelijk geachte zelfstandigheid van de verkoopmaatschappijen en bui
tenfabrieken. 
De Tweede Wereldoorlog resulteerde in een verdere versterking van de 
zelfstandigheid van de buitenorganisaties: Al voor het uitbreken van de oor
log werden maatregelen genomen om 'de rechten onzer aandeelhouders zoo 
goed mogelijk te beschermen' 10 in het geval van een bezetting van Neder
land. De maatregelen omvatten een overplaatsing van de zetel van de ven
nootschap naar Curaçao en de vorming van resp. een Britse en een Ameri
kaanse trust, waarin de bezittingen van de NV in het Britse rijk en op het 
Amerikaanse continent werden ondergebracht. Eindhoven was in de oorlog 
tot op zekere hoogte van de rest van de concern-activiteiten afgesneden. De 
Landenorganisaties hadden de taak de zaak draaiende te houden, dat wil 
zeggen ook de Eindhovense activiteiten voor hun rekening te nemen .11 
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In de oorlog werd de voor de oorlog ontstane organisatorische situatie in 
New York in een 'Werkplan' samengevatY De hieraan gekoppelde ideeën 
zouden eind jaren veertig uitgewerkt worden in een herstructurering van het 
totale concern . Het resultaat van deze herstructurering bleek echter geen 
centralisatie, waarbij het sterk informeel samenwerkend totaal van organisa
ties binnen Philips onder een centrale strakke leiding werd geplaatst, maar 
veel meer een consolidatie van de gegroeide structuur. 

Naar een consolidatie van de bedrijfsstructuur 

De decentralisatie van de produktie die in de jaren tWlfltlg op gang was 
gekomen werd door de Philips-top unaniem in haar uitwerking succesvol 
gewaardeerdY Toch zag men in latere jaren problemen ontstaan met be
trekking tot het functioneren van de sterk gespreide organisatie. Reden om in 
de oorlog deze organisatie te analyseren en te overwegen deze na de oorlog 
te herzien. In 1940 gaf O. Loupare4 in zijn al ter sprake gebrachte 'Werk
plan', een goed beeld van de feitelijke organisatie: 

'Het Philips-concern is de unificatie van een aantal over de geheele 
wereld verspreide 'eenheden' in den vonn van Landelijke organisaties, 
onderverdeeld in artikelgroepen. Deze eenheden hebben tot aan het uit
breken van den oorlog een zeker groeistadium bereikt, verschillende naar 
gelang van landen en artikelgroepen. In een aantal landen waren vele 
artikelgroepen en daarmee was de concern-eenheid reeds tot groote 
rijpheid gekomen; in andere landen daarentegen was alleen nog een 
embryonaal stadium bereikt. Het verst gevorderd waren Nederland een 
enkele groote Europeese landen, en wat de artikel groepen betreft, de 
lichtgroep, de radiolampengroep en de apparatengroep. [] Niettegen
staande de reeds vele jaren gegroeide commercieele werkzaamheden in 
alle landen waren onze industrieën, zelfs de meest gevorderde, ajlulnkelijk 
van de Eindhovense voedingsbronnen, zonder welke de lokale activiteiten 
niet lang konden worden gehandhaafd. ,[5 

Deze 'Eindhovense voedingsbronnen' moeten we vooral zien als technische 
voedingsbronnen. Commercieel opereerden de buitenfabrieken evenals de 
verkooporganisaties met een grote mate van zelfstandigheid . Specifieke 
economische en politieke omstandigheden en locale marktstructuren waren 
een argument deze zelfstandigheid te handhaven, zoniet te versterken. 
De herziening die de Raad van Bestuur kort na de oorlog voorstond, was het 
creëren van een matrixstructuur gebaseerd op de actuele verhoudingen. Een 
matrixstructuur is in feite opgebouwd uit twee gedivisioneerde structuren, die 
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over elkaar zijn gelegd. In het geval van Philips was daarin de directe conse
quentie voor de fabrieksleiding in een land, dat deze verantwoording schul
dig was aan twee functioneel verschillende supervisors: een artikel-directeur 
en een landen-directeur. 
Discussie ontstond over de concentratie- en centralisatiebeweging, die de 
Raad van Bestuur tegelijkertijd wilde realiseren, door verwante artikelgroe
pen samen te trekken in zgn. 'Hoofd Industrie Groepen' en buitenfabrieken 
te verzamelen in zgn. 'Hoofd Landen Groepen'. De top van zowel de HIG's 
als de HLG's moest opereren vanuit Eindhoven. 16 Voor de artikelgroepen 
betekende dit maar een beperkte verandering. Voor bijvoorbeeld de BM
groep, tot dan toe een centrale afdeling, betekende het een consolidatie van 
een technologische scheiding in licht, radiolampen, glas en apparaten, die 
binnen de BM-groep in de loop der jaren langzaam was ontstaan. Het te 
voeren innovatieve beleid was al voornamelijk uit de verschillende artikel
groepen afkomstig en de leiding bleef in Eindhoven. 17 

Een grote verandering verwachtten de verkooporganisaties en de commer
ciële sectoren in de buitenfabrieken. Zij waren bang dat de beleidsvorming 
deels zou verdwijnen naar Eindhoven. In Eindhoven werd de functie 'Hoofd
landen-directeur' in het leven geroepen. Deze moest als intermediair tussen 
de Raad van Bestuur en de leiding van de buitenfabrieken, een wederzijdse 
afstemming van het beleid mogelijk maken. Vooral de leiding van de buiten
fabrieken hechtten veel waarde aan hun zelfstandigheid en zagen weinig in 
een Eindhovense 'supervisor', die met een huns inziens beperkt inzicht in 
actuele plaatselijke omstandigheden, het commerciële beleid mede zou moe
ten gaan bepalen. 18 

In mei 1947 kwam er een afsluiting van de discussie. In de Commercieele 
Raad werd de gehele herziening geresumeerd. Markant was het uitgangs
punt, 'dat Philips een Nederlandsche onderneming is: hart en hersenen zijn 
in Nederland, Eindhoven!'19 

'Ter bevordering van een juiste uitvoering van bovenstaande principes 
zijn, conform de beide hoofdeigenschappen van het Eindhovensche we
reld-centrum, nl. die van leverancier en eigenaar-beheerder, twee be
leidsinstrumenten geschapen, resp. de Hoofd-Industrie-Groeven en de 
Hoofd-Landen-Groeven, aan wier verantwoordelijke leiders de Raad van 
Bestuur het artikelmatige en algemeen regionale management heeft gede
legeerd. '20 

Zo werd de structuur verduidelijkt, waarbij in hoofdletters 'WEDERZIJDS 

KORTGESLOTEN!' werd vermeld. In feite was de staf in Nederland evenals de 
produktie gedivisioneerd en behielden daarnaast de buitenfabrieken hun 
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zelfstandigheid . Philips was een 'global corporation' geworden, 'zonder dat 
er sprake was van een global policy. '2\ 

De discussie tussen de concernleiding en de leiding van de buitenfabrieken is 
illustratief voor de verhoudingen binnen het naoorlogse Philips. In de nieuwe 
structuur was in de discussie wat betreft de standpunten van beiden in feite 
niets kortgesloten. De gespreide structuur of wel de zelfstandigheid van de 
buitenfabrieken bleef bestaan. Na de structuurherziening zou elke organisato
rische verandering die Eindhoven voorstond opnieuw aanleiding vormen voor 
dezelfde discussie. Concreet vormden de buitenorganisaties een machtige 
actor waarvan de Eindhovense organisaties, wilden zij bijvoorbeeld tot her
ziening van produktie-allocaties komen, zich rekenschap moesten geven .22 

In de volgende paragrafen en hoofdstukken zullen we zien, dat gegeven van 
de macht van deze actor, het voor de Lichtgroep moeilijk was de produktie 
van lampen te concentreren in grotere en in hun zienswijze efficiëntere pro
duktiecentra . Een reallocatiebeleid kon alleen dan tot uitvoering komen, 
wanneer de belangen van de Landenorganisaties waren gewaarborgd. 
Zoals reeds gesteld veranderde voor het innovatiebeleid van de BM-groep 
vooralsnog weinig. De afdeling behield een grote mate van zelfstandigheid. 
Het innovatiebeleid bleef, zoals voor de oorlog, los staan van de strategische 
besluitvorming. Ook bleef Philips een informele organisatie, in die zin, dat 
sterke persoonlijkheden zich een grote mate van vrijheid konden verschaffen. 
De wijze waarop Philips machineleveranties vanuit Eindhoven naar de bui
tenfabrieken wiJde organiseren had in vergelijking daarmee een grotere 
invloed op het functioneren en positie van de BM-groep. Hieraan besteden 
we in paragraaf 3 aandacht. 

Produktiespreiding in Nederland 

Naast een verdere spreiding van de activiteiten van Philips buiten Nederland 
vond na de oorlog ook een spreiding van de produktie binnen Nederland 
plaats. Voor de Lichtgroep ging deze spreiding zo ver, dat in de jaren zestig 
vrijwel alle produktie uit Eindhoven was verdwenen . 
Voor de BM-activiteiten binnen de Lichtgroep betekende deze spreiding een 
decentralisatie naar verschillende produktiecentra binnen en vlak buiten 
Nederland. We komen hierop terug in paragraaf 2. Het spreidingsbeleid van 
Philips binnen Nederland was van grote betekenis voor de organisatie van de 
BM-groep. 

De spreiding vond gelijktijdig met het naoorlogse industrialisatiebeleid van 
de Nederlandse overheid plaats. We zullen daarom de spreiding van Philips 
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in relatie daarmee belichten. Resultaten van spreiding voor de Lichtgroep
activiteiten worden daarna behandeld. 

'Bij Philips is in de loop van de jaren het Nederlandse aandeel in het 
personeelsbestand gedaald van ruim tweederde in 1929, tot een kwart in 
1973 en 21 procent in 1985. Absoluut gezien is echter van een aanzienlij
ke groei sprake geweest, van 22. (X)() in 1945 naar 89. (X)() in 1973 [J. '23 

De spreiding van Philips-activiteiten in Nederland ging samen met de expan
sie van het bedrijf na de oorlog. Tot een spreidingsbeleid werd Philips voor 
een deel door de omstandigheden gedwongen. In Eindhoven ontstond een 
structureel tekort aan arbeid. Spreidingsbeleid, in concreto het brengen van 
het werk naar de mensen in plaats van mensen naar het werk, was de oplos
sing om gegeven het tekort aan arbeid in Eindhoven te kunnen groeien. 24 

W. Albeda (Sociaal-Economische Afdeling, Philips) constateerde in 1960 dat 
'voor Eindhoven [] duidelijk de limiet aan bezetting met fabrieksmatig perso
neel (is) bereikt.' Naast de expansie van Philips, resulterend in een behoefte 
aan meer arbeidskrachten, noemde hij als ongunstige factoren in verband met 
de arbeidsvoorziening in Eindhoven : de sterke groei van de dienstensector, 
waardoor het aanbod van vrouwelijke arbeidskrachten afnam; de groei van 
met name DAF, waardoor het aanbod van mannelijke arbeidskrachten afnam; 
het industrialisatiebeleid van de Belgische overheid in het grensgebied met 
Nederland; en de groei van Philips-vestigingen in Hasselt, Turnhout en 
Tessenderloo, waardoor het moeilijker werd fabriekspersoneel uit België aan 
te trekken. 25 

Het ontstaan van een tekort aan arbeidskrachten was al tijdens de oorlog 
voorzien. De vernietiging van een groot deel van de produktiecapaciteit door 
de bombardementen in 1944 vormde een aanleiding voor het versneld in 
gang zetten van de spreiding. 26 

Philips werd met het spreidingsbeleid geholpen door het industrialisatie- en 
herstructureringsbeleid van de Nederlandse overheid na de ooriogY Finan
ciële voordelen in de vorm van subsidieregelingen begunstigden spreiding ten 
opzichte van het recruteren van personeel uit de steeds wijdere omgeving van 
Eindhoven (bijv. uit België). De kosten aan het vervoer van personeel belie
pen vlak na de oorlog twee miljoen gulden per jaar. 28 Van groter belang 
was echter, dat spreiding op den duur een structurele oplossing voor het met 
de expansie groeiende arbeidsprobleem bood. 

Na de oorlog probeerde de Nederlandse overheid met een actief industrialisa
tiebeleid de wederopbouw gestalte te geven. De problemen die in de Eerste 
Industrialisatienota naar voren werden gebracht waren een 'ernstig deficit' 
van het betalingsverkeer met het buitenland en een snelle bevolkingsgroei, 
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wellicht leidend tot structurele werkloosheid. 29 Overigens was de gemiddel
de werkloosheid in Nederland in de naoorlogse periode laag. In bepaalde 
regio's daarentegen was de werkloosheid hoog en vooral structureel van 
aard . In de Veenkoloniën was sprake van structurele werkloosheid door de 
afloop van de turfwinning. Delen van Brabant kenden een combinatie van 
een sterke bevolkingsgroei en een verkapte werkloosheid in de landbouw. In 
dergelijke gebieden ontbrak het aan industriële werkgelegenheid om de nieu
we arbeidskrachten op te vangen, maar ook aan een 'industrieel klimaat' 
(infrastructuur, industrieterreinen, onderwijs, woningen enz.)30 
Het industriebeleid kreeg daarom vorm in een regionaal industrialisatiebe
leid . Dit werd later verbreed tot een industrialisatie- en spreidingsbeleid, 
vooral om de sterke industriële groei van de Randstad, resulterend in urbani
satie, woningnood, verkeersproblemen, landschapsaantasting en bedreiging 
van het landbouwareaal, af te remmen. 3

! De overheid wees in Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg 'ontwikkelingsge
bieden' aan . In 1960 definieerde men daarnaast 'probleemgebieden'. Het 
betrof hier plaatsen met een industriële traditie, waar de basisindustrie was 
weggevallen, zoals in Tilburg de textiel en in Zuid-Limburg de mijnbouw. 32 

Een middel van de overheid om tot een succesvol regionaal industrialisatie
beleid te komen was het aangaan van investeringsovereenkomsten met expan
derende industriële bedrijven, zoals Philips, met het oogmerk het arbeids
overschot in de ontwikkelingsgebieden met de arbeidsbehoefte van deze 
ondernemingen te koppelen . Een belangrijk onderhandelingsbod van de 
overheid was het aanbieden van een gunstig industrieel klimaat. 33 De 
middelen voor het industrialisatiebeleid werden vooral besteed aan de 
infrastructuur . Daarnaast ontvingen zich vestigende bedrijven een premie 
voor iedere werkloze die zij in dienst namen. 'De kansen voor ontplooiing 
(van particuliere initiatieven dienen) zo gunstig mogelijk Ie worden gemaakt', 
heette het in de Eerste Industrialisatienota . 34 

Het aantal Nederlandse Philips-vestigingen buiten Eindhoven groeide van een 
twintigtal in 1949 naar zo ' n tachtig in 1965. Van de ruim tachtig vestigingen 
die in de periode 1945-1973 buiten Eindhoven werden opgericht, kwamen er 
bijna vijftig in ontwikkelings- en probleemgebieden terecht. 35 

Philips was primair op zoek naar ongeschoolde arbeid voor louter produktie
doeleinden. 36 Uitgebreid onderzoek naar de arbeidsmarkt, met het doel een 
groot aantal mogelUke vestigingsplaatsen aan te wijzen, had de hoogste 
prioriteit. Infrastructuur, afstand van Eindhoven, politieke en godsdienstige 
gezindheid van de bevolking, arbeidsmentaliteit, de aanwezigheid van onder
wijsinstellingen e.d. waren verdere criteria, maar kregen een lagere priori
teit. Daarnaast verwachtte men van het hoger personeel de bereidheid tot 
overplaatsing naar de nieuwe vestigingen. Philips begon al een uitgebreid 
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vestigingsonderzoek in de oorlog. 37 Het industrialisatiebeleid moet daarom 
voor Philips worden gezien als een belangrijke ondersteuning van haar al in 
gang gezette spreidingsbeleid, maar niet als een aanleiding daartoe . 

De gevolgen van het spreidingsbeleid voor de HIG Licht 

Het spreidingsbeleid van Philips in Nederland resulteerde voor de HIG Licht, 
net als het decentralisatiebeleid van Philips internationaal, in een vergaande 
deling van het produktievolume. Begin jaren zestig telde de Lichtgroep in 
Nederland dertien vestigingen . De fabricage in Dordrecht en Amsterdam was 
toen reeds gestopt en de vele 'nood-vestigingen', vooral in Eindhoven, waren 
gesloten. Na de oorlog was de Lichtgroep in nog eens twintig nieuwe landen 
met de produktie van lampen gestart. Europa telde in 1970 maar liefst 45 
Lichtgroep-vestigingen in zestien landen .38 

Op zich zelf werd de vergaande deling van het produktievolume positief 
beoordeeld : 

'Het succes van de ontwikkeling van de Lichtgroep in het verleden, is 
voor een groot deel te danken aan het feit , dat met lokale produkties 
gewerkt werd in gesloten markten. [] Dat de Lichtgroep in deze ontwikke
ling succesvol was, is het gevolg van een bewuste politiek. De door de 
Bedrijfsmechanisatie ontwikkelde SU-groep vormt een flexibele produktie
eenheid, die kleinere produkties mogelijk maakt voor programma 's van 
15 tot 150W'39 

Was de spreiding in Nederland vooral ingegeven door het, al in het Interbel
lum spelende nauwelijks bestrijdbare ruimteprobleem, wereldwijd gold Phi
tips aandeel in relatief kleine en gefragmenteerde markten, als belangrijkste 
vertrekpunt. 40 Dat deze strategie van locale vestigingen op verre markten 
succesvol was, mat men af aan de technische capaciteiten van de concurrent: 

'General Electric, gericht op het werken met grotere units en veel minder 
flexibele machines, kon alleen daar met succes werken, waar de markten 
groot genoeg waren voor hun type machines. Dit ziet men dan ook in 
enkele Zuid-Amerikaanse landen. '41 

Het wordt duidelijk dat de kracht van de Lichtgroep was gelegen in het 
voldoen van de SU-groepen aan de eisen die de gefragmenteerde markt 
stelde. De vraag of met een verdere produktiviteitsverhoging van de machi
nes redeneringen als deze valide zouden blijven, was tot in de jaren zestig 
niet aan de orde. 
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Ondanks dat de spreiding van de produktie binnen Nederland al in de oorlog 
was voorbereid, verliep deze in de eerste jaren niet of nauwelijks gestructu
reerd. 

'In het begin kon men met betrekking tot de keuze van de vestigingsplaat
sen niet van een beleid spreken. Deze hing soms af van het toeval (Zwol
le), soms ook van de met de uitvoering belaste functionaris (Roosendaal). 
Later is door de Soc. ec. afd. (van Philips, HV) een systematisch onder
zoek ter hand genomen naar de vestigingsmogelijkheden in Nederland. '42 

De argumenten voor spreiding waren het arbeidstekort, het ruimteprobleem, 
de gevolgen van de bombardementen in Eindhoven en de wereldwijde expan
sie van Philips. Nauwelijks door een lange termijn strategisch beleid ge
stuurd, leidde deze spreiding in Europa tot tientallen Lichtgroep-vestigingen. 
In het kader van de herziening van de concernstructuur waren de produktie
activiteiten in Nederland afgesplitst van de centrale leiding in Eindhoven en 
samen met de activiteiten in België ondergebracht in een 'produktiecentrum 
Benelux' .43 In dit produktiecentrum was voor wat betreft de produktie van 
gloeilampen eind jaren vijftig een situatie ontstaan van een vergaande deling 
van het produktievolume. De Benelux-produktie omvatte jaarlijks 51 miljoen 
normale gloeilampen verdeeld over tien volggroepen, geplaatst in Eindhoven, 
Dordrecht, Turnhout en Brussel. Glasballons werden geblazen in Eindhoven. 
Hulzen maakte men in Middelburg. Grondstoffen, spiralen, geleiders en 
steundraden produceerde men in Maarheeze, Eindhoven, Geldrop en Deurne . 
Argon en stikstof produceerde men in Eindhoven. Deze situatie was indica
tief voor de Licht-activiteiten. 44 

Administratieve problemen, logistieke, voorraad- en transportproblemen, 
maar vooral de verwachte Europese integratie leidden omstreeks 1958 tot 
bezinning. Men wilde inzake de spreiding een ander standpunt innemen. In 
samenspraak met de, speciaal in dit kader opgerichte, Algemene Integratie 
Commissie kwam de Lichtgroep tot de 'principiële overweging' er naar te 
streven 'om met handhaving van het aantal produktieplaatsen in de Euro
markt de produktie per lampsoort te beperken tot een kleiner aantal fabrie
ken . • 45 Deze overweging zou in de daarop volgende jaren bron zijn van een 
langdurige discussie en aanleiding vormen voor een eindeloos hergroeperen 
van produktie-eenheden dat tot op heden voortduurt. De eerste stap in deze 
bestond uit de bouw van een fabriek in Weert, bedoeld als dé Stan
daard(gloei-)lampenfabriek in de Benelux en een van drie belangrijke centra 
in Europa. 46 In het volgende hoofdstuk wordt deze stap besproken. 
Dat de beoogde concentratie van produktieplaatsen in Europa een lange weg 
zou zijn werd al in 1960 gezien: 
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'De voortschrijdende groei van de concernomzet noopt uiteraard tot een 
voortdurende heroriëntering over de verschillende produktieplaatsen in de 
wereld. [] Hoewel het streven moet zijn plannen op lange tennijn een 
statisch karakter te geven, kan het niet anders dat door invloeden van 
buitenaf, zoals het optreden van concurrenten, het aangaan van allianties 
tussen concurrenten en het zich openen van mogelijkheden voor het aan
gaan van allianties door onszelf met anderen, ook de lange-termijn-plan
nen een zeker dynamisch element bevatten. '47 

Opgemerkt moet worden, dat naast deze externe argumenten voor dit 'dyna
misch element' de structuur van Philips, als intern argument, een grote rol 
speelde. Zeker is dat er van tijd tot tijd verschillen zijn geweest tussen de 
visies van de HIG Licht en de verschillende Landenorganisaties . Vandaar dat 
men concentratie nastreefde met behoud van het aantal produktieplaatsen. 48 

In het spreidingsbeleid van Philips binnen Nederland concluderen we als 
centrale lijn de grote behoefte aan arbeidskrachten. In Hoofdstuk 5 zullen we 
deze centrale lijn terug zien als veruit het belangrijkste argument voor de 
Raad van Bestuur om in Weert een fabriek te bouwen . Een tegenkracht van 
het spreidingsbeleid ontstond vanuit de technische gelederen van het concern. 
Hier voorzag men in de toekomst problemen op het gebied van produktie
efficiëntie, wanneer de produktievolumes klein bleven, terwijl men streefde 
naar een vergroting van de capaciteit van de machines. 

2. De afdeling Bedrijfsmechanisatie 

Met de verandering van de concernstructuur , de decentralisatie van de Phi
lips-organisatie en de spreiding van de produktie werd ook een discussie over 
de structuur en de functie van de BM-groep actueel. Kort na de oorlog ging 
men ertoe over de BM-groep te decentraliseren naar de verschillende Hoofd 
IndustrieGroepen. Parallel aan de produktiespreiding ontstond vervolgens een 
decentralisatie van de activiteiten van de BM-groep van de IDG Licht. Inte
ressant is dat met de decentralisatie van de totale BM-organisatie verschillen 
in de ontwerp-filosofie tussen de verschillende groepen werden geaccentu
eerd. De BM-groepen van de HIG Licht ontwikkelden zich tot zelfstandige 
en veelal binnen het concern geïsoleerde organisaties. 
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Decentralisatie van de afdeling Bedrijfsmechanisatie 

Met de start van ondermeer de radiolampen en -apparatenproduktie bij Phi
lips was de BM-groep gegroeid. Geplaatst voor een breed artikelenpakket, 
waar voor de mechanisatie van de produktie zeer verschillende technologieën 
en strategieën werden gebruikt, was er in de loop der jaren een structuur van 
sub-groepen ontstaan. Constructeurs, formeel centraal geleid, hadden zich 
gespecialiseerd binnen sub-groepen. Zo bestond er voor Glas, Radiobuizen 
en Licht een 'eigen BM' . Kleinere activiteiten, zoals kartonnage en Röntgen 
werden verzorgt door de Centrale BM-groep.49 
In oktober 1945 verscheen van de afdeling Technische Efficiëntie en Organi
satie (TEO) een notitie met daarin de vraag 'of de BM functioneel onder de 
bedrijfsleiding der groote bedrijfsonderdelen behoort te staan, dan wel of zij 
een zelfstandige groep behoort te vormen. ,so Dit vraagstuk van centralisatie 
of decentralisatie van de BM-activiteiten had vooral betrekking op de mecha
nisatie van de apparatenproduktie, die onder de Centrale BM-groep-leiding 
van J. Aninga ressorteerde. Voor de Licht en de Radiobuizen-activiteiten was 
er al een aparte BM-groep, die in praktijk door de betreffende artikelgroep 
werd gedirigeerd. Het was vooral de tevredenheid van de Lichtgroep en de 
Radiobuizengroep over deze gedecentraliseerde opzet die de Apparatengroep 
ertoe bracht ook een eigen BM-groep te willen opzetten. De Apparatengroep 
zou taken als gereedschapontwikkeling en onderhoud voor eigen rekening 
willen nemen, machine-ontwikkeling kon bij Aninga blijven. Als groot voor
deel zag men de plaatsing van deze taken dichtbij de produktie. Daarnaast 
speelde onvrede over het trage gereedkomen van nieuwe hulpmiddelen bij de 
groep van Aninga een rol . SI 

Aninga voerde hiertegen aan, dat de te leveren hulpmiddelen sneller klaar 
konden komen, wanneer zijn werkplaats zou worden uitgebreid en dat leve
ringsproblemen veel kleiner werden, wanneer men 'tijdig bestelt' . Verder 
zag hij niets in een splitsing van gereedschaps- en machine-ontwikkeling, 
'omdat men dikwijls met eenvoudige hulpmiddelen begint, daarna overgaat 
op machines en deze niet goed te construeren zijn zonder dat men de kinder
ziekten met het gereedschap heeft meegemaakt. 'S2 

Deze discussie vormde de basis voor nieuwe inzichten in de taken en het 
functioneren van de BM. Ging het hier over een gewenste decentralisatie van 
de totale BM-groep, dat wil zeggen een verschuiving van de Machinefabrie
ken naar de produktie-omgeving, later zou zo'n discussie binnen de BM
Licht terugkomen, waarbij dezelfde argumenten een rol speelden. 
Nieuwe inzichten betroffen niet alleen de structuur van de BM-groep. Los 
gekomen van de Machinefabrieken speelde ook de wens een rol, prototypen 
voortaan in de BM-werkplaatsen te bouwen en niet meer in de Machinefa-
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brieken. Het argument daarvoor was, 'dat de ontwikkeling sneller en eJfici
enter kan geschieden, o. a. door het contact met de produktiemensen. '53 

Immers, op afstand van de Machinefabrieken konden discussies over de 
technische uitvoering van opdrachten en in het verlengde daarvan over de 
maakbaarheid van constructies, tot grote vertragingen leiden. Daarbij kon 
een eigen werkplaats de BM-groepen losmaken van de na de oorlog overvol
le orderportefeuille van de Machinefabrieken . Men hoopte daarmee de reali
satie van innovatieve ideeën los te koppelen van capaciteitsproblemen elders 
in het bedrijf. 
Opvallend is overigens dat in de argumentatie van Aninga duidelijk de verde
diging van zijn, sterk op de apparatenproduktie gerichte activiteitenpakket 
doorklinkt. Met een decentralisatie van de BM voor de Apparatengroep zou 
het hoofdbestanddeel van zijn activiteiten wegvallen en zouden alleen specia
le opdrachten en de BM voor kleinere bedrijfsonderdelen overblijven . 

De nieuwe structuur hield een opsplitsing in van de BM-groep in zeven apart 
geleide groepen, te weten: een BM-Gloeilampen, een BM-TL en een BM
Grondstoffen, bestuurd door de Lichtgroep; een BM-Radiobuizen, bestuurd 
door de Radiobuizengroep; een BM-Glasfabrieken bestuurd door de Glasfa
brieken; een BM-Apparaten bestuurd door de Apparatengroep; en een BM
Diversen en Speciale Opdrachten, geleid door Aninga. De coördinatie van 
het geheel was in handen van Aninga . Voor de BM-Gloeilampen, TL en 
Grondstoffen was er één werkplaats . Het gereedschapmagazijn werd gedeeld 
met de werkplaats van de BM-Radiobuizen. De BM-Glasfabrieken had een 
eigen werkplaats en een eigen magazijn . De BM-Apparaten en de BM-Diver
sen en Speciale Opdrachten hadden eigen werkplaatsen, maar deelden het 
magazijn .54 

Op pagina 127 is de structuur gemustreerd zoals deze door de afdeling TEO 
werd getekend . Direct valt daarin op, de zelfs met een stippellijn aangegeven 
scheiding tussen de BM-groepen Licht en Radiobuizen aan de Emmasingel en 
de BM-groepen op het complex Strijp, met als zwaartepunt de BM-Appara
ten, binnen de Lichtgroep steevast 'de groep van Aninga' genoemd. 55 De 
band die hier tussen de BM-Apparaten en de BM-Diversen en Speciale Op
drachten geografisch en via het gezamenlijke magazijn blijkt en het feit dat 
de totale coördinatie in handen was van Aninga, is een combinatie die doet 
veronderstellen dat het zwaartepunt in het algemene BM-beleid bij onderwer
pen op het gebied van Apparaten lag. We zien dan ook in de jaren na de 
oorlog de BM-Licht, de BM-Radiobuizen en de BM-Apparaten uit elkaar 
groeien, hoewel de in deze jaren opgerichte BM-Kern, als centraal overleg
orgaan, het aanhalen van een band suggereert. 56 Vooral de BM-Licht profi
leerde zich als een zeer zelfstandige, naar binnen gerichte en zich mentaal 
isolerende groep . Uiteindelijk nam de BM-Licht, met het opzetten van een 
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eigen BM-Voorontwikkeling, zelfs de voorontwikkelingstaken en speciale 
opdrachten van de BM-Diversen en Speciale Opdrachten in eigen hand .57 

Onderwerpen van algemene aard en profilering van de Bedrijfsmechanisatie 
naar buiten, kwam steeds meer in handen van Aninga, een sterke persoon
lijkheid, de promotor van 'de Bedrijfsmechanisatie' binnen en buiten Philips, 
met een sterke affiniteit met de Apparatensector . 58 

De samenwerking beoogd met de oprichting van de BM-Kern werd niet meer 
bereikt. Enerzijds bood de sterk door Apparaten-bedrijfsmechanisatie gedo
mineerde Centrale BM-groep (nu de BM-Diversen en Speciale Opdrachten) 
weinig ruimte voor BM-groepen zoals die van de Lichtgroep. Anderzijds 
werd deze ruimte door de BM-Licht niet meer gezocht, blijkens de vorming 
van een eigen BM-Voorontwikkeling . 
Op zich zelf functioneerde de BM-Kern, bestaande uit BM-managers goed: 
'Er bestaat een goed officieel contact tussen de bedrijfsmechanisatiemensen 
van de verschillende HIG's. ,59 Toch moest werkelijke samenwerking wor
den verwacht van lager in de organisaties werkende personen, dus personen 
buiten de BM-Kern: 

'Minstens zo effectief is echter het oersoonlijke contact tussen de werkelij
ke uitvoerders (de constructeurs). Dit moet gebaseerd zijn op een vriend
schapsbasis: uit zichzelf moet men de belangrijke nieuwigheden aan 
elkaar gaan vertellen, opdat ook de ander er voordeel van heeft. '60 

Tot zo'n persoonlijk contact zou het, zeker na de spreiding van de BM-groep 
over verschillende plaatsen in Nederland, minder komen. 

Uit de beschrijving van de decentralisatie van de BM-organisatie kunnen een 
drietal conclusies worden getrokken . 
De decentralisatie was een consolidatie van een al langer bestaande scheiding 
tussen de BM-groepen . De na de decentralisatie opgerichte BM-Kern, met 
als doel samenwerking te behouden, danwel te bewerkstelligen functioneerde 
maar beperkt. De groepen groeiden uit elkaar, waren naar binnen gericht en 
benaderden produktiemiddelen-ontwi kkeling verschillend . 
Sterker dan de andere BM-groepen ontwikkelde de BM-Licht zich tot een 
aparte en zelfstandige groep. Daarbij kunnen we er tevens op wijzen dat de 
Lichtgroep als divisie zich in de loop der jaren verzelfstandigde van het 
totale concern. 
Tenslotte zagen we de BM-groep verschuiven van een werkomgeving dicht
bij de Machinefabrieken, naar de produktie-omgeving. Er ontstond daarmee 
een beter contact met de wereld van de produktie, maar tevens een scheiding 
tussen het ontwerp en de maakbaarheid van machines. Deze scheiding poog-
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den de BM-groepen, door de bouw van prototypen van machinegroepen in 
eigen hand te nemen, weer te overbruggen. Het daarna in serie produceren 
van deze machinegroepen bleef echter het werk van de Machinefabrieken, 
waarbij de filosofie van de Machinefabrieken ('Wat U ook verzint, wij ma
ken het') een toenemende scheiding tussen ontwerp en maakbaarheid groten
deels heeft gecamoufleerd en niet zichtbaar heeft geremd. 

Het Centrum voor FabricageTechnieken 

Aan de hand van een beschrijving van de ontwikkeling van het Centrum voor 
FabricageTechnieken (CFT) kan het mentale isolement van de BM-Licht 
verder worden toegelicht en verklaard. 
Het CFT werd opgericht in 1968. De ideeën ervoor stammen uit 1958. 
Doelstellingen van het CFT waren de produktietechnologische kennis van 
Philips te bundelen en een tussenafdeling te vormen tussen het Natuurkundig 
Laboratorium (Natlab) en de produkt-voorontwikkeling binnen de HIG's. Het 
CFT was een concernstaf-organisatie en ressorteerde dus onder de Raad van 
Bestuur. De financiële en personele middelen waren afkomstig van het Nat
lab, van de afdelingen produktontwikkeling en van de BM-groepen. Overi
gens deden niet alle HIG's mee. 61 

Wat betreft de bundeling van produktietechnische kennis lijken de doelstellin
gen van het CFT sterk op die van de BM-Kern, waarvan het Statuut van 
1961 zegt: 

'1. De BM-Kern stelt zich ten doel door georganiseerd onderling contact 
elkaars werk te leren kennen, het peil van de bedrijfsmechanisatie te 
bevorderen en geïnformeerd te blijven over de stand der techniek in brede 
zin. 
2. Het oplossen van gemeenschappelijke problemen door cotJrdinatie en 
overleg. '62 

Manders geeft in zijn onderzoek naar de sturing van produktietechnologie bij 
het CFT aan, dat sommige BM-groepen die wel meededen, waaronder de 
BM-Licht, 'niet stonden te juichen. Daar bestond vooral de vrees voor de 
eigen werkgelegenheid. '63 

In het functioneren van het CFT bleek met name het ontbreken van gemeen
schappelijke problemen een knelpunt te vormen, iets dat ook binnen de 
BM-Diversen en Speciale Opdrachten en de BM-Kern naar voren was geko
men. De onderwerpen binnen de verschillende BM-groepen bleken technolo
gisch zo verschillend, dat deze groepen van elkaar los groeiden en zelfs de 
meer fundamentele problemen moeilijk onder een gemeenschappelijke noe-
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mer gebracht konden worden. Manders wijst er ondermeer op, dat met de 
inkrimping van de BM-groepen in de jaren tachtig, deze niet meer in staat 
waren om zelf hun toekomstige behoeften te formuleren .64 Waar of niet 
waar, belangrijker is dat de behoefte afnam werkzaamheden aan het CFT af 
te staan. Omgekeerd was men ook ontevreden over de mogelijkheden die het 
CFT bood. 

'De ProduktDivisie Licht wenste, in ruil voor haar finandële bijdrage, 
dat ook ideeën aangepakt zouden worden die voor haar interessant wa
ren. Dat gebeurde in te geringe mate. '65 

Het CFT was sterk gericht op onderwerpen toepasbaar voor de Componenten 
en Apparatengroep. Dit lag besloten in het mentale isolement van ondermeer 
de Lichtgroep en de relatief grote aandacht voor en de promotie van activi
teiten in de Apparatensector, een situatie die in de loop der jaren was ge
groeid tot een zekere vorm van vanzelfsprekendheid. De Lichtgroep zag het 
als noodzakelijk ontwikkelingen in eigen hand te nemen. De apparatensector 
neigde meer naar het uitbesteden van ontwikkelingen, of wel het inkopen van 
produktiemiddelen . 66 

Een uitzondering hierop en dus een opvallend, maar op zich zelf staand 
voorbeeld, is de opmerking van Manders dat 'in 1986 [] voor het eerst een 
nieuw vakgebied (is) ingesteld op basis van een voor alle PD 's (product 
Divisions, HV) gemeenschappelijk probleem, namelijk het plaatsen van 
componenten op printplaten. '67 De hier veronderstelde gemeenschappelijk
heid wordt aanzienlijk in betekenis verzwakt, wanneer we ons afvragen, of 
voor elke divisie het probleem de omvang had 'make-iC ten opzichte van 
'buy-it' te rechtvaardigen. 68 Voor de Apparatensector vertegenwoordigde 
het een omvangrijk deel van de produktie-activiteiten, wat op zich een eigen 
ontwikkeling zou rechtvaardigen. Voor de Lichtgroep ging het om compo
nenten van een klein deel van de Lichtgroep-activiteiten. Het plaatsen van 
componenten op printplaten was daarbij een voor de Lichtgroep vreemd 
vakgebied. Uitbesteden was daarom, hoewel geheel tegen de tradities in, een 
aantrekkelijke optie. Gemeenschappelijkheid van het probleem had voor de 
Lichtgroep weinig met de keuze tot uitbesteden te maken. 
Een verklaring voor de zelfstandigheid van de BM-Licht en de sterke aan
dacht van het CFT voor innovaties voor de Apparatenproduktie ligt besloten 
in dit zgn. make-it-or-buy-it-vraagstuk. De HIG Licht blijkt vrijwel 100 % 
van haar produktiemiddelen zelf te hebben ontwikkeld en zelf te hebben 
gebouwd. De Apparatengroep daarentegen ontwikkelde en bouwde sinds 
circa 1960 geen eigen produktiemiddelen meer. 69 Het is duidelijk dat uitbe
steden van produktiemiddelen-ontwikkeling aan het CFT voor de Apparaten
groep dan ook meer voor de hand lag. 
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De basis voor dit verschil tussen beide groepen moet worden gezocht in een 
technologisch verschil. We kunnen stellen dat de mechanisatie van de lam
penproduktie wordt gekenmerkt door de ontwikkeling en beheersing van het 
proces van lampen maken. Dit proces is per definitie specifiek, zodat de 
daaruit ontwikkelde produktiemiddelen specialistisch zijn. Doordat in de 
ontwikkeling van lampenmachines, procesontwikkeling het vertrekpunt en het 
zwaartepunt vormt lijkt eigen ontwikkeling noodzakelijk. De machines en de 
uit de processen gedefinieerde ontwerp-eisen worden specialistisch en kunnen 
steeds moeilijker door derden worden ontwikkeld, wat de noodzaak van 
eigen ontwikkeling versterkt. Het één zal het ander in stand houden en ver
sterken, waarmee de basis voor een traditie is gelegd. In de Apparatenpro
duktie speelde de procesontwikkeling een geringere rol. In deze sector vin
den we een strategie, die we systeemdenken kunnen noemen. De concentratie 
ligt daarbij op het koppelen van bestaande (ingekochte) systemen, waarbij het 
probleem wordt gevormd door het aan elkaar aanpassen van in- en output 
van machines . De Apparatenproduktie kon daarom op zich vreemde elemen
ten in het produktieproces en de produktiemiddelen-ontwikkeling gebruiken 
en trad aldus meer naar buiten. 
We zien dat het gevonden gemeenschappelijke probleem, het plaatsen van 
componenten op printplaten, slechts een uitzondering was. Het uitbesteden 
van dit probleem was voor de Lichtgroep aantrekkelijk, omdat het om een 
vreemd vakgebied en specifiek probleem ging. We zouden het kunnen be
schouwen als de uitzondering die de regel bevestigt. 

De decentralisatie van de BM-Licht 

Op woensdag 1 februari 1956 bracht de Lichtgroep-directie een plan in de 
openbaarheid, dat voorzag in de decentralisatie van de afdeling Ontwikkeling 
en de BM-groep.70 Een decentralisatie binnen de divisie Licht was een 
voortzetting van het decentralisatiebeleid van het totale concern. De conclu
sies die bij de splitsing van de totale BM-organisatie zijn getrokken, kunnen 
ook gelden voor de decentralisatie van de BM-Licht. Bepaalde aspecten 
ervan komen onderstaand sterker naar voren. 

Voor de BM-Licht betekende het plan een splitsing in zes groepen. Er werd 
een groep in Roosendaal, in Turnhout, in Dordrecht en in Oss geplaatst; de 
overige groepen bleven in Eindhoven, van waaruit ook de coördinatie bleef 
plaatsvinden. De groepen waren elk verantwoordelijk voor een zo goed 
mogelijk afgerond en technologisch samenhangend gebied, voor zover de 
spreiding van de produktie dat niet onmogelijk had gemaakt. De fabrieken in 
Roosendaal, Turnhout, Dordrecht en Oss moesten 'Spezialfabriken' worden 
van technologisch samenhangende produkten, die als kenniscentra voor de 
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overige (buiten)fabrieken fungeerden. Deze 'Spezialfabriken' kregen de naam 
Moederfabriek. 71 

In grote lijnen waren er drie argumenten voor decentralisatie van de afdeling 
Ontwikkeling en de BM-groep. 
Het eerste argument was een zeer praktisch argument: er was een tekort aan 
personeel voor de afdeling Ontwikkeling en de BM-groep en er heerste nog 
steeds een ruimteprobleem in Eindhoven. 'Vergroting van bepaalde afdelin
gen wordt gevonden door spreiding of door verschuiving van andere afde
lingen naar buiten', vermeldden de verslagen van de 'roosterbesprekingen' 
(de jaarlijkse beleidsbesprekingen) van 1960.72 

Een tweede argument hield verband met een in deze jaren opkomend gevoel, 
dat het goed was de BM-groep dichtbij de produktie-omgeving te plaatsen. 
De stand van de werkzaamheden van de BM na de oorlog overziend, conclu
deerde de Lichtgroep-directie dat Philips op bepaalde gebieden bij GE en 
Osram 'achterop' was geraakt: 

'Er zijn 2 lijnen in de bedrijfsmechanisatie, nl: a) het bouwen van nieuwe 
machines, b) het besparen van mensen aan bestaande machines. 
Waarschijnlijk heeft onze bedrijfsmechanisatie zoveel aan a) gedaan, dat 
b) niet voldoende aandacht gekregen heeft. ,73 

Als oplossing werd toegevoegd, 'dat men [] voor b) een andere organisatie 
nodig (heeft), die meer opgenomen is in de fabricage-afdeling.' Voor de 
uitvoering daarvan werd de afdeling van J. v.d. Windt (BM-Roosendaal) als 
lichtend voorbeeld genomen. V.d. Windt zou zich steeds met slechts één 
onderwerp hebben beziggehouden; in de terminologie van de bespreking: hij 
was 'bezeten door het vraagstuk'. 74 

'Zolang we de mensen te veel problemen tegelijk laten behandelen krijgen 
we de juiste instelling niet, want dan gaan ze als er een moeilijkheid is 
bij één onderwerp, over tot het andere, zonder dat er een oplossing komt 
voor dat eerste onderwerp. '75 

We zien in deze jaren op verschillende plaatsen telkens dit argument naar 
voren komen, dat het ver van de produktie-omgeving wel mogelijk is machi
nes te ontwikkelen, maar dat verbeteringen en detailontwikkelingen daar tot 
magere resultaten leiden. 76 

Het derde argument was een strategisch argument. Het ontwikkelen van een 
duidelijke structuur zou ad hoc Ontwikkelings- en BM-activiteiten in buiten
fabrieken moeten voorkomen of moeten beheersen. De buitenfabrieken had
den werkplaatsen, bedoeld voor reparatie en klein-onderhoud van gereed-
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schappen en machines. Dat men in deze werkplaatsen zelf kleine fabricage
problemen oploste werd geaccepteerd, danwel niet bemerkt. Dit oplossen van 
kleine problemen kon uitgroeien tot grotere projecten op het gebied van 
machine-ontwikkeling. Zo ontwikkelde men in Alpignano een stelmachine en 
in Aken een methode voor het in één bewerking gipsen van hulzen en vast
solderen van een 'uitrichtring' bij duplo-Iampen. 77 Opvallend genoeg wer
den ook deze grotere projecten, nog wel enige maanden na presentatie van 
de decentralisatieplannen, geaccepteerd : 

'Dit betekent echter geenszins, dat er wlJZlgzng komt in de algemene 
afspraak om geen bedrijfsmechanisatie of ontwikkelingswerk in buitenfa
brieken te laten doen. 
Het juiste standpunt is: indien om één of andere reden toch dergelijk werk 
in een buitenfabriek gedaan wordt, van geval tot geval een bepaalde 
vergoeding te geven vanuit Eindhoven. '78 

Het is duidelijk dat men hiermee, voor een gestructureerde decentralisatie, 
de duivel in huis had gehaald. 

Eigenlijk is de decentralisatie van de BM-Licht, zoals deze oorspronkelijk 
was bedoeld, mislukt, en wel precies op de argumenten waarop deze was 
ingevoerd. 
Een tekort aan goede constructeurs en leidinggevenden maakte het moeilijk 
groepen te vormen die de grote hoeveelheid projecten aankonden. Om aan 
dit probleem het hoofd te bieden stelde men voor zgn. knock-ploegen te 
formeren, die los van de groepen, onder leiding van mensen 'met de instel
ling van V.d. Windt', zich bezig zouden moeten houden met moeilijke en 
acute vraagstukken. De knock-ploegen waren een alternatief voor een eerder 
voorstel alle BM-groepen te splitsen in een groep voor 'groot' en een groep 
voor 'klein werk',79 dat door het tekort aan constructeurs al helemaal 
onhaalbaar was. Verder besloot men te proberen continu drie studenten met 
afstudeerwerk in huis te hebben. Men hoopte deze toekomstige ingenieurs, 
door hen vroegtijdig met een afstudeeropdracht te binden, te winnen voor 
een latere werkkring. Bo 

Ondanks deze periodiek te verwachten extra ingenieurs en ondanks de inge
stelde knock-ploegen kon men echter lange tijd de hoeveelheid werk nauwe
lijks aan. Daarbij kwam dat het systeem van knock-ploegen in feite het idee 
van een gedecentraliseerde structuur doorkruiste en verzwakte. Naarmate de 
knock-ploegen meer interessante projecten ter hand namen, bleef er voor de 
groepen minder over en werd het daar moeilijker 'goede mensen' te behou
den. In groepen als de BM-Gloeilampen speelde, naarmate de jaren vorder
den en de kostprijsmarges voor verbeteringen kleiner werden, een nieuw 
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probleem. Goede constructeurs werden ingezet in groepen waar veel ver
diend kon en moest worden, dus waar de marges groot waren en veelal het 
produkt nieuw was. Had een constructeur zich bijvoorbeeld in de BM-Gloei
lampen bewezen, dan was de kans groot, dat hij naar een andere groep werd 
overgeplaatst. 
Het probleem van ondercapaciteit in de BM-Licht werd, door het verplaatsen 
van de BM naar de produktie-omgeving en daarmee een spreiding van de 
BM-activiteiten in dezelfde omvang als de gerealiseerde produktiespreiding, 
alleen maar groter. Dit spitste zich toe op het bezetten van de leidinggevende 
posities. 

'We zullen er [] voor moeten zorgen, dat de leidinggevende posities in de 
BM goed bezet blijven. In verband met de hoge leeftijd van de topfiguren 
van onze BM is dit een klemmende zaak. Daarbij komt dat we meer 
leidinggevende mensen nodig zullen hebben voor de kleinere BM-secties, 
die gedeeltelijk het gevolg zijn van de spreiding van onze fabrieken, 
gedeeltelijk ook gewenst zijn om het gebied meer efficiënt Ie kunnen be
werken. '81 

Juist het efficiënt kunnen bewerken van gebieden, als doel van en argument 
voor decentralisatie kwam door de moeilijkheid sterke groepen te formeren 
en goede managers aan te trekken, op de tocht te staan. 
Desalniettemin ging de decentralisatie van de BM-Licht veel verder dan men 
oorspronkelijk had bedoeld. In plaats van zes groepen bestonden er in mei 
1957 reeds tien groepen. Een groep in Aken en Alpignano zouden daar in de 
loop van 1961 nog bij komen. 82 Ook werd een groep BM-Voorontwikkeling 
opgericht. Deze zien we in het Jaarverslag van de Bedrijfsmechanisatie over 
het jaar 1962 voor het eerst opgevoerd . Tenslotte ontstond in Eindhoven een 
groep Automation, die later zou opgaan als EBM (E van elektrotechniek) in 
de verschillende groepen. 83 

Er was een structuur ontstaan, waarin alle Moederfabrieken een BM-groep 
hadden, maar waarin ook alle fabrieken waar een BM-groep was geformeerd 
of ontstaan Moederfabriek werden. 84 Een niet te realiseren structuur van 
technologisch samenhangende groepen - veel produkten werden sterk ge
spreid geproduceerd - bracht het risico van doublures met zich mee. Het 
genereren van verschillende oplossingen binnen de verschillende BM-groepen 
voor fundamenteel gelijke problemen, een capaciteit vretend gebeuren, kon 
vanuit Eindhoven, zelfs met een BM-Voorontwikkeling niet worden voorko
men. In de gedecentraliseerde structuur hadden de Moederfabrieken een gro
te zelfstandigheid en eigen technische en financiële verantwoordelijkheden. 
Doublures waren in deze structuur onvermijdelijk en moeilijk te voorzien. 
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We zien dat, net als in de splitsing van de totale BM-groep van Philips, een 
aanvankelijk beperkte decentralisatie uiteindelijk resulteert in een veel ver
dergaande decentralisatie. In het licht van de functionele decentralisatie en 
produktiespreiding in Nederland van het totale Philips-concern lijkt de decen
tralisatie van eerst de BM-groep en later de BM-Licht een aanpassing aan de 
ontstane Philips-structuur, die de Lichtgroep-directie zoveel mogelijk heeft 
willen remmen, bijvoorbeeld door bedrijfsmechanisatie in buitenfabrieken 
slechts beperkt toe te staan. 85 

Versterkt komt hier de keuze naar voren de werkzaamheden van de BM
groep te laten plaatsvinden dichtbij de produktie. Het argument voor deze 
keuze was dat vooral aanpassingsinnovaties en kleine veranderingen op 
afstand moeilijk realiseerbaar waren, of dat op afstand problemen in de 
produktie slecht herkenbaar waren. 
Omgekeerd gold dat het ontwikkelen van nieuwe machines op afstand wel 
mogelijk was. De op basis van die wetenschap geformuleerde knock-ploegen, 
die het voordeel konden hebben zich slechts met één vraagstuk bezig te 
houden, bleken geen oplossing. We zien hier een fenomeen ontstaan dat 
constructeurs voldoening vinden in grote, vernieuwende projecten. De 
knock-ploegen haalden deze krenten uit de pap en voor de 'getroffen' con
structeurs kon aanleiding ontstaan te vluchten uit de in hun ogen oninteres
sant geworden werkomgeving. 

De structuur van Moede/fabrieken 

Ondanks de nauwelijks te beperken decentralisatie van de Ontwikkeling en 
de BM-groep werd het begrip Moederfabriek snel aanvaard en algemeen 
geaccepteerd als begrip voor een uniek kenniscentrum. 

De Moederfabrieken werden verantwoordelijk gemaakt voor produkt-, pro
ces- en machine-ontwikkeling, voor het bouwen van prototypen en het op
stellen van produkt-kwaliteitscriteria en fabricagevoorschriften. Zij moesten 
als know-how-centra kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen en hadden 
daarin het alleenrecht. Zware functionele afdelingen binnen een Moederfa
briek waren o.m. de ontwikkeling, de BM-groep, de kwaliteitsdienst, een 
afdeling voor fabricagevoorschriften, GemBel, TEO en een administratie. 86 

Voor een Moederfabriek werd voor zover dat nog mogelijk was, gestreefd 
naar 'een afgerond artikelpakket met een zo groot mogelijke technologische 
samenhang. '87 

Moederfabrieken waren tevens produktiebedrijven en hadden dus produktie
taken. Dit creëerde een situatie waarin bijvoorbeeld de BM-groep in een 
Moederfabriek werd gestuurd door de adjunct-directeur voor BM in Eindho
ven, maar tevens verantwoording schuldig was aan de plantmanager van de 
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Moederfabriek. 88 In het Deel TL-Iampenfabricage zullen we zien, dat het 
voor de BM-directie in Eindhoven moeilijk werd aan BM-activiteiten in een 
Moederfabriek leiding te geven, wanneer daar de BM-chef en de plantmana
ger tot een vruchtbare samenwerking konden komen. 89 Dergelijke situaties 
versterkten de zelfstandigheid van een Moederfabriek ten opzichte van Eind
hoven. 

3. Produktie-innovatie en de afdeling Gemeenschappelijke 
Belangen 

Het produceren van gloeilampen buiten Eindhoven, waarmee Philips in het 
Interbellum was begonnen, bracht nieuwe wensen met zich mee . Er ontstond 
behoefte aan een instantie, die als een intermediair de (technische) communi
catie tussen Eindhoven en deze buiten fabrieken verzorgde, die wensen en 
klachten verzamelde en die de buitenfabrieken van fabricagevoorschriften, 
machines en machine-onderdelen voorzag. 90 Besloten werd voor dit werk 
een 'secretaresse' aan te trekken. Dit werd M. Naber. 91 S. Aninga, bekend 
als 'de eerste GemBel-man' fungeerde als een soort reizend ambassadeur. 92 

De afdeling waarin hun werk werd ondergebracht werd opgericht op 20 
december 1920. De volledige naam voor de afdeling luidde Gemeenschappe
lijke Belangen, duidend op het karakter dat de werkzaamheden moesten 
hebben. 93 Gembelangen werd de gebruikelijke term voor de afdeling, Gem
Bel de afkorting. 
Gem Bel werd een machtige organisatie binnen de matrixstructuur van Phi
lips, met een brugfunctie op technisch gebied tussen HIG's en HLG's. Even
als andere afdelingen van Philips werd GemBeI na de oorlog functioneel 
gedecentraliseerd . De inrichting van lampenfabrieken werd dus de taak van 
GemBel-Licht. Deze afdeling was, voor zover activiteiten het Lichtgroep
belang niet ontstegen, verantwoording schuldig aan de Lichtgroep-directie, 
maar vertegenwoordigde de Landenorganisaties op technisch gebied. 

In november 1950 werden door Th . Tromp richtlijnen voor de gedecentrali
seerde GemBel-afdelingen, betreffende het fabricagebeleid opgesteld. Voor
zien van aanvullingen en concretiseringen werden deze richtlijnen in de jaren 
daarna bekend als 'het Tromp-Statuut'. 94 

Het Tromp-Statuut gaf de afdeling GemBel-Licht in feite de verantwoorde
lijkheid voor het technische beleid van de Lichtgroep met betrekking tot de 
in de wereld op te stellen capaciteit. 
GemBel verzamelde de wensen van de Landenorganisaties en bepaalde aan 
de hand daarvan de produktiemiddelen-behoefte. GemBel verzorgde de be-
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stelling van (series) machines bij de Machinefabrieken door de betreffende 
BM-groep te verzoeken tekeningen te leveren. GemBel bepaalde uiteindelijk 
de prijzen van de machines . Met de BM-groep werd op basis hiervan afgere
kend; zij verzorgde het bedrijfsklaar maken van de machines op basis van de 
voor de uiteindelijke gebruiker, door GemBel geformuleerde specificaties. 
Verder wilde GemBel, uit oogpunt van haar capaciteitsplanningen 'volledig' 
worden ingeschakeld '[] bij het opstellen en uitwerken van hergroeperings
projecten' : het verschuiven, opzetten en opheffen van produktie-eenheden 
over de wereld. 95 

Op het gebied van de inrichting van de lampenproduktie van de IllG Licht 
wereldwijd waren de taken dus verdeeld over GemBel, de Machinefabrieken 
en de BM-groepen. De Machinefabrieken vervulden de rol van producent 
van door de BM-groepen ontwikkelde machines. 96 De BM-groep kreeg 
naast de ontwikkeling van machines taken op het gebied van reparatie, groot
onderhoud, aanpassen van machines aan gewenste specificaties en in bedrijf 
stelling. GemBel was belast met taken als technische informatievoorziening, 
produktie-capaciteitsplanning, fabrieksinrichting en produktie-allocatie, waar
van zij soms de uitvoering delegeerde en waarbij het beleid werd afgestemd 
met de Lichtgroep-directie .97 

Uit deze verdeling van taken komen twee gevolgen naar voren, die de ma
chine-ontwikkeling bij de Lichtgroep in de jaren na de oorlog sterk be
invloedden. De eerste daarvan had direct betrekking op het functioneren van 
de BM-groepen, de tweede had een doorslaggevend effect op de strategie van 
machine-ontwikkeling . 

Het functioneren van de BM-groep 

Het grootste probleem voor de produktiebedrijven van de Lichtgroep in de 
periode na de oorlog was het voldoen aan de grote vraag naar lampen. De 
Lichtgroep werd geconfronteerd met een schijnbaar niet in te halen capaci
teitstekort. 98 Er was een grote behoefte aan produktiepersoneel, aan fabrica
geruimten en aan produktiemachines. De lampenindustrie concentreerde zich 
na de oorlog en tot het uitbreken van de eerste oliecrisis vooral op het kun
nen produceren van grote aantallen lampen. Het verkopen ervan was een 
probleem van een veel kleinere orde. 
Hier interesseren we ons alleen in de produktie van grote hoeveelheden 
machines als één van de aspecten van het te boven komen van capaciteitste
korten . 
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Het voorzien van de buitenfabrieken van grote hoeveelheden machines legde 
beslag op de capaciteit van de Machinefabrieken, die deze machines moesten 
vervaardigen, maar ook op de werkplaatsen van de BM-groepen, verant
woordelijk voor het in bedrijf stellen ervan.?9 Beslissingen over welke 
machines, in welke hoeveelheden en met welke aanpassingen, voor wie 
moesten worden gebouwd, werden voorbereid door GemBel. Afstemming 
van de gewenste hoeveelheid machines zocht GemBel in naam van de 
Lichtgroep met de Machinefabrieken. Hiervoor waren 'spelregels' in het 
leven geroepen. Deze bestonden eruit dat de HIG Licht zich jaarlijks 
vastlegde op een bepaald aantal door de Machinefabrieken te besteden 
manuren. Dit aantal mocht variëren tussen een minimum en een maximum, 
zodat kleine afwijkingen mogelijk waren. Doel van deze spelregels waren het 
orderpakket van de Machinefabrieken zoveel mogelijk constant te houden. 
Behalve met de Lichtgroep maakten de Machinefabrieken deze afspraken met 
de HIG Eicoma en de HIG Glas. Tezamen voorzagen deze divisies in het 
grootste deel van de orders voor de Machinefabrieken, zodat deze hun 
capaciteit optimaal konden benutten en gevrijwaard bleven van jaarlijkse 
capaciteitsuitbreidingen of -inkrimpingen. 100 

Aangezien alle machines, die door de Machinefabrieken waren vervaardigd, 
vervolgens naar de BM-werkplaatsen gingen om daar bedrijfsklaar te worden 
gemaakt, werd de omvang van deze werkzaamheden in de BM-werkplaatsen 
door die van de Machinefabrieken bepaald. Indirect bepaalde GemBel dus de 
belasting van de BM-werkplaatsen. 
Maar de invloed van GemBel ging nog verder. Een belangrijke taak van de 
BM-groepen bleef de ontwikkeling van machines . Binnen de Lichtgroep was 
men echter, met het oog op het tekort aan produktiecapaciteit, tot de af
spraak gekomen het bedrijfsklaar maken van machines prioriteit te geven 
boven de bouw van prototypen als afsluiting van de ontwikkeling van nieuwe 
machines . 101 Ook bestellingen, bijvoorbeeld van delen van prototypen, 
door de BM-groepen bij de Machinefabrieken kon door de grote behoefte 
aan machines worden geblokkeerd . Was de orderportefeuille van de Machi
nefabrieken reeds door GemBel gevuld, dan werden bestellingen van de 
BM-groepen voor dat jaar onmogelijk. Een vol GemBel-programma beteken
de zo indirect een rem op de innovatie-voortgang . 
Zeker in de periode dat uitbesteden, behoudens aan de Machinefabrieken, 
niet tot de gebruiken behoorde en het voor de BM-groepen moeilijk was 
voldoende werkplaatspersoneel aan te trekken, brachten de orders van Gem
Bel de machine-ontwikkeling in het nauw. 102 

Op zich zelf kon deze situatie, hoewel jammer voor de BM-groepen, positief 
worden beoordeeld. Immers, zaak was zo snel mogelijk voldoende produktie-
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capaciteit in de wereld te installeren. De keuze om daarin alle beschikbare 
energie te steken was, zeker gezien het tekort aan personeel, een logische. 
Naarmate deze situatie langer aanhield werd deze echter meer en meer een 
probleem. De oorzaak daarvan lag niet in het tekort aan machines, maar veel 
eerder in de structuur van de Lichtgroep en de taakverdeling binnen de 
organisatie. Activiteiten op het gebied van het in bedrijf stellen van machines 
en de bouw van prototypen moesten een verdeling vinden binnen de capaci
teit van de BM-werkplaatsen. Een groot aantal in bedrijf te stellen machines, 
bedoeld voor het creëren van een bepaalde produktiecapaciteit in de verschil
lende buitenfabrieken, kon het afkomen van BM-ontwikkelingen blokkeren, 
terwijl BM-ontwikkelingen over het algemeen resulteerden in machines met 
een grotere capaciteit. Het doorvoeren van dergelijke nieuwe machines in het 
machineprogramma kon dus het aantal benodigde machines belangrijk terug
brengen en daarmee ruimte scheppen voor het afronden van innovaties bin
nen de BM-werkplaatsen. Omgekeerd gold dat, zolang innovaties niet tot een 
afronding konden komen, het beslag op de werkplaatscapaciteit groot bleef 
en dus de ruimte voor prototype-bouw te !dein. In het Deel TL-Iampenfabri
cage zullen we zien, dat deze vicieuze cirkel een periode van bijna tien jaar 
voortduurde, terwijl de produktiecapaciteit van de 'nieuw'-ontwikkelde, maar 
ten dele gebouwde en beproefde machinegroepen bijna twee maal zo groot 
was als de bestaande machinegroepen die GemBeI kon bestellen .10

) 

Innovatie-strategie 

Het produceren van lampen buiten Eindhoven, in tal van buitenfabrieken 
bracht een nieuw element in de ontwikkeling van produktiemiddelen. Diende 
rond 1920 een innovatie-strategie alleen met één produktie-organisatie, fabri
cerende op één plaats te worden afgestemd en waren de produktie-omstandig
heden uniform; nu was dat anders. Philips moest rekenen met verschillende 
prijzen van arbeid, met verschillende niveau's van opleiding, met verschil
lende produktievolumes, met uiteenlopende produkten en produktpakketten 
enz. 
In principe had men alle taken die met de bouw van buitenfabrieken ontston
den aan GemBel opgedragen. Alleen het bepalen van innovatie-strategieën 
bleef de taak van de BM-groep. Wel was besloten dat de in de Moederfabrie
ken ontwikkelde kennis integraal eigendom was van het concern en dat het 
beheren van deze kennis werd opgedragen aan GemBei. 104 Het al of niet 
gebruiken van kennis was daarmee een zaak van GemBel, maar welke nieu
we kennis er weer uit werd ontwikkeld, had daar niets mee te maken. De 
ontwikkeling van produktietechnologie leek men te zien als een door het 
bedrijf niet te sturen gegeven, slechts bepaald door een autonoom veronder
stelde ontwikkeling van de techniek. 
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De BM-groepen hadden daarmee een vrijwel ongelimiteerde vrijheid in het 
bepalen van hun innovatie-strategie. Arbeidsbesparing en kostenbesparing 
beoordeelde de BM-groep als belangrijkste aspecten. 
Arbeidsbesparing betekende aanvankelijk besparing van direct bij de produk
tie betrokken arbeid. Later richtte men zich ook op onderhouds- en reparatie
arbeid. Arbeidsbesparing was vooral een belangrijke drijfveer in de jaren na 
de oorlog tot de oliecrisis van 1973, toen de omzetten voortdurend stegen en 
Philips moeilijk in haar personeelsbehoefte kon voorzien . In deze periode 
ging het er om de produktiecapaciteit te vergroten, zonder daarvoor meer 
personeel aan te hoeven trekken .105 Arbeidsbesparing was dus slechts een 
afgeleide van de centrale drijfveer capaciteitsvergroting. 
Het inzicht in de werkelijke produktiekosten was, zeker tot het eind van de 
jaren zestig, beperkt. Kostenbesparing kan nauwelijks worden beoordeeld als 
een reële drijfveer, omdat het relatieve effect ervan moeilijk meetbaar 
was . 106 

Een belangrijker, maar niet uitgesproken onderdeel van de innovatie-strategie 
vormde het volgen van de ontwikkeling van de techniek. Gestimuleerd wer
den de BM-groepen daarin door hun vooraanstaande positie in de technisch
wetenschappelijke wereld. Zo gelden BM-ingenieurs als J. Aninga, H. Stal, 
J. Erkelens en 1. van Bragt als vooraanstaande wetenschappers binnen het 
vakgebied van de produktietechnologie. 107 

De innovatie-strategie relateerden de BM-groepen aan de arbeids- en produk
tie-omstandigheden geldend voor de Moederfabrieken waarin zij waren opge
nomen. Een goed inzicht in de situatie waarin de buiten fabrieken produceer
den bestond nauwelijks. De informatie om dit inzicht te verkrijgen berustte 
bij GemBel. De BM-groepen ging er van uit, dat in de Moederfabrieken 
overbodig geworden, oude en dus arbeidsintensievere machinegroepen, tegen 
de prijs waarvoor zij konden worden 'doorgeschoven', in de buitenfabrieken 
uitstekend dienst konden doen. 

We kunnen concluderen, dat het Philips in feite ontbrak aan een mondiale 
produktie-innovatiestrategie gebaseerd op de verschillende arbeids-, produk
tie- en marktomstandigheden in de wereld-Iampenproduktie. De oorzaak 
hiervan vinden we in de structuur de onderneming en de taakverdeling bin
nen de organisatie. Enerzijds was de ontwikkeling van machines gescheiden 
van de ontwikkeling van andere produktiemiddelen, zoals fabricageruimten 
e.d. Anderzijds berustte de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van 
innovatie-strategieën bij de BM-groep, terwijl GemBel zich bezig hield met 
de inrichting van buitenfabrieken en allocatiebeleid en daarmee over belang
rijke informatie beschikte. GemBeI was een machtig instituut; zij bepaalde 
wat er op technisch gebied in de wereld gebeurde, maar de BM-groepen 
bepaalde waaruit GemBeI daarbij kon kiezen. 
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Bewust van deze situatie kwam GemBel in het verslag van haar conferentie 
in 1969 met een voorstel, bedoeld om in deze situatie verbetering te brengen. 
In de Europese integratie en de aanwezigheid van Moederfabrieken buiten de 
Benelux zag GemBel de noodzaak mede de capaciteit van o.m. de BM-groe
pen te bepalen en inspraak te krijgen in het ontwikkelingsbeleid voor machi
nes. 108 Een dergelijke 'handtekening' voor het starten van ontwikkelings
projecten werd weliswaar geen onderdeel in de besluitvorming over een pro
jectaanvraag; een negatief 'advies' kon een kritische discussie met zich mee
brengen. Tot grote problemen heeft deze inspraak van GemBel voor de BM
groepen niet geleid. Veeleer speelde de potentiële dreiging die van de macht 
van GemBel uitging bij de BM-groepen een rol, die niet steeds positief werd 
beoordeeld. Op initiatief van GemBel ontstond in 1977 een samenwerkings
verband binnen de Lichtgroep tussen GemBel, de BM-groep en het Produk
tiecentrum Benelux met de naam Machinedirectie. GemBeI had behoefte aan 
'een gedachten wisseling , , 'mede omdat uit enkele moederfabrieken opmerkin
gen gekomen zijn over het 'buitenspel' geplaatst worden van de moederfa
brieken met betrekking tot het machinebeleid. ' 109 

Het formuleren van een mondiale innovatie-strategie bleef in praktijk in 
handen van de BM-groep, maar van dit formuleren is het slechts beperkt 
gekomen. 110 



5 
DE STANDAARDLAMPENFABRIEK IN WEERT 

INNOVATIES IN DE JAREN VUFTIG EN ZESTIG 

Sinds in 1911 bij Philips de technologie van het wolfraamdraad vervaardigen 
bekend werd, volgden produktietechnische ontwikkelingen elkaar snel op . 
Met grote voortvarendheid werd de draadfabricage vorm gegeven, werden 
glasfabrieken gebouwd, ballonblaasmachines ontwikkeld, construeerde men 
pompmachines, stelde op basis daarvan volggroepen samen en ontwikkelde 
men de geavanceerde SU-groepen. Met het uitbreken van de crisis , de start 
van grootschalige radiobuizen en -apparatenfabricage en de afkondiging van 
een welhaast absolute investeringsstop in het begin van de jaren dertig, 
kwam er een einde aan de stroom van innovaties op het gebied van gloeilam
penmachines . Na 1930 gebeurde er, zeker in vergelijking met de jaren daar
voor, weinig . Voor de gloeilampenmachine-ontwikkeling waren de crisisja
ren en de vijf oorlogsjaren die daarop volgden een stille periode. 1 

De periode van wederopbouw na de oorlog bracht voor de ontwikkeling van 
machines voor de gloeilampenfabricage geen verandering. De aandacht ging 
uit naar de bouw van machines voor de fabricage van nieuwe lampsoorten en 
naar de inrichting van de buitenfabrieken met machinegroepen. De decentra
lisatie van de BM-groep had kunnen leiden tot reservering van capaciteit 
voor de gloeilampen-bedrijfsmechanisatie. De BM-Gloeilampen kende echter 
een overbelaste werkplaats en werd daarnaast geconfronteerd met een zeer 
sterk gespreide Benelux-produktie, waarvoor zij vanuit Eindhoven machines 
moest ontwikkelen. De produktie in de gloeilampenfabriek in Eindhoven was 
in feite te kleinschalig geworden om deze als 'Moederfabriek' aan te merken. 
Voor de BM-Gloeilampen bleef het tot ver in de jaren vijftig moeilijk inno
vaties van de grond te krijgen. 

In oktober 1957 stelde Lichtgroep-directeur A. Deenen de Raad van Bestuur 
voor een 'Standaardlampenfabriek' te bouwen.2 Dit voorstel voor een nieu
we, grote gloeilampenfabriek buiten Eindhoven paste binnen het decentralisa
tiebeleid van de Lichtgroep, dat in de jaren vijftig in gang was gezet. Zoals 
voor het gehele spreidingsbeleid waren ook hier het tekort aan fabricage
ruimten en het arbeidstekort in Eindhoven belangrijke argumenten. 
Daarnaast bestond de wens de produktie van gloeilampen te concentreren.3 

Met het oog op de verwachte Europese integratie wilde men de totale Euro
pese 'normaallampenproduktie ' concentreren in drie produktiecentra, waarbij 
de nieuw te bouwen fabriek, als een van deze centra, de Moederfabriek zou 
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worden. In deze Moederfabriek beoogde men alle centrale functies met 
betrekking tot de wereld-gloeilampenproduktie te concentreren. Ontwikke
ling, Bedrijfsmechanisatie en opleiding van technisch personeel moesten in 
deze fabriek sterk vertegenwoordigd zUn om 'de basis te vormen voor het 
verstrekken van technische hulp binnen en buiten de Euromarkt. '4 

Een minder uitgesproken doel van een nieuwe fabriek was de mechanisatie 
van de produktie van het vrijwel uit-ontwikkelde lamptype nieuw leven in te 
blazen. De machine-ontwikkeling voor de gloeilampenfabricage lag inmiddels 
ruim 25 jaar vrijwel stil en bleek moeilijk op gang te kunnen komen. 
Het produkt gloeilamp leek uit-ontwikkeld. De normale gloeilamp werd een 
standaard produkt, met een uitstraling , waarbij woorden als 'laagwaardig' en 
'ouderwets ' steeds meer in zwang raakten. Zowel technisch als commercieel 
was er aan de gloeilamp steeds minder eer te behalen. Nieuwe markten, 
expansie, produkt-technische ontwikkelingen en grote kostprijsverlagingen 
leken niet meer aan de orde. 
Was de normale gloeilamp een verdwijnend artikel, dat binnen afzienbare 
tijd zou worden vervangen door een ander, beter en vooral (technisch) inte~ 
ressanter produkt? 
Hoewel niet uitgesproken, werd vooral bij het middenkader deze vraag in de 
jaren vijftig actueel en zou zij in de jaren daarna het aanzien van de gloei
lampensector steeds sterker belagen. Een Moederfabriek voor gloeilampen, 
gebouwd volgens de modernste methoden, ingericht met de nieuwste machi
nes en voorzien van een moderne uitstraling moest deze vraag ontzenuwen. 5 

'De fabriek kan gezien worden als een standaard-unit en tevens als een 
voorbeeld voor andere landen (zelfs voor Amerikanen)', zo heette het bij de 
Raad van Bestuur. 6 De plannen voor de nieuwe vestiging werden groots 
opgezet en gepresenteerd. De bouw van de fabriek en de inrichting ervan 
werd omgeven door veel publiciteit. Met nadruk werd er op gewezen dat de 
gloeilampenomzet jaarlijks nog altUd vijf procent steeg. 7 

De bedoeling is duidelijk . Om Philips' positie op het gebied van gloeilampen 
ten opzichte van concurrenten te handhaven, vond de Lichtgroep ondermeer 
verdere kostprijsverlagingen noodzakelijk. Deze waren alleen haalbaar, wan
neer men er innovators voor kon blijven interesseren. 

De Lichtgroep wilde de gloeilampensector nieuw leven inblazen. Zij wilde 
deze sector plaatsen in een nieuwe omgeving : een Standaardlampenfabriek 
van moderne signatuur, een omgeving met nieuwe uitdagingen . 
In paragraaf 1 gaan we in op de vestiging van de Standaardlampenfabriek. 
Aan de orde komen de rol van de Raad van Bestuur en het spreidingsbeleid, 
pogingen de fabriek een zo zelfstandig mogelijk karakter te geven en de 
moderne signatuur van de fabriek, zaken die voor de BM-groep resulteerden 
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in een aantal m0gelijkheden en uitdagingen. Vervolgens komen in para
graaf 2 componenten van de strategie van de BM-groep naar voren, waarmee 
men poogde nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Paragraaf 3 is gewijd 
aan de resultaten van deze ontwikkelingen, dat wil zeggen aan de volggroe
pen die in de jaren zestig in produktie kwamen. Tenslotte komen we in 
paragraaf 4 terug op het imago van de gloeilamp. We zullen zien dat de 
periode van relatieve stilte had plaatsgemaakt voor een periode, gekenmerkt 
door een ambitieuze prestatiedrang bij de BM-Gloeilampen. 

1. De Standaardlampenfabriek als uitdaging voor de 
BM-groep 

De Standaardlampenfabriek, de Raad van Bestuur en hel spreidingsbeleid 

Beslissen over de bouw van nieuwe fabrieken was een zaak van de Raad van 
Bestuur. Het vraagstuk van de bouw van een nieuwe gloeilampenfabriek had 
op dit niveau echter weinig voeten in de aarde. De Raad van Bestuur bleek 
vooral geïnteresseerd in locaties met een groot arbeidspotentieel. De vraag of 
aan een nieuwe gloeilampenfabriek behoefte bestond, was op dit moment bij 
de Raad van Bestuur nog niet aan de orde. 8 Prioriteit werd gegeven aan het 
vinden van voor Philips geschikte locaties. Het toewijzen ervan aan een 
Industriegroep volgde pas daarna. 
Op 28 oktober 1957 stelde Deenen de Raad van Bestuur voor terreinen aan 
te kopen in Weert voor de vestiging van een gloeilampenfabriek. Twee 
weken later besloot de Raad deze terreinen te kopen en aan de Lichtgroep 
toe te wijzen. De Raad van Bestuur was geïnteresseerd in arbeid en terrei
nen.9 Weert moest voor een gloeilampenfabriek voldoende in fabricageper
soneel kunnen voorzien. 

Zoals meer gemeenten in Nederland kampte Weert na de oorlog met een 
explosief groeiend arbeidsoverschot. Volgens Damen is deze groei geheel 
terug te voeren op een demografische ontwikkeling, gekenmerkt door een 
combinatie van een sterk toenemend geboorteniveau vanaf 1925 met een 
drastische daling van het sterftecijfer vanaf 1900. Hoewel een betrekkelijk 
forse groei van de industriële sector na 1930 resulteerde in stijgende werkge
legenheid, bleek deze onvoldoende om het arbeidsoverschot in de agrarische 
sector op te vangen. IO 

Als een van de belangrijke oorzaken voor het achterblijven van de industriële 
ontwikkeling van Weert noemt Damen het feit, dat deze 'te sterk ingebed is 
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geweest in de agrarische structuur van Weert en zijn regio. '11 Het ontbrak 
Weert zoals veel provincieplaatsen aan een industrieel klimaat. 12 

Op 17 april 1959 werd Weert in het kader van het regionale industrialisatie
beleid door de overheid aangewezen als ontwikkelingskern. De middelen die 
de gemeente als ontwikkelingskern ten dienste stonden waren een premiere
geling voor bedrijfsgebouwen en een prijsreductieregeling. De premierege
ling voorzag in een uitkering aan ondernemers in geval van permanente 
vestiging of uitbreiding van industriële bedrijven. De prijsreductieregeling 
was een regeling, waarbij in geval van uitgifte van bouwrijp gemaakte en 
geoutilleerde industrieterreinen, door het ministerie van Economische Zaken 
aan de gemeente een uitkering werd gegeven. 13 

Voor Philips betekende dit, dat circa 7,5 % van de bouwsom van de fabriek, 
of wel 500000 gulden, door de overheid werd gefinancierd. Voor de Raad 
van Bestuur was dit een argument om op korte termijn over de bouw van de 
fabriek te willen beslissen. 14 We kunnen concluderen dat het industrialisa
tiebeleid van de Nederlandse overheid Weert heeft begunstigd als mogelijke 
vestigingsplaats voor een gloeilampenfabriek van Philips. Argumenten als de 
gunstige ligging van Weert dichtbij Eindhoven, centraal in het Beneluxgebied 
en goed bereikbaar vanuit Duitsland, zoals deze in de latere budgetaanvraag 
werden opgesomd, speelden een ondergeschikte rol. IS De ligging dichtbij 
Eindhoven zag de Raad van Bestuur eerder als een nadeel: Personeelsaanna
me voor een vestiging nabij Eindhoven zou ten koste kunnen gaan van de 
vestigingen in Eindhoven. Voor een gloeilampenfabriek zou dit echter niet 
gelden: zoveel personeel had een gloeilampenfabriek niet nodig. J6 

De rol van de Raad van Bestuur in de oprichting van een Standaardlampenfa
briek was beperkt. Men was op zoek naar terreinen en personeel. Deze vond 
men ondermeer in Weert. Vervolgens werd op basis van een schatting van 
het arbeidspotentieel in Weert deze vestigingsplaats toegewezen aan de Licht
groep. 
De benadering van de Lichtgroep was geheel anders. De Lichtgroep wilde de 
Benelux-gloeilampenproduktie concentreren in een nieuw te bouwen Moeder
fabriek en zocht daarvoor een vestigingsplaats. We concluderen dat de invul
ling van het plan voor de Standaardlampenfabriek een taak was van de Licht
groep. 

De Standaardlampenfabriek als zelfstandige vestiging 

De Lichtgroep wilde met de Standaardlampenfabriek de over de Benelux 
gespreide gloeilampenproduktie concentreren. A. Deenen, Technisch Direc
teur van de Lichtgroep, wilde nog een stap verder gaan. Niet alleen moest de 
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Standaardlampenfabriek een belangrijk fabricagecentrum worden, ook moest 
de fabriek een Moederfabriek worden met een vergaande zelfstandigheid . 
Afdelingen voor machine-ontwikkeling, procesontwikkeling, produktontwik
keling, organisatie en efficiëntie, opleiding en machineleverantie aan buiten
fabrieken moesten sterk vertegenwoordigd zijn . De fabriek in Weert moest 
een 'self-contained unit' worden. 
Het idee van Deenen beperkte zich niet tot gloeilampenfabricage en was niet 
nieuw. Zeer zelfstandige fabrieken bestonden bijvoorbeeld al in Drachten 
(kleine huishoudelijke apparaten) en Roosendaal (TL-lampen) . Het zelfstan
dig werken van deze fabrieken paste in de opvattingen over het nut van 
spreiding en de ideeën over het functioneren van gespreide vestigingen. Raad 
van Bestuurslid Th. Tromp gold als pleitbezorger van deze opvattingen en 
ideeën. In voordrachten en publikaties sprak hij over de gespreide fabriek als 
'volledige self-contained unit', waarin ondersteunende functies een sterke 
plaats moesten krijgen naast de eigenlijke fabricage. 17 Binnen de Lichtgroep 
was de kort na de oorlog gebouwde TL-Iampenfabriek in Roosendaal een 
sprekend voorbeeld. In de jaren zestig beschouwde men de TL-lampenfabri
cage als succes, waarvan men de oorzaak zocht in Roosendaals zelfstandig
heid. 

'And now? The end-product of Philips Roosendaal now has a smalilead. 
This because the Roosendaal 'TL' -bulwark was placed on its own feet as 
soon as possible. It was given the disposal of its own raw-materials sup
ply: a glass factory, a fluorpowder factory, a research department of its 
own, a department in which new machines were developed. >18 

In Roosendaal was het Deenen gelukt, een 'glass factory' in de fabriek op te 
nemen. Voor Weert had hij dezelfde plannen: 

'De Heer Deenen heeft het plan om ergens in de Benelux een nieuwe 
fabriek te bouwen voor de fabricage van onze normale lampen. Het is 
dan de bedoeling een carrouselmachine (= ballonblaasmachine, HV) 
direct te koppelen aan de grote produktiegroep. 
Ir. Wildeboer heeft dit in studie en zal dus ook bij de bouw van de fabriek 
een grote zeggenschap moeten hebben, want het ballontransport speelt 
momenteel nog een grote rol in onze kostprijs. '19 

Kennelijk vormde het plaatsen van de fabricage van glasonderdelen voor 
Deenen een belangrijk onderdeel van het creëren van een zelfstandige vesti
ging. Daarnaast dacht Deenen met de koppeling van de lampenproduktie met 
de ballonfabricage een aanzienlijke besparing te kunnen realiseren.2o 
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Het onderbrengen van lampenfabricage en ballonblazen in één fabriek veron
derstelde een nauwe samenwerking tussen de liG Licht en de liG Glas. Uit 
een experiment in het eerste halfjaar van 1957 bleek deze samenwerking 
mogelijk. Voor de Lichtgroep had het zelfs 'het voordeel opgeleverd, dat de 
heren van de glasfabriek meer rekening zijn gaan houden met het verwerken 
van de ballons in de lampengroep. '21 

Toen een experiment van de koppeling van een Philips-ballonblaasmachine22 

(verder: carrousel) met een lampengroep startte, was al duidelijk dat deze 
koppeling niet door zou gaan. Een nauwkeurige berekening van de besparing 
die met de koppeling gerealiseerd kon worden resulteerde in een totaal be
drag van 270.000, = per jaar, wanneer de Standaardlampenfabriek in Eind
hoven zou komen en 380.000, = per jaar, wanneer deze in Turnhout zou 
komen. De noodzakelijke extra investeringen in Turnhout berekende men op 
circa zestien miljoen gulden, een bedrag dat gegeven de relatief kleine extra 
besparing moeilijk te beargumenteren zou zijn.23 

De latere experimenten met de koppeling van beide processen brachten wel
iswaar een iets betere kwaliteit gloeilamp; toch wilde men aan de hand daar
van niet anders concluderen dan dat het plan onhaalbaar was. 24 

Wat Deenen in Roosendaal was gelukt, lukte hem voor de nieuwe gloeilam
penfabriek niet. In Hoofdstuk 8 zullen we zien dat Deenens argumenten voor 
plaatsing van buisglasfabricage in Roosendaal sterker waren dan het argu
ment van de grotere kosten die dit met zich meebracht. Voor de Standaard
lampenfabriek bleek het omgekeerde te gelden. 
Toch was Weert ook zonder ballonfabricage een vergaand verzelfstandigde 
vestiging. Wel betekende het in stand houden van de ballonfabricage in 
Eindhoven dat de totale gloeilampenproduktie niet geheel was losgekoppeld 
van Eindhoven, zoals dat voor de TL-Iampenfabricage wel het geval was. De 
beheersing van de kwaliteit van glasonderdelen voor gloeilampen was dus 
niet alleen een Weertse aangelegenheid. 

Het voorbeeld van de ballonfabricage geeft een illustratie van de prioriteiten 
die de Lichtgroep stelde. Een 'eigen glasfabriek' vormde voor Deenen een 
belangrijk onderdeel van een 'zelfstandige vestiging', maar het argument van 
terugverdientijd telde uiteindelijk zwaarder, dan het creëren van een zo 
zelfstandig mogelijke fabriek. We kunnen uit de beslissing de ballonfabricage 
niet naar Weert te verplaatsen opmaken, dat de Lichtgroep niet de intentie 
had van Weert eenzelfde onafhankelijke en van Eindhoven losgekoppelde 
fabriek te maken als men van Roosendaal had gemaakt. 
Een grote zelfstandigheid zou Weert desondanks krijgen door de overplaat
sing van ondersteunende afdelingen uit Eindhoven. Verder kreeg de gloei
lampenfabriek in Weert een voorbeeldfunctie binnen de Lichtgroep . 25 
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In deze uitverkoren posltte school echter tegelijkertijd een beperking in de 
handelingsvrijheid en de onafhankelijkheid van de zelfstandige vestiging. De 
voorbeeldfunctie kon betekenen dat innovaties in de gloeilampensector eerder 
dan innovaties in andere sectoren een algemeen belang gingen dienen. Be
langstelling en in het verlengde daarvan medewerking in Weertse projecten 
vanuit Eindhoven was daarvan een direct gevolg. In Hoofdstuk 6 zullen we 
zien dat het generaliseren van innovaties in Weert tot innovaties van alge
meen belang tot felle competentie-geschillen tussen Eindhoven en Weert 
leidden. Dergelijke gebeurtenissen konden het gevoel van zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid van de Weertse fabriek ondermijnen. 

De Standaardlampenfabriek als revolutionair fabrieksconcept 

In afwachting van de beslissing van de Raad van Bestuur, Weert toe te wij
zen aan de Lichtgroep werd nagedacht over hoe deze fabriek eruit moest 
gaan zien. 26 Al in februari 1957 was duidelijk hoeveel groepen in de nieuw 
te bouwen fabriek moesten worden ondergebracht en hoe groot de fabrieks~ 
hallen moesten zijn.27 

Tijdens de Technische Directiebespreking van 31 mei 1957 werd een presen
tatie gegeven van de opzet van de nieuwe fabriek. Men wilde een hal bou
wen van 45 meter breed en 110 tot 120 meter lang. Daarin konden dan 15 
groepen worden geplaatst, waarvan drie voor de BM-groep en GemBel. 
Voor het plaatsen van deze groepen was een breedte van 30 meter nodig 
zonder kolommen of andere dakondersteuningen. De hoogte van de hal 
moest minstens 6 meter bedragen, zodat geen afzuigkappen boven de machi
nes nodig waren. 28 

Uit de presentatie wordt duidelijk dat men beoogde de hal aan te passen aan 
de afmetingen van de volggroepen. De volggroepen waren 27,5 meter lang 
en naast elkaar geplaatst was voor 15 groepen een 90 meter lange fabriek 
nodig. De verschillende functies - ballontoevoer, wassen, verpakken, opslag, 
administratie etc. - situeerde men om de groepen heen op een manier die 
logisch en efficiënt leek. 29 Daarmee waren vorm en afmetingen van de hal 
bepaald. Deze methode van het bouwen van een fabriekshal om de machines 
heen gold als modern en revolutionair. Voor de BM-groep was deze methode 
vooral makkelijk: zij had de vrijheid volggroepen te ontwikkelen, zonder 
rekening te houden met de afmetingen van de ruimten. Op de Emmasingel in 
Eindhoven was deze vrijheid er niet. De plannen voor de bouw van de Stan
daardlampenfabriek bracht de mogelijkheid voor de volggroepen andere, 
grotere afmetingen te kiezen en deze zelfs uit te breiden. 30 



152 De Starulaardlampenfabriek in Weert 

Eind oktober 1957 werden de plannen, zoals die in mei waren gepresenteerd, 
gewijzigd. In plaats van om de groep heen, wilde men nu de ballonverwer
king en het verpakken onder de volggroepen situeren. De volggroepen zou
den op de eerste verdieping van de fabriek komen, ballonverwerking en het 
verpakken op de begane grond. De fabriek hoefde nu slechts 30 meter breed 
te zijn. Voor de opslag van materialen en lampen zou een apart veemgebouw 
worden neergezet. Een aanzienlijke kostenbesparing was het argument voor 
deze wijziging van de plannen. 31 (De figuur op pagina 153 laat de inrich
ting van de fabriek zien.) 
Het idee was ballons naar de volggroepen toe te voeren en lampen af te 
voeren door de verdiepingsvloer heen. Leidingen en kabels naar de machines 
wilde men tegen het plafond van de parterre laten lopen. Glasafval zou ook 
door de verdiepingsvloer en langs het plafond van de parterre worden afge
voerd.32 

Met deze inrichting dacht men een perfecte fabriek te hebben ontworpen. 
Vooral op de verdieping was sprake van technisch ideale fabricage-omstan
digheden. Aan- en afvoer kon vlakbij de machines gebeuren, glasafval werd 
onzichtbaar en automatisch afgevoerd, leidingen waren niet te zien. De 
fabricageruimte was zo hoog dat afzuiginstallaties boven de machines niet 
nodig waren. De machines kregen daardoor rondom een goede bereikbaar
heid. Daarnaast kreeg de verdieping een beeld van een schone, ruime en 
moderne fabriek. Dat zo'n beeld gewenst was blijkt ondermeer uit de bijna 
steriele foto's die men voor publikatie maakte,33 waarvoor overigens ook 
het merendeel van het fabricagepersoneel uit de hal werd verwijderd (zie 
pagina 154). Illustratief is ook de opmerking in een verslag van de Techni
sche Directiebesprekingen: 

'Wanneer de fabriek in Weert wordt ingericht, zullen nog niet alle groe
pen volledig automatisch kunnen lopen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn 
voor de kaars- en kroonlampengroep. Deze nog niet volledig geautomati
seerde groepen zullen achter een scheidingswand geplaatst worden, zodat 
al de groepen, die bij een eventuele bezichtiging worden getoond, volau
tomatisch lopen. ,34 

Door het bouwen van een fabriek waarvan de afmetingen van de ruimten 
waren aangepast aan de machines en waar in allerlei aan- en afvoer-moge
lijkheden was voorzien, was voor de BM-groep een belangrijke belemmering 
weggenomen. Zij kon zich nu volledig richten op de ontwikkeling van een 
moderne volggroep en hoefde geen rekening meer te houden met beperkin
gen die fabrieksgebouwen stelden. 
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De Standaardlampenfabriek was bedoeld voor de fabricage van normale 
typen lampen, die in grote aantallen werden omgezet. Nieuwe volggroepen 
werden voor deze fabricage ontwikkeld . In de nieuwe fabriek werd het mo
gelijk met deze machinegroepen een voorbeeld van een super-moderne fa
briek te geven: 'een schone en opgeruimde fabriekshal, zonder voorraden en 
afval en vrijwel zonder fabricagepersoneel; waar de machines zelfstandig 
functioneren; en waar aan de snellopende, lange machinelijn slechts één 
medewerker staat, die de machines bewaakt. ... ' 
De Standaardlampenfabriek gaf de BM-groep mogelijkheden te bewijzen de 
meest moderne machinegroepen te kunnen ontwikkelingen en weer een voor
beeld te zijn voor andere BM-groepen binnen de Lichtgroep, voor Philips en 
daarbuiten .35 

2. Bedrij fsmechanisatie-strategie 

In 1963 werd de BM-Gloeilampen overgeplaatst naar Weert.36 De groep 
werd daar onderdeel van een grote fabriek en van het kenniscentrum op het 
gebied van gloeilampen. Nieuwe mogelijkheden en uitdagingen waren er 
voor de ontwikkeling van een nieuwe volggroep in een fabrieksgebouw dat 
geheel paste in de wensen van de BM-groep . De BM-groep kon werken met 
een grote zelfstandigheid en kreeg een bevestiging van haar voorbeeldfunctie 
voor andere, nieuwe lampsoorten. In het voorgaande zijn deze mogelijkheden 
en uitdagingen besproken. 
In deze paragraaf analyseren we componenten van de innovatie-strategie, 
waarmee de BM-groep probeerde tot een nieuwe volggroep te komen. Ver
trekpunten voor deze analyse zijn de diversificatie van de gloeilamp en de 
situatie van het werken in kleine, gesloten markten. Deze zijn resp. in een 
beschouwing over massafabricage en de ontwikkeling van het Philips-concern 
aan de orde geweest. Hier gebruiken we deze gegevens om vast te stellen 
waar de BM-groep zich in hoofdzaak op richtte en wat de reikwijdte van de 
strategie en de activiteiten van de BM-groep was. 
De strategische componenten die worden besproken zijn: het volgen van 
ontwikkelingen van GE; de grote nadruk op de kwaliteit van machines; de 
keuze voor het gelijktijdig ontwikkelen van nieuwe en modificeren van oude 
volggroepen; het volgen van technische ontwikkelingen; en het zoeken naar 
innovatieruimte binnen het totale produktieproces. De eerste componenten 
kennen we van voor de oorlog . Voor de laatste component komen we terug 
op het ballonblazen, waaraan de BM-groep, om haar volggroepen te kunnen 
versnellen, hogere eisen wilde stellen. 
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De gloeilamp en de produktie ervan 

Bekijken we het produktassortiment na de oorlog, dan vallen slechts weinig 
veranderingen op met dat in het Interbellum. Nog steeds kwam de gloeilamp 
voor in een rijke verscheidenheid aan uitvoeringsvormen. Miniatuur- en 
autolampen werden inmiddels als aparte soorten beschouwd. Deze lampen 
produceerde Philips resp. in Dordrecht en Aken. Voor de produktie van deze 
typen bestond een 'eigen BM -groep' .37 De overige gloeilamptypen werden, 
zoals voor de oorlog verdeeld in verschillende gasgevulde lampen, vacu
umlampen en speciale lampen. Onder het begrip normale lamp verstond men 
'alles wat gemaakt wordt op een carrousel en een grote groep. '38 Normale 
lampen waren vacuümlampen en gasgevulde lampen, die in grote hoeveelhe
den werden gemaakt, in verschillende wattages, met een '60mm' of '70mm'
ballon en met een 'E27' of 'B22-huls' .39 Verder werden ook kaars- en 
kroonlampen als normale lampen beschouwd. 
In Weert vertegenwoordigden de normale typen in aantallen circa zestig 
procent van Weerts totale gloeilampenproduktie, maar in geldwaarde nog 
geen kwart van de omzet. Driekwart van de omzet maakte Weert dus op de 
overige, speciale gloeilampen. Buiten Weert lag deze verhouding iets gunsti
ger. Het aandeel van de speciale lampen was in de buitenfabrieken iets klei
ner. 40 Speciale gloeilampen bestonden in talloze typen. Een groot deel van 
deze typen was Philips gaan maken, op basis van de filosofie 'alles te leve
ren wat de klant wenst, zolang deze ervoor betaald', en was deze vervolgens 
blijven maken. 41 De winstmarges op deze lampen waren hoog, de produk
tievolumes klein. Philips had een naam in de kwaliteit van deze lamptypen. 
Op verschillende typen verdedigde het concern een monopoliepositie. 
De speciale gloeilampen werden op aangepaste, ingekorte of meer handmatig 
bediende, veelal oudere groepen of machines geproduceerd. Mechanisatie
inspanningen richtten zich op het vergaand mechaniseren van machinegroe
pen en dus op de produktie van normale gloeilampen. Machine-ontwikkeling 
richtte zich dus op een beperkt deel van de gloeilampenproduktie en een 
beperkt deel van de omzet. 

De hoeveelheid produktiemiddelen was bij Philips sinds 1920 sterk toegeno
men. Voor de normaallampenproduktie bestonden in 1957 wereldwijd maar 
liefst 105 groepen. 42 Dit grote aantal groepen legde een aanzienlijke belas
ting op de BM-groep. Vernieuwingen aan machines moesten op termijn in 
een groot aantal groepen worden doorgevoerd. Dergelijke exercities legden 
beslag op de capaciteit van de BM-groep, die met het ombouwen en het in 
bedrijf stellen was belast.43 Vooral wanneer aan het doorvoeren van ver
nieuwingen door de Lichtgroep-directie prioriteit werd gegeven, betekende 
dit een rem op andere werkzaamheden, zoals de ontwikkeling van nieuwe 
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machinegroepen. Een voorbeeld hiervan vinden we in het verslag van de 
Technische Directiebespreking op 20 februari 1957: 

'Voor GLS-lampen is er een 2400/uur-groep in constructie. Van groter 
belang is echter een oplossing voor de ombouw van alle 105 bestaande 
groepen, welke een besparing van 4 mensen per groep moet geven. '44 

In Hoofdstuk 3 is veel aandacht besteed aan de spreiding van de wereld
gloeilampenproduktie. Samen met de verdeling van het gloeilampenassorti
ment betekende deze spreiding voor Philips de beheersing van een complexe 
situatie , waarbij mechanisatie, voorzover die gericht was op geavanceerde 
arbeidsbesparende en snelle machinegroepen, slechts betrekking had op 
enkele onderdelen daarvan en slechts zinvol was in enkele landen. De BM
groep zou zich vooral richten op de ontwikkeling van machines voor normale 
gloeilampen. De produktie van speciale lamptypen profiteerde daarvan 
slechts door het vrij komen van oudere, veelal handmatig bediende machines. 
De ontwikkeling van machinegroepen voor normale lampen werd daarnaast 
in haar functionaliteit beperkt door een langzame afname van het aandeel van 
de normale lampen in het totale volume en steeds kleinere kostprijsverIagin
gen, die voor deze typen haalbaar waren. Verder stemde de BM-groep haar 
strategie af op de produktie-omstandigheden dichtbij huis. Ook de gloei lam
penproduktie in verre landen, waar vaak de arbeidskosten lager waren, profi
teerden daarom slechts door het in de rijke landen vrij komen van oudere 
machines van de machine-ontwikkeling. Tenslotte werd de tijd die nodig was 
voor de implementatie van ontwikkelingen in de totale wereld-produktie 
bepaald door het met de omzet groeiende aantal in de wereld opgestelde 
machinegroepen. 
Bij een beschouwing van de strategie van de BM-groep moeten we ons dus 
realiseren dat de reikwijdte van de machine-ontwikkeling door produkt- en 
produktiefactoren werd beperkt. De ontwikkelingen die in dit Hoofdstuk 
worden beschreven hebben betrekking op een klein deel van Philips' gloei
lampenomzet. 

Parallel ontwikkelen en het doorschuifsysteem 

De constructie van een nieuwe machinegroep werd beschouwd als een apart 
project naast de lopende werkzaamheden, een project dat deze werkzaamhe
den onmogelijk zou mogen hinderen. Deze wijze van opereren, die we kort 
kunnen omschrijven als het parallel ontwikkelen van nieuwe machinegroepen 
en het verbeteren van bestaande groepen, is kenmerkend voor de bedrijfsme
chanisatie in de Lichtgroep . De wijze van opereren had het voordeel dat men 
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zich niet afhankelijk maakte van één nog te realiseren innovatie - iets dat 
overigens in de produktontwikkeling ook hoogst ongebruikelijk is. Philips 
kon zich daarbij zo'n wijze van opereren financieel veroorloven, maar deze 
ook legitimeren. Met de introductie van een nieuwe machinegroep werd de 
bestaande groep allerminst afgeschreven. Men kende het gebruik machine
groepen 'door te schuiven', naar kleinere series, of naar zgn. lage lonenlan
den. Een dergelijk gebruik is ook logisch, omdat men niet de capaciteit had 
een machinegroep-concept in korte tijd integraal door te voeren.45 

Een mogelijk bezwaar van het parallel ontwikkelen van nieuwe en bestaande 
machinegroepen was wel dat een situatie kon ontstaan waarbij de besparing 
gerealiseerd met een nieuwe groep tegenviel, omdat de bestaande groepen 
qua produktiviteit en lampkostprijs gedurende de ontwikkeling van de nieuwe 
groep sterk waren verbeterd. Bij de raming van kostprijs, rendement en 
terugverdientijd voor een nieuwe groep werd immers uitgegaan van de pres
taties van de bestaande groepen op het moment dat een project voor de ont
wikkeling van een nieuwe groep startte. 
In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe deze in de jaren vijftig gekozen 
en sindsdien gebruikelijke wijze van opereren haar invloed deed gelden op de 
ontwikkeling van nieuwe machinegroepen. Belangrijk is daarbij de ruimte 
voor verdere verbeteringen die er in bestaande groepen steeds aanwezig 
bleek te zijn. 46 

Voor de nieuwere machinegroep die voor de Standaardlampenfabriek in 
Weert werd ontwikkeld bleek het bezwaar niet te gelden. De snelheid van de 
bestaande groepen was nog relatief laag - bij de plannen voor de nieuwe 
groep zette men hoog in op 2400 lampen per uur - en de haast die men 
maakte was groot. De groepen waren bedoeld voor een nieuwe gloeilampen
fabriek. Deze fabriek moest op korte termijn functioneren. 47 

Gedurende de ontwikkeling van de 2400/uur-groep bracht men de snelheid 
van de bestaande groep omhoog naar 2000 lampen per uur en daarbij bleef 
het. 48 Een sterke verbetering van het rendement en de doorlooptijd was 
slechts mogelijk met een aantal ingrijpende vooral procesmatige en logistieke 
ontwikkelingen en juist deze ontwikkelingen vormden de basis voor de 
2400/uur-groep. 

Het resultaat van het parallel ontwikkelen van een volggroep voor 2400 
lampen per uur en het verbeteren van bestaande groepen kan positief worden 
beoordeeld. Met de nieuwe groep kon men komen tot een moderne inrichting 
van de normaallampenproduktie in West-Europa. Daarnaast was de levens
duur van de oudere groepen door verschillende modificaties verlengd. Men 
had bij deze ontwikkelingen kunnen profiteren van nieuwe technieken, be
doeld voor de nieuwe volggroep. 
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General Electric 

In Hoofdstuk 2 werd de relatie besproken van Philips met haar grootste 
concurrent GE. In 1919 was een Principal Agreement gesloten, dat het voor 
beide partners mogelijk maakte van elkaars kennis gebruik te maken. Voor 
Philips bood dit de mogelijkheid zich door de kennis van GE te laten sturen 
in haar machine-ontwikkeling. In de beginfase werd dit gedaan, maar met de 
ontwikkeling van de SU-machine koos Philips een eigen weg naar universele 
machines. Deze relatie van Philips met GE, gekenmerkt door het nauwgezet 
bestuderen en eventueel overnemen van elkaars ideeën en ontwikkelingen, is 
in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog niet veranderd.49 

GE's eerste gloeilampengroepen waren opgezet voor een snelheid van 400 
lampen per uur. Zoals bij Philips waren ook voor GE de crisisjaren een 
periode van rust aan het gloeilampen-mechanisatiefront. Tot 1930 werd bij 
GE de snelheid van de groepen wel opgevoerd naar 1350 lampen per uur, 
maar ingrijpende mechanische veranderingen vonden niet plaats. Een sterke 
stijging van de vraag naar gloeilampen na de oorlog en een tekort aan arbeid 
brachten GE er in de jaren vijftig toe de produktiviteit van de groepen verder 
te verhogen. Overwogen werd de constructie van een geheel nieuwe groep, 
maar aangezien hiervoor de tijd ontbrak, besloot GE de snelheid van de 
bestaande groepen nogmaals op te voeren en wel tot 2000 lampen per uur. 
Hiertoe werden de ballonaanvoer en het overzetten van machine naar machi
ne gemechaniseerd; de bewegingen van de machines verbeterd; de machines 
aan elkaar gekoppeld; en gereedschap voor het automatisch opsteken van 
hulzen geconstrueerd. so 
De BM-groep van Philips, bekend met deze ontwikkeling, uitte eind 1956 
haar bezorgdheid over een achterstand op het gebied van mechanisatie van 
normale lampen. sl In een Technische Directiebespreking werd melding 
gemaakt van het bij Philips in constructie zijn van een 2400/uur-groep, een 
project dat in direct verband werd gebracht met de gewenste bouw van een 
Standaardlampenfabriek. Aan het eind van het jaar 1957 moest een opzet 
voor een dergelijke fabriek kunnen worden gemaakt. S2 

In hun mondeling verslag van een bezoek aan GE in het voorjaar van 1958 
werd door J. van Berne, A. Deenen en F. Custers opnieuw grote bezorgd
heid geuit. s3 GE was zover, dat alle Sealex-machines 2000 lampen per uur 
draaiden. Aan een geheel nieuw concept voor een stapsgewijs draaiende 
insmelt-/pomp-/opsteek-/gipscombinatie werd gewerkt. S4 Philips had daaren
tegen nog maar één groep die 1800 lampen per uur kon verwerken, en dat 
was slechts een experiment. ss Volgens Van Berne was het nu zaak haast te 
maken met de 2400/uur-groep en er daarvan direct twaalf door de Machine
fabrieken te laten maken. Als doel stelde men zich minstens één groep draai
end te krijgen voor het einde van het jaar 1958. S6 
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We zien dat nog steeds de voortgang van GE voor Philips een belangrijke 
drijfveer vormde voor de ontwikkeling van snellere volggroepen . Een gevoel 
van achterstand, als steeds terugkerend verschijnsel na een bezoek aan GE, 
was voor de Lichtgroep-directie aanleiding de BM-groep aan te sporen haast 
te maken met de ontwikkeling van snellere groepen. In de periode na de 
oorlog zien we dat de snelheid van de groepen maatgevend werd voor verge
lijkingen met GE. 
De verslagen beschouwend lijkt Philips' gevoel van achterstand echter weinig 
meer dan een getallenspel. GE had het project van een snelle groep, die 
'volledig geautomatiseerd' en gesynchroniseerd was, afgerond en over de 
gehele normaallampenproduktie doorgevoerd, terwijl Philips nog maar net 
met de constructie van een dergelijke groep was begonnen. GE begon zelfs 
met onderzoek naar een nieuw concept (een 3000/uur-groep), omdat men een 
verdere uitbreiding van de produktiecapaciteit nodig achtte en men met de 
2000/uur-groep 'een optimum' dacht te hebben bereikt. 57 

Toch leidt een nauwkeuriger analyse tot de conclusie, dat het met de gevoel
de achterstand alleszins meeviel. 
GE kon nog altijd terugvallen op een grote thuismarkt en voerde relatief 
weinig typen (hulzen, voltages, wattages etc.). Het omstellen van een machi
negroep naar een ander lamptype werd in principe niet geaccepteerd, terwijl 
men dit bij Philips juist noodzakelijk achtte. 58 Uiteindelijk kon de 3000/uur
groep van GE wel worden omgesteld, maar dit kostte enkele dagen . S9 Ge
zien de organisatie van de produktie en Philips' produktassortiment zouden 
dergelijke machines bij Philips inferieur zijn. 
Daarnaast had GE voor het onderzoek naar geheel nieuwe concepten als 
hoofdargumenten het omlaag brengen van het uitvalpercentage en het terug
brengen van het onderhoud, argumenten die er op wijzen dat hiermee bij de 
2000/uur-groep problemen waren. 6O Inderdaad merkten Philips-bezoekers in 
1963 en 1966 een grote storingsgevoeligheid van deze groepen Op.6! Derge
lijke problemen werden bij Philips niet geaccepteerd: De aan buitenfabrieken 
geleverde machines moesten 'full-proof zijn. 62 Men wilde een eindeloos 
heen en weer reizen van toch al schaarse (BM-)specialisten voorkomen. 
Tenslotte moeten we de genoemde snelheden zien als bruto-snelheden. Een 
hoog uitvalpercentage, waarvan bij GE's 3000/uur-groep lange tijd sprake 
was, bracht niet alleen hoge (afval)kosten met zich mee, maar reduceerde 
ook de netto opbrengst. Tijdens hun bezoek in 1966 zagen A. Meijers en J. 
Korthals Altes hierin aanleiding te informeren of GE met deze 3000/uur
groep niet wat te hoog gegrepen had. 63 

De hoge eisen, die men bij Philips aan machines stelde, resulteerden kenne
lijk in een langzamere opvoering van de snelheid. Eisen van universaliteit en 
kwaliteit lieten geen snelle aanpassingen en modificaties toe. 
Ook deze voor de BM-groep kenmerkende strategische component kennen 
we al van voor de oorlog. Deze bewuste strategische keuze, meer nadruk te 
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leggen op kwaliteit dan op implementatie-snelheid, kon echter een gevoel van 
achterstand bij de BM-groep niet altijd relativeren. Dit leidde tot een beleid 
waarbij streven naar een snelle implementatie en streven naar een hoge 
kwaliteit afwisselend en soms tegelijkertijd de boventoon voerden. 

Het gevoel van achterstand op GE was een drijfveer voor de BM-groep om 
tot de ontwikkeling van een nieuwe groep in een nieuwe fabriek te komen. 
Na hun bezoek aan GE in 1958 spoorden Van Berne, Deenen en Custers de 
BM-constructeurs aan tot grote haast met de realisering van de nieuwe volg
groep. Het gevoel van achterstand ging vanaf dat moment niet alleen een rol 
spelen als drijfveer, maar tevens als beïnvloeder van het projectverloop. De 
plotselinge haast zou mede leiden tot relatief zwakke constructies voor een 
aantal machines (zie paragraaf 2) . 
De ontstane druk op de capaciteit van de BM-groep, ook veroorzaakt door 
het tekort aan constructeurs (zie Hoofdstuk 4), was aanleiding voor de BM
groep-leiding herhaaldelijk te wijzen op het belang van de kwaliteit van de te 
realiseren mechanisatie. 

'In de loop van de laatste paar jaren is het bedrag, dat we in Eindhoven 
aan BM besteden met 60% opgelopen. Toch zijn er onderwerpen, bijv. 
het sparen van mensen aan de bestaande lampengroepen, waarbij men 
als oppervlakkige beschouwer de indruk krijgt dat andere fabrieken ons 
soms vóór zijn. De moeilijkheid is echter, dat Eindhoven geen machines 
naar buiten kan sturen of verbeteringen in het buitenland aan bestaande 
machines kan laten aanbrengen als we niet voor 100% zeker zijn, dat de 
constructie betrouwbaar werkt. Met een constructie, die voor 95% goed 
is, kan men wel een goede show geven, zoals dit herhaaldelijk gebeurt; 
voor ons doel is zo 'n constructie echter totaal inferieur. '64 

De eis van 'jull-proof zijn' van machines of verbeteringen aan machines 
werd nog versterkt doordat de verbeteringen er doorgaans op neerkwamen 
handwerk te mechaniseren. 'Men verwijdert immers de mensen, die nu nog 
in kunnen grijpen, als iets mis loopt. '65 

Nieuwe uitdagingen: rekenmethoden 

In Hoofdstuk 4 werd gesteld, dat een belangrijk onderdeel van de innovatie
strategie van de BM-groep het volgen van de ontwikkeling van de techniek 
was. Met een belangrijk voorbeeld daarvan openen we paragraaf 3 van dit 
Hoofdstuk: de jaren zestig stonden in het teken van de 'automatisering'. In 
de ontwikkeling van de nieuwe volggroep was 'automatisering' een zeer 
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belangrijk aspect. Een illustratie daarvan vinden we in de naamgeving van de 
nieuwe groep: de Automatische groep. Het volgen van de technische ontwik
keling op dit gebied was in deze jaren bij de BM-groep geen strategie op 
zich zelf, maar vormde een invulling van de alles overheersende snelheids
drijfveer. Een verhoging van de snelheid van de groepen dacht men te kun
nen realiseren met de 'automatisering' van de groep . 
Wat men precies onder het begrip 'automatisering' verstond is onduidelijk . 
In Hoofdstuk 1 zagen we dat in deze jaren weinig concensus over de precie
ze betekenis van het begrip bestond. Daarom besteden we hier weinig aan
dacht aan het woord 'automatisering' en zoeken we naar beter duidbare 
technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen die de 'Automatische groep' 
karakteriseren. Een voorbeeld is de ontwikkeling van nieuwe goniometrische 
rekenmethoden. 66 

Deze nieuwe rekenmethoden maakten het mogelijk bewegingen van bewer
kingsgereedschappen nauwkeuriger, vloeiender en daarmee sneller te maken. 
Beweegt het gereedschap in een vloeiende maar directe lijn naar het produkt 
toe, dan legt deze een kortere weg af en heeft daarvoor dus minder tijd 
nodig. Verder poogde men tijd te winnen door het gereedschap al in bewe
ging te zetten, wanneer het produkt haar positie nog moest bereiken. 
Wanneer men de snelheid van de molens wilde vergroten, was meestal een 
uitbreiding van het aantal standen noodzakelijk aangezien insmelttijden, 
pomptijden, koeltijden, brandtijden en ovenverblijftijden hetzelfde moesten 
blijven. Uitbreiding van het aantal standen resulteerde in een grotere diame
ter van de molen, hetgeen bij grotere draaisnelheden grotere traagheidspro
blemen met zich meebracht. 67 De problemen waarin men terecht kwam met 
het op een hogere snelheid brengen van de molen en het uitbreiden van het 
aantal standen, probeerde men nu met het verbeteren van de bewegingen op 
te lossen. 
Bij een stapsgewijs draaiende molen is er een voortdurende afwisseling tus
sen het bewegen en het stilstaan van de molen. De tijd van bewegen en de 
tijd van stilstaan staan in een bepaalde verhouding tot elkaar, die men uit
drukt in een waarde, gerelateerd aan de groefschijf die de stapsgewijze be
weging verzorgt. Aanvankelijk was de verhouding tussen de tijd van bewe
gen en de tijd van stilstaan van een SU-machine één staat tot drie. Een der
gelijke verhouding, waarbij dus de molen driekwart van de tijd stilstaat om 
bewerkingen aan het produkt mogelijk te maken, drukt men uit in een opzet
hoek van de groefschijf van 90°. 68 Kan nu door het verbeteren van 
bewegingen een tijdwinst in de bewerkingen worden gerealiseerd, dan wordt 
het mogelijk de opzethoek te vergroten en aldus de traagheidskrachten op de 
molen te verkleinen. 
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Het waren dergelijke ingewikkelde methoden die eind jaren vijftig ingang 
vonden en waarmee het construeren van machines veranderde. De toepassing 
van nieuwe rekenmethoden zorgde in de analyse van bewegingen voor een 
nieuwe dimensie, leidend tot een verdere uitbuiting van de machineconcep
ten. De toepassing van nieuwe rekenmethoden had aldus bijgedragen de 
ruimte die voor verdere ontwikkeling in de machineconcepten aanwezig was 
beter te benutten. 69 

De Ribbondiscussie 

Een belangrijke stelregel bij de ontwikkeling van produktiemachines is dat 
snellere machines hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de verschillende 
toe te voeren onderdelen. Wanneer bijvoorbeeld een machine voor het vanuit 
een voorraad achter elkaar plaatsen van ballons wordt versneld, dan zal deze 
in principe 'ruwer' met de ballons omgaan. Kleine foutjes die tijdens de 
fabricage van de ballons zijn ontstaan, zullen veel eerder aanleiding geven tot 
breuk. 
Dezelfde redenatie geldt voor veel andere deelprocessen. We kunnen stellen 
dat de ruimte om machines te versnellen voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door de eisen die aan onderdelen kunnen worden gesteld. Is in de 
fabricage van bepaalde onderdelen kwalitatief een maximum bereikt, dan 
stelt dit grenzen aan het verder ontwikkelen van volggroepen. Omgekeerd 
zullen de constructeurs van volggroepen alles in het werk stellen, om te 
komen tot een nieuw en beter fabricageconcept voor dat onderdeel, om zo 
een verdere ontwikkeling van de volggroepen mogelijk te maken. 
Een voorbeeld hiervan is de tussen circa 1955 en 1965 gevoerde discussie 
over de aanschaf van een superieure ballonblaasmachine: de ribbonmachine. 
Aanleiding voor deze discussie was het inmiddels afgewezen plan van A. 
Deenen om de ballonfabricage te koppelen aan de lampenfabricage. 

De ribbonmachine was technologisch het summum op het gebied van ballon
blazen en was een paradepaardje van Corning Glass Works, die deze machi
ne eind jaren twintig in samenwerking met GE ontwikkelde.70 Een groot 
bezwaar van de ribbonmachine was de immense produktiesnelheid. De ma
chine produceerde zo'n 80000 ballons per uur, hetgeen neer kwam op 600 
miljoen lampen per jaar in continu bedrijf. Dergelijke aantallen waren voor 
Philips in Europa veel te hoog. Daarbij, zo stelde men, bood de ribbonma
chine, wanneer deze samen met Osram en F .R.L.E. zou worden geëxploi
teerd, nog steeds geen oplossing voor het transport, de opslag en het wassen 
van ballons. Aangezien men het daarom onwaarschijnlijk achtte dat met de 
ribbonmachine een kostprijsverlaging te realiseren viel en een 'internationale 
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samenwerking met een ribbonmachine allerlei wel1uJast onoverkomelijke 
problemen opwerpt', besloot de Lichtgroep-directie aan deze machine 'geen 
aandacht meer te wijden'. 71 

Nu echter de koppeling van de ballonblaasmachines (carrousels) met de 
lampengroepen van de baan leek, greep de BM-groep de kans de aanschaf 
van een ribbonmachine opnieuw ter discussie te stellen.72 Al een aantal 
maanden eerder hadden constructeurs zich lovend uitgesproken over de 
'voonreffelijke gelijkmatigheid', die de ribbonmachine-ballons van GE ver
toonden.73 Zij baseerden zich hierbij op het argument dat de carrousel
ballons te slecht, dat wil zeggen van een te onregelmatige dikte en kwaliteit 
waren om deze in een volggroep met een hoge snelheid te kunnen verwer
ken.74 

Tot een snelle aanschaf van een ribbonmachine, of een beleidsintentie in die 
richting kwam het niet. Wel zette de discussie aan tot herhaald onderzoek 
naar de kwaliteit van ballons. 7s Tegenstanders van de aanschaf van een 
ribbonmachine probeerden daarin vooral de constantheid van de ribbon
ballon-kwaliteit te relativeren en te wijzen op mogelijkheden tot verbetering 
en versnelling van de carrousels.76 Voorstanders toonden regelmatig de 
voortreffelijkheid van de ribbon-ballons aan en wezen op de te ruime fabrica
gevoorschriften die voor ballons golden en die met snellere machines op den 
duur onhoudbaar werden: 

'Veel ernstiger is de sprong in de wulst van de Philips carrousel-ballons, 
welke in dit rapport worden gesignaleerd. In een fabricage-voorschrift 
gedateerd 21/7158 is omtrent deze sprong vastgesteld, dat wij sprongetjes 
van niet groter dan 5 mm accepteren. We konden dat ook doen, omdat 
deze sprongetjes met het oude trans pon- en verwerkingssysteem geen 
moeilijkheden gaven. Omdat deze sprong nu wel moeilijkheden geeft is 
het de vraag of wij ons ooit met een voorschrift accoord hadden moeten 
verklaren, waarbij een dergelijke positieve fout in het produkt wordt 
geaccepteerd. '77 • 

Tekenend voor de discussie was dat wanneer de voorstanders hadden gecon
stateerd dat de 'ribbon-ballons algemeen sterker' waren dan de carrousel
ballons, tegenstanders met proefresultaten kwamen waaruit het tegendeel 
bleek78

; of. dat tegenstanders de carrousel-ballon nog sterk dachten te kun
nen verbeteren, terwijl de voorstanders zulke verbeteringen bij voorbaat 
onvoldoende achtten. 79 Kernpunt in de discussie was dat de toch al moeilijk 
vast te stellen hogere kwaliteit van de ribbon-ballon niet in een getal kon 
worden uitgedrukt, waarmee in een investeringsafweging kon worden ge
werkt. 
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Dat de discussie door de Lichtgroep-directie als zeer hinderlijk werd erva
ren - Deenen hield tot in de budgetaanvragen voor Weert nog vast aan de 
mogelijkheid van carrousels in Weert - blijkt uit het feit dat BM-medewer
kers zich nog vele jaren later een uitgevaardigd 'ribbon-verbod' kunnen 
herinneren. 8o Toch blijkt uit de argumentatie bij de budgetaanvraag voor 
Weert, dat een 'Europese ribbonmachine' in overweging werd genomen. 

'De vestiging in Weert zal t.a. v. een eventuele ribbonmachine stellig 
gunstig gelegen zijn, waar in de eerste plaats het Limburgs-Duitse grens
gebied voor die vestiging in aanmerking komt. '81 

Pas in de jaren zestig zouden Philips en Osram in Lommel een fabriek bou
wen, voorzien van drie ribbonmachines en ontstond voor de BM-groep de 
gewenste situatie om te komen tot snellere groepen met lage uitvalpercenta
ges. 82 

3. De ontwikkeling van de Automatische groep 

Na de overgang naar het volggroepensysteem in de jaren twintig werd in de 
gloeilampenindustrie gesproken van lijnproduktie en zelfs van 'units' (= 
eenheid) en van 'automatische produktie'. Feitelijk was een volggroep niet 
meer dan een produktiesysteem waarbij machines voor achtereenvolgende 
deelprocessen bij elkaar in één ruimte waren geplaatst. Van een eenheid was 
geen sprake, de machines werkten individueel en beïnvloedden elkaar niet. 
Van 'automatische produktie' was al helemaal geen sprake; hoogstens waren 
enkele machines, wat de bewerkingen betreft, zelfwerkend. Bij Philips en 
GE konden de volggroepen worden beschouwd als een lijnproduktiesysteem, 
aangezien de machines ordelijk achter elkaar, als het ware langs een lijn 
waren opgesteld. Het volggroepensysteem was aldus niet meer dan een filo
sofie. De overgang van het afdelingssysteem naar het volggroepensysteem 
kon, in abstracte zin, worden beschouwd als een verandering in produktie
oriëntatie, zoals een functionele divisiestructuur en een landen-divisiestruc
tuur verschillende oriëntaties voor de structuur van een bedrijf zijn. De 
figuur op pagina 168 laat dit zien. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze 
zienswijze niets afdoet aan de omvang, de uitwerking en het succes van de 
overgang naar het volggroepensysteem. Wel illustreert het de aard van de 
overgang. Daarnaast laten deze overwegingen zien, waarom de term 'auto
matisch' aan produktiemiddelen geen waarde toekent in absolute zin. De 
betekenis van 'automatisch' is tijdgebonden, of wel dynamisch en kent dus 
geen vaste waarde toe aan een produktiemiddel. 
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Deze conclusie is belangrijk, aangezien we nu weer een ontwikkeling analy
seren, waarvoor de term automatisch werd gehanteerd . 'Automatisch' moe
ten we lezen als naam voor het resultaat van een ontwikkeling en relativeren 
als begrip voor de werking van produktiemiddelen. Het begrip 'automatisch' 
verwees vooral naar het moderne karakter van de nieuwe volggroep: de 
ontwikkeling vond plaats aan het begin van een tijdperk, in Hoofdstuk 1 
besproken als de automatiseringsdiscussie . 

De nieuwe volggroep voor 2400 lampen per uur kreeg de naam 'Automati
sche groep', of 'A-groep' . Het woord automatisch sloeg op de gemechani
seerde aanvoer van ballons en afvoer van lampen en glasafval, maar meer 
nog op het idee van gekoppelde machine-aandrijvingen. De gemechaniseerde 
aanvoer van ballons als onderdeel van een uitbreiding van de volggroepen 
met ballonverwerkingsprocessen en het koppelen van machines in combinatie 
met de functie van arbeid aan de machines worden als aparte onderwerpen in 
deze paragraaf besproken. 
Vertrekpunt voor de ontwikkeling van de nieuwe groep vormde de bestaande 
SU-groep. Met de vraag ' of ook de A-groep een universele groep moest 
worden, openen we de paragraaf. Het projectverloop en de uiteindelijke 
resultaten komen daarna aan de orde. 

Het SU-principe 

SU-groepen waren universele volggroepen. Met deze groepen konden alle 
typen normale lampen, dus zowel vacuüm- als gasgevulde lampen worden 
gefabriceerd. 
Bezien we de verhouding tussen gasgevulde lampen en vacuümlampen, dan 
valt een langzame, over jaren gespreide verschuiving op naar minder va
cuümlampen . Daarmee werd de functionaliteit van het universele karakter 
van de SU-insmelt-/pompmachine kleiner. Een steeds kleiner percentage 
vacuümlampen kon · het vasthouden aan het universele principe in de toe
komst steeds minder legitimeren. 
Ondanks dat in de loop van de jaren vijftig en zestig het percentage vacu
umlampen afnam, koos men voor de A-groep toch het SU-concept, zoals dat 
in de jaren twintig was ontwikkeld, en paste men daaraan de kop- en afwer
kingsmachines aan. Het was de bedoeling zowel gasgevulde lampen als va
cuümlampen in verschillende wattages te kunnen verwerken, zoals het nu 
ook, sterker dan voorheen, de bedoeling was 60mm én 70mm-baIlons en B22 
én E27-hulzen te verwerken .8J De A-groep moest dus een universele mach i
negroep worden. Discussies over het al of niet specificeren van de groep 
naar gasgevulde lampen, die gezien de verschuivende verhouding niet on-
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denkbaar waren, vinden we in het materiaal niet. Wel had men liever de 
A-groepen geschikt gemaakt voor slechts 60mm-ballons. Voor WOW lampen 
ontbrak echter een vrijgave van de normalisatie- en keuringsinstanties om 
deze in 60mm in plaats van 70mm-ballons uit te voeren. Was men aanvanke
lijk bereid de A-groep dan maar voor beide diameters geschikt, of wel om
stelbaar te maken, in 1960 besloot F. Custers de A-groepen te specificeren. 
Custers wilde vier groepen bouwen voor 60mm-ballons en één groep voor 
70mm-ballons. Deze laatste kon bij vrijgave van de 60mm-ballon voor 
WOW-lampen definitief worden omgebouwd naar kleinere ballons. 84 

De keuze om van de A-groep een universele groep te maken hield tevens de 
keuze in de SU-insmelt-/pompmachine te modificeren . In de Ontwikkelings
Directiebespreking van 30 mei 1956 liet M. Wildeboer weten, voor normale 
lampen alleen nog 32-voudige pompen te zullen bouwen.8s Ingrijpende 
wijzigingen aan de SU-machine voor de op stapel staande nieuwe grote 
lampengroep sloot hij daarmee uit. De SU-machine bleek geenszins als tech
nisch afgeschreven te kunnen worden beschouwd. Met slechts kleine modifi
caties bleek dit ontwerp tot in lengte van jaren te kunnen blijven concurreren 
met andere concepten, zoals GE's Sealex-machine en door Philips ontworpen 
nieuwere concepten. Zelfs bleef de SU-machine de sterke schakel en het 
middelpunt in het produktieproces. Het concept bleek ruimte te bieden voor 
grote sneJheidsverhogingen . 

Het koppelen van machines 

'Bij het verder voor/schrijden der mechanisatie wordt het noodzakelijk 
machines aan elkaar te koppelen. De onderlinge samenwerking der ma
chines in de groep wordt steeds intensiever en deze gaan te samen één 
grote machine vormen. ,86 

Het koppelen van machines maakte het mogelijk een groot aantal arbeiders 
aan de groepen te besparen. Waar eerst personeel het overzetten van produk
ten van de ene in de andere machine verzorgde, wilde de BM-groep dit nu 
met behulp van overzetmechanismen doen. De machines moesten daartoe 
synchroon lopen. Dit synchroon lopen van machines dacht men te kunnen 
realiseren door de machine-aandrijvingen te koppelen. Dit koppelen bestond 
eruit de SU-machine met een elektro-magnetische koppeling de overige 
machines te laten commanderen. 87 Alle machines behielden daarnaast hun 
eigen aandrijving en konden eventueel apart worden bediend of uitgescha
keld. 88 
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Dat deze koppeling van machines nieuwe eisen stelde aan de individuele 
machines ligt voor de hand. Niet alleen moesten de machines nu even snel 
werken, ook moest het ritme van de machines op elkaar worden afgestemd. 
Daarnaast betekende uitval in de ene machine leegloop in de volgende machi
nes . Met overzetmechanismen werden buffers immers verwijderd. De volg
groep werd dus één geheel, waarbij de individuele machines van elkaars 
functioneren afhankelijk werden. 
In het uiteindelijke resultaat, de A-groep in Weert, waren op één na alle 
buffers uit het proces verdwenen. Het proces van stelrnaken tot SU-machine, 
van ballonverwerken tot SU-machine en van SU-machine tot verpakken was 
volledig gesynchroniseerd. 89 Centrum in het produktieproces vormde de 
SU-machine . In de juiste terminologie fungeerde de SU-machine als 'moe
dermachine'. Deze bepaalde de snelheid en synchroniseerde de andere ma
chines. 90 Dit resulteerde in trekprocessen 'voor' de SU-machine en een 
duwproces 'achter' de SU-machine, met het uiteindelijke doel leegloop op de 
SU-machine te voorkomen. De stelmachine en de montagemolen noemde 
men 'de kop van de groep' . Opsteken, gipsen en branden noemde men af
werkingsprocessen. In de A-groep moest de kop van de groep zo snel produ
ceren dat op de SU-machine geen lege plaatsen ontstonden . Afgewerkt wer
den de lampen die uit de SU-machine kwamen, met het streven de afwer
kingsprocessen de SU-machine te laten bijhouden, dus opstoppingen te voor
komen. Om het proces goed te laten verlopen was tussen monteren en in
smelten nog een buffer aanwezig, uitgevoerd als 'flexibele ketting' .91 Met 
deze constructie was het mogelUk sneller gemonteerde stellen uit de monta
gemolen te nemen, dan stellen in de SU-machine in te zetten. Zo kon men 
leegloop op de SU-machine voorkomen, door de snelheid van de kopgroep, 
afhankelijk van de uitval daarop, te variëren. Een tekening van deze flexibele 
ketting staat op pagina 172. 

Met de koppeling van de machines werd het mogelijk de snelheid van de 
groepen verder op te voeren. Het mechaniseren van het overzetten had in 
wezen niet zozeer het doel op arbeid te besparen, maar resulteerde wel in de 
mogelijkheid daartoe . De volggroepen hadden in de jaren vijftig een snelheid 
bereikt, waarbij het handmatig overzetten onmogelijk werd. De uitval, ver
oorzaakt door verkeerd of te laat uitnemen of inzetten, nam met het versnel
len van de machines toe . Mechanisatie van deze handelingen leek daarom op 
den duur onvermUdelijk wanneer men de volggroepen wilde versnellen. We 
moeten daarom de creatie van innovatieruimte om de machines verder te 
versnellen als grootste verdienste van de koppeling beschouwen. 



De flexibele ketting tussen de montagemolen (rechts) en de insmelt-/pompmachine (links) (PCA) 
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Arbeid in de naoorlogse gloeilampen fabricage 

Kenmerkend voor het produktieproces en de mechanisatie-inspanningen in de 
jaren na de oorlog was het kleine aantal arbeiders aan een machinegroep en 
de voortdurende pogingen dit aantal verder te minimaliseren. De arbeidskos
ten vertegenwoordigden in 1971 circa dertig procent van de totale produktie
kosten van de gloeilampenproduktie in de Benelux .92 Het grootste deel daar
van werd gemaakt in de kleine series, de speciale lampen. In de produktie 
van normale lampen waren de arbeidskosten steeds kleiner geworden. 
'Bezuinigen op arbeid' bleef bij de fabricage van normale lampen echter een 
belangrijke rol spelen . Het na de oorlog toenemende arbeidstekort vormde 
daarvoor het belangrijkste argument. Tot aan de oliecrisis begin jaren zeven
tig was het voor de lichtgroep zaak teneinde aan de groeiende vraag naar 
lampen te voldoen, de produktie te vergroten, zonder daarvoor meer arbei
ders aan te hoeven trekken .93 Over het structurele tekort aan arbeid, een 
van Philips' hoofdproblemen na de oorlog, is in het voorgaande al herhaalde
lijk gesproken. Hier krijgt het een plaats als één van de motoren achter de 
mechanisatie van de lampenproduktie. 94 

Toch zou het kostenaandeel van de arbeid in de produktie niet meer ingrij
pend wijzigen. Hoewel voor het maken van een lamp steeds minder arbeids
uren nodig waren, werden deze arbeidsuren duurder. 95 Een verklaring hier
voor vinden we in een opvallende verschuiving in de kwaliteit van de arbeid. 
Sinds circa 1900 namen machines steeds meer proceshandelingen over. Was 
oorspronkelijk het maken van een gloeilamp vakkundig handwerk; rond 1930 
hadden machines hiervan al zoveel overgenomen, dat het handwerk groten
deels was gereduceerd tot inzetten en uitnemen; en met het koppelen van de 
machines en de automatische aanvoer van onderdelen in de A-groepen ver
vielen zelfs die taken. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de 
machine-ontwikkeling leidde tot uitholling van de arbeid en dat 'het vak van 
lampen maken' inmiddels volledig in de machines was gesynthetiseerd. Deze 
conclusies zijn echter onjuist. Het verdwijnen van het handwerk leidde niet 
tot een verlaging van de kwaliteit van de arbeid in het produktieproces en 
'het vak van lampen maken' bestond nog steeds, zij het in een geheel andere 
vorm. 
In de gloeilampenfabricage ontstond het beroep van machinestellers . Deze 
nieuwe werknemersgroep had de taak de machinegroep zo in te stellen en bij 
te stellen, dat deze lampen bleef maken, dat wil zeggen een hoog rendement 
bleef halen. Dit instellen was vereist bij het omstellen en opstarten van ma
chinegroepen, bij het wisselen van grondstoffen, of na 'breakdowns'. Nood
zakelijk waren machinestellers, aangezien een machinegroep die kon 'draai
en', nog geen lampen produceerde. Hoewel het lijkt alsof de vakkennis nodig 
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voor het maken van lampen in de machines was gesynthetiseerd, is dit niet 
het geval. In wezen vormden de machinestellers de nieuwe vertegenwoordi
gers van het vak van lampen maken. Machinestellers waren goed opgeleide 
krachten en dwongen respect af met het vak dat zij beheersten. Zij waren 
onmisbaar in de fabricage van lampen en hun onmisbaarheid bleek toe te 
nemen naarmate de machinegroepen geavanceerder werden . 

De opbouw van het proces 

De opzet van de nieuwe fabriek in Weert maakte het ondermeer mogelijk de 
volggroepen uit te breiden met ballontoevoer, -wassen en -bedekken. Wel 
waren deze processen op de parterre, dus in een andere ruimte onderge
bracht, maar een directe koppeling tussen de ballonverwerking en de SU-ma
chine maakte deze processen onderdeel van de A-groepen . In het voorgaande 
is de lay-out van de A-groep over twee verdiepingen reeds besproken. Hier 
analyseren we de achtergronden en het belang van deze uitbreiding. 
Door het wassen en eventueel bedekken van de ballons aan de volggroepen 
toe te voegen, kon men de gebruikelijke voorraadvorming tussen deze deel
processen en het insmeltproces achterwege laten. Dit moest de kwaliteit van 
de lampen ten goede komen. 96 De ballons verdwenen immers niet meer in 
een magazijn en zouden dus niet meer vuil kunnen worden. Een dergelijke 
overweging was simpel en voor de hand liggend . Bij de besprekingen over 
de opzet van de A-groep in de fabriek in Weert werd deze niet eens meer 
genoemd. 

Uitbreiding van de volggroepen met de ballonverwerking stelde nieuwe eisen 
aan de machines voor deze deelprocessen. De beoogde koppeling van deze 
machines in de groep maakte een zelfde snelheid noodzakelijk. Er werden 
daarom nieuwe machines voor deze deelprocessen geconstrueerd. 
Het ballonverwerken bestond uit het toevoeren, wassen en eventueel bedek
ken van ballons. Voor de ballontoevoer werd een ballonvuIler ontwikkeld: 
een machine waarbij de ballons vanuit pallets, achter elkaar in een ketting 
werden geplaatst. Deze machine was relatief eenvoudig. 97 De machine voor 
het wassen vormde een groter probleem. Om deze machine de SU-machine 
te laten bijhouden moesten de lampen in tweemaal 90 standen, circa 6 minu
ten in de machine verblijven. Deze zou daarmee een uitzonderlijk grote 
diameter krijgen, wanneer men koos voor het concept van één enkele mo
len. 98 

We zien dat op het gebied van wassen, maar ook op het gebied van elektro
statisch bedekken, met het sneller worden van de volggroepen, herhaalde 
pogingen zijn gedaan een concept te vinden dat goed functioneerde. Tot een 
standaard , zoals de SU-machine uit de jaren twintig een standaard was voor 
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het insmelten en pompen, is het niet gekomen. In de loop der jaren hebben 
verschillende concepten gefunctioneerd ; geen daarvan is gebleven. Men heeft 
niet steeds vastgehouden aan het stapsgewijze concept op molens, zoals die 
voor de volggroepmachines gebruikelijk was; integendeel, de concepten 
waren verschillend in bewegingsvorm en ballonbehandeling. 99 In dit kader 
voert het te ver, in detail op deze ontwikkelingen in te gaan. Belangrijk is 
het te onderkennen dat voor de koppeling van deze machines aan de volg
groepen, ingrijpende veranderingen noodzakelijk waren en dat een eenduidi
ge oplossing ervoor niet direct voorhanden was . 
Hoewel ballonvullen, -wassen en -bedekken nu tot de volggroep behoorden, 
kan niet worden geconcludeerd dat de nieuwe volggroep het concept van de 
toekomst werd. Behalve in Weert werden in de jaren zestig alleen in Alpig
nano deze uitgebreide volggroepen geïnstalleerd . 
Overigens bleef tussen de ballonverwerking en de rest van volggroep de 
scheiding groot. De machines voor het ballonverwerken, 'the more dusty 
operations' , werden immers in een andere ruimte geplaatst. 100 De situatie 
waarin de produktieleider op de parterre en die op de eerste verdieping 
elkaar verantwoordelijk konden stellen voor de kwaliteit van de lampen bleef 
bestaan. 

Het projectverloop 

De bouw van een automatische groep voor 2400 lampen per uur was een 
project dat in 1955 werd gestart en in principe in 1961 met de opening van 
de fabriek in Weert werd afgerond. In 1961 was er echter geen sprake van 
een snelheid van 2400 lampen per uur. Met de bouw van de fabriek in Weert 
had men voor de A-groepen juist een snelheid weten te realiseren van 2000 
lampen per uur voor gasgevulde lampen. Een jaar later werden proeven 
genomen met een A-groep voor 2200 lampen per uur. Toch vermeldde pas 
het BM-jaarverslag over 1965 een algemene snelheidsverhoging naar 2150 
lampen per uur voor gasgevulde lampen en naar 2000 lampen per uur voor 
vacuümlampen. Het BM-jaarverslag over 1966/67 sprak voor het eerst over 
2400 lampen per uur. Een jaar later verwees men echter weer naar 'bestaan
de 2350/uur A-groepen' . 101 

De oorspronkelijke ontwerp-snelheid voor de A-groep van 2400 lampen per 
uur werd pas in 1969 voor alle groepen in Weert gerealiseerd. 102 Daarbij 
moet worden vermeld dat het rendement gedurende deze jaren, afgezien van 
de opstartfase, redelijk constant en steeds rond 90% is gebleven. Hierin zien 
we een verschil met GE's 3000/uur-groep. Daar ontstaat de indruk, dat eerst 
de snelheid werd gerealiseerd en vervolgens, over een periode van jaren, het 
rendement vanaf circa 60% omhoog werd gebracht. l03 
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Wanneer we de A-groep willen karakteriseren, dan blijkt het al snel zinvol 
aan te wijzen welk type of bouwjaar we willen karakteriseren. In een periode 
van circa tien jaar zijn modificaties doorgevoerd ter verhoging van de snel
heid naar de uiteindelijk beoogde 2400 lampen per uur . De eerste echte 
2400/uur A-groepen, die wij verder gemakshalve 'A-groepen type 1970' 
zullen noemen, waren dan ook op belangrijke punten verschillend van de 
oorspronkelijke A-groep die 2000 lampen per uur kon verwerken (gemaks
halve 'A-groepen type 1960').104 Deze verschillen zaten vooral in de afwer
kingsmachines: De aantallen verschillende combinaties en uitvoeringsvormen 
van gipsmolens, die in de loop der jaren werden gebouwd, zijn groot. In het 
hierna volgende zullen we pogingen beschrijven om tot een goede invulling 
van de afwerkingsprocessen te komen. 

De invulling van de afwerkingsprocessen 

Modificatie van de verschillende machines in de SU-groep resulteerden al in 
1957 in een 40-voudige stelmachine en in 1958 in een nieuwe SU-machi
ne .!05 De stelmachine werd gezien als een succes: 'de glasexperts verklaren 
nog nooit zulke mooie stellen gemaakt te hebben. '106 Voor het monteren 
wilde men voorlopig twee montagemolens gebruiken, ieder met een snelheid 
van 1200 lampen per uur . IO

? Juist voor de opening van Weert kwam echter 
toch een snelle montagemolen gereed. Voor het stelrnaken greep men terug 
naar de bestaande 28-voudige stelmachine. 108 
Meer moeilijkheden gaf het afwerkingsgedeelte van de A-groep . Hoewel al 
in de jaren vijftig het opsteekprobleem werd aangepakt en opgelost, bleek de 
BM-groep niet te kunnen komen tot een duidelijk standpunt en een oplossing 
voor het gehele afwerkproces. 109 

Voor het aanbrengen van hulzen was een combinatie van een kettingopsteek
machine en een gipsmolen (een 'kettinggipsmolen') geconstrueerd, waar de 
hulzen werden opgestoken in een ketting en het gips werd gehard op een 
molen. Het branden deed men aanvankelijk op de gipsmolen, maar werd nu 
daaruit verwijderd om dit zoals voor 1923 op vaste brandramen te doenYo 

Toch had de BM-groep de wens het branden weer op de gipsmolen uit te 
voeren . In 1956 dacht men aan een 54-voudige gipsmolen met 15 posities 
voor het branden voldoende te hebben. 111 
Een jaar later werden de plannen gewijzigd . Men wilde de zgn. zoutwater
proef aan het afwerken toevoegen, aangezien de huls onder invloed van 
zoutwater los kon laten. Daartoe moest de gipsmolen worden uitgebreid tot 
72 posities, hetgeen zou resulteren in een molen met een diameter van drie 
meter. De conclusie was eenvoudig: 'wanneer we aan de zoutwaterproef [ ] 
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vasthouden kunnen we geen gipsmt2l&n bouwen.' 112 Een beslissing over een 
oplossing werd nog niet genomen. 
In haar jaarverslag over 1957 meldde de BM-groep het volgende: 

'Voor de afwerking is voorlopig gepland een combinatie van twee 48vd. 
kettinggipsmolens, hetzij in serie hetzij parallel. Proefnemingen in deze 
richting worden genomen. ' 113 

In plaats van een kettingopsteekmachine werd echter een opsteekmolen ge
bouwd, bedoeld als ' voorzetmachine' voor de gipsmolen. 1I4 Dat het bran
den en meten van de lampen op de gipsmolen moest plaatsvinden, daarvan 
was men nu overtuigd. Een eerder plan om deze processen op een aparte 
molen te laten plaatsvinden, zoals in de jaren twintig korte tijd met het rote
rend brand raam gedaan werd, had men uitgewerkt maar niet meer willen 
toepassen. Een drastische beperking van het aantal brandposities moest het 
geheel vereenvoudigen. 115 

In janmri dacht men de A-groep met twee parallel aan elkaar werkende 
48-voudige gipsmolens te kunnen laten werken. 1I6 Echter in februari be
sloot men het <:fwerken toch uit te voeren met twee in serie werkende mo
lens, waarbij eventueel de tweede molen vervangen kon worden door een 
ketting. 1I7 Op 24 mei van dat jaar besloot BM-directeur Van Berne de 
uitvoering met de ketting door te laten gaan. De gipsmolen kreeg 48 posities. 
Hierop zou worden gegipst en E27-hulzen zouden aan de zijkant worden 
gesoldeerd. Op de ketting werd het centraal contact gesoldeerd, de lamp 
gebrand en tenslotte gemeten. liS 

Voor Weert zou men echter voorlopig een molen in plaats van een ketting 
plannen. Het overzetten van lampen van de eerste naar deze tweede gipsmo
len zou handmatig gebeuren. De BM-groep wilde in afwachting van de 
kettingconstructie niet werken aan een overzetrnechanisme.1l9 

In 1965 kwam er toch een overzetmechanisme . De kettingmachine verscheen 
pas veel later weer in de discussies terug. 

Kortom, veel duidelijkheid over hoe het afwerken er uit moest gaan zien was 
er niet. Zo beperkt als de problemen bij de kop van de groep waren, zo 
groot leken zij bij het gipsen en branden. Hoewel de BM-groep al in 1955 
begonnen was het automatisch opsteken te bestuderen, bestonden er in 1958, 
toen de stel machine, de SU-machine en twee montagemolens al klaar waren 
nog geen eenduidige beleidslijn over de invulling van het afwerkingsproces. 
Een beleidslijn bleek er ook niet meer te komen, nadat Van Berne de mach i
negroepen van GE had gezien en binnen enkele maanden het project A-groe
pen wilde afronden. 120 Het steeds toevoegen en weglaten van metingen, 
bewerkingen en brandposities was slecht met deze plotselinge haast te combi-
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neren, maar behalve dat de invulling van het deelproces onduidelijk was, 
waren er ook problemen met de kwaliteit van het gips en het solderen van 
het zij contact van E27-hulzen. 121 Uiteindelijk zou het resultaat een A-groep 
zijn met een betrekkelijk zwak afwerkingsgedeelte. In feite was de tweede 
gipsmolen een noodoplossing: een kettingmachine was nog in ontwikkeling. 

Interessant is nu dat met de in gebruik name van de A-groep type 1960 de 
veranderingen aan het afwerldngsproces niet ophielden. Tot 1965 gebeurde 
er weinig, maar vanaf dat jaar volgde er elk jaar een modificatie, die in de 
meeste gevallen tot een andere afwerkingscombinatie leiden. Zo deed men in 
1965 proeven met één grote gipsmolen, waarop het gehele gipsproces moest 
plaatsvinden. Dit werd een mislukking. In 1970 werden proeven afgerond 
met een zgn. universele afwerkketting. Hiervan wilde men er enkele bestel
len. 122 

Van kop tot SU-machine waren de verschillende typen A-groepen in 1970 
nagenoeg gelijk, het afwerkingsgedeelte was zeer verschillend. Van eenheid 
was dus geen sprake. Het idee te kunnen werken met gestandaardiseerde 
reserve machine-onderdelen, een idee dat al na de ontwikkeling van de SU
machine gestalte kreeg, werd zo steeds moeilijker te realiseren. l23 Met de 
A-groep type 1960 was een trend gezet naar een uiterst zwak beleid voor het 
afwerkingsproces. Was in de jaren twintig de montage de zwakke schakel in 
de groep, nu was dat het gehele proces van afwerken. 

Redenen voor dit gebeuren zijn moeilijk aan te wijzen. Als technische rede
nen kunnen we wijzen op de problemen met het gipsen en het solderen. 
Wellicht dat ook de wijze van produceren aanleiding gaf tot problemen: 
Vanaf de SU-machine was er sprake van een duwproces. De afwerkingspro
cessen moesten - natuurlijk zonder al te veel uitval - de snelheid van de 
SU-machine bijhouden, wat kennelijk moeilijk realiseerbaar was. Daarnaast 
ontbrak de duidelijkheid over de invulling van het proces; de machine moest 
klaar zijn, toen de invulling ervan nog punt van discussie was . De vraag is 
of we hier moeten spreken van traagheid in deelbesJissingen of van te grote 
haast met de afronding van het project. Zeker is wel, dat de beslissing, het 
A-groepenproject snel af te ronden, min of meer plotseling werd genomen, 
op een niveau ver verwijderd van de alledaagse constructie-arbeid en op 
basis van de voortgang van GE, die op lager niveau al veel eerder bekend 
was. 
Gezien de verschillende niveaus waarop detailbeslissingen over het construe
ren van machines werden genomen, is het denkbaar dat uiteindelijk vooral de 
constructeurs geen beslissingen meer namen en een afwachtende houding 
aannamen. Navraag leert dat zich situaties voordeden, waarbij het onduide
lijk was wie, wanneer, welke beslissingen moest of mocht nemen. Geïnter-
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viewden vertelden dat BM-directeuren zich ad hoc en wel zeer direct tech
nisch met constructieproblemen bezig hielden. 124 

Ondanks de problemen was men er toch in geslaagd een universele, snelle en 
betrouwbare groep te ontwikkelen. De A-groep zou jaren van trouwe dienst 
bewijzen, zich een uitstekende opvolger van de succesvolle SU-groep uit de 
jaren twintig tonen en zelf weer de basis vormen voor verdere ontwikkelin
gen. De A-groep kon qua combinatie van uitvalpercentage en snelheid con
curreren met de machines van concurrenten en was daarbij 'betrouwbaar'. 
Men kon de groep 'naar buiten [] sturen' en er tevens 'een goede show' 
mee 'geven'.l25 

4. De Jumbo-groep 

De bouw van een Moederfabriek voor gloeilampen, een revolutionair fa
brieksconcept en de ontwikkeling van de A-groepen moest de BM-Gloeilam
pen het vertrouwen geven dat er binnen Philips voor de ontwikkeling van 
gloeilampenmachines nog steeds mogelijkheden bestonden. We mogen stellen 
dat gedurende de ontwikkeling van de A-groepen dit vertrouwen bij de BM
groep groeide en zich ging uiten in een ambitieuze prestatiedrang. Dit bleek 
ondermeer uit verschillende voorstellen voor revolutionaire machineconcep
ten, waarmee in één stap 'een grote sprong voorwaarts' kon worden ge
maakt. 
Een voorbeeld daarvan is een notitie uit 1963 met de titel 'Enkele gedachten 
over de ontwikkeling van een systeem van lampenfabricage met een snelheid 
van 6000 per uur. >126 In deze notitie werd een fabricagesysteem voorge
steld, waarbij houders met daarop vier lampen over een ijsbaan-vormig 
traject voortbewogen, branders om de lampen heen draaiden en waarvoor de 
opbouw van de 'gloeilamp ingrijpend moest worden gewijzigd. De schrijver 
van dit voorstel toonde zich bewust van vele problemen in zijn revolutionaire 
opzet, maar vond zijn studie desalniettemin een goed uitgangspunt 'voor een 
nieuw geluid'. Veel meer dan een gedachte is dit nieuwe geluid echter nooit 
geworden. Toch blijkt uit het op schrift stellen van gedachten als deze, dat er 
bij constructeurs en procesontwikkelaars, naast een behoefte aan 'een nieuwe 
geluid', vertrouwen bestond in de haalbaarheid van nieuwe machineconcep
ten. Kennelijk had men in Weert niet (meer) het idee dat aan de ontwikkeling 
van gloeilampenmachines geen eer meer viel te behalen. We zouden kunnen 
concluderen dat de opzet van de Standaardlampenfabriek had gezorgd voor 
een vitalisering van de gloeilampenmachine-ontwikkeling en voor een beter 
imago van de gloeilamp bij het middenkader. 
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Deze conclusie roept echter vragen op, zeker omdat deze er van uitgaat dat 
de voorgestelde revolutionaire concepten levensvatbaar waren: een strategi
sche onderbouwing van de voorstellen was zeer beperkt aanwezig of ontbrak 
volledig. Wat er was gebeurd wanneer voorgestelde concepten inderdaad tot 
een machinegroep waren uitgewerkt, is de meest voor de hand liggende 
vraag. Maar voor het imago-vraagstuk is het belangrijker te weten, wat de 
gevolgen zouden zijn wanneer een dergelijk project niet tot een onomstreden 
succes zou leiden. 
In deze paragraaf zullen we aan de hand van een voorbeeld van een 'mislukt 
project' op deze laatste vraag een antwoord proberen te vinden. 

Gedreven door de snelle ontwikkelingen bij GE begon de BM-groep onder 
leiding van A. Meijers met de constructie van een machinegroep volgens een 
geheel nieuw en revolutionair concept. Hoe dit concept er precies uitzag is 
uit de beschikbare geschreven bronnen niet meer te achterhalen. Waarschijn
lijk was het gebaseerd op een idee van Westinghouse. 127 De bedoeling zal 
zijn geweest de hele machinegroep uit te voeren als één lange ketting waar
langs alle bewerkingen konden plaatsvinden. 
Deze nieuwe constructie moest 3000 lampen per uur verwerken en werd om 
deze reden Jumbo-groep gedoopt. 128 

Het Jumbo-project werd opgestart in 1959, juist toen de druk op de BM
groep zeer hoog was: de A-groepen waren maar half klaar en de bouw van 
de fabriek in Weert vorderde . Toch werd voor het Jumbo-project voortdu
rend één constructeur uit de al onderbezette BM-groep gereserveerd .12

? 

In 1960 was het Jumbo-project reeds ingeperkt tot alleen een nieuwe con
structie voor het insmelt-/pompproces. 13o Men had besloten twee A-groep
montagemolens te gebruiken. De stelmachine werd de nieuwe 40 voudige, 
die men in de A-groepen niet wilde gebruiken. De insmelt-/pompunit was 
nog niet klaar, evenals het afwerkingsgedeelte, dat het zelfde moest worden 
als dat van de A-groepen en waarvoor nog geen goede oplossing be
stond. 131 Ook bij de Jumbo-groep werd dus automatisch het afwerkingspro
ces de zwakke schakel: 

'Wanneer deze groep gaat produceren, zal zijn produktiesnelheid waar
schijnlijk worden bepaald door de mogelijkheid van de opsteek- en gips
machines. '132 

In januari 1961 verwachtte men de groep van stelmaken tot pompen in juni 
te kunnen uitproberen . Voor de afwerking luidde nu het voorstel dit uit te 
voeren met twee afwerkingsgroepen. 133 De Jumbo-groep werd geplaatst in 
Weert op een van de voor de BM-groep en GemBel gereserveerde plaat
sen. 134 
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In juli 1961 was de voortgang van het project nog steeds positief. Men dacht 
de groep binnen afzienbare tijd op een hoge snelheid te kunnen laten draai
en.!35 De richtsnelheid was inmiddels verhoogd naar 3600 lampen per 
uur. 136 De toekomst van de Jumbo-groep was verzekerd: 'In het concern is 
zeker plaats voor 12 GLS-groepen die 4000/uur lopen.' 137 Daarnaast was 
de BM-Roosendaal nu al geïnteresseerd in de 40-voudige stelmachine van de 
Jumbo-groep om deze in de TL-lampenfabricage in te zetten.138 

Begin 1962 bleek de BM-groep echter nog steeds niet in staat de Jumbo
groep in zijn geheel uit te proberen. De afwerkingsmachines waren nog niet 
gereed, de synchronisatie tussen de machines was verouderd, inzetten en 
uitnemen van lampen moest nog worden gemechaniseerd .139 

In hetzelfde jaar viel de beslissing het Jumbo-project af te sluiten. 14o De 
insmelt-/pompmachine had gewerkt en 'bewezen 3000 lampen per uur te 
kunnen maken. '141 Men prees zich gelukkig uit het project waardevolle 
gegevens voor de ontwikkeling van machines met hoge snelheden te hebben 
verkregen .142 De groep zou worden afgebouwd tot een A-groep . In 1963 
deed de groep dienst als 'springgroep' . In 1965 besloot men de in
smelt-/pompmachine van de Jumbo-groep 'niet meer in bedrijf te hou
den. '143 De groep werd omgebouwd tot een 'normale' A-groep, zij het dat 
de 40-voudige stelmachine behouden bleef.l44 

De vraag is nu of een dergelijk mislukt project gevolgen had voor de BM
groep . Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk eerst een beeld te 
krijgen van de omvang van het falen . 
Objectief lijkt deze omvang betrekkelijk gering. Het Jumbo-project was een 
klein project, met een lage prioriteit: er werd door één constructeur aan 
gewerkt en uit de Technische Directiebesprekingen blijkt niet de visie dat de 
Jumbo-groep de machine voor de toekomst moest worden. Door de werkwij
ze van parallel ontwikkelen van nieuwe en bestaande machines had men zich 
van de Jumbo-groep niet afhankelijk gemaakt. De opmerking dat met het 
Jumbo-project algemene ervaring met snelle machines was opgedaan, paste 
in het experimentele karakter van het project. Of het Jumbo-project aanvan
kelijk evenzo als slechts een experiment werd gezien, doet voor een objectie
ve beoordeling achteraf niet ter zake . Kijken we tenslotte naar de kosten, dan 
blijkt de omvang van de schade ook erg mee te vallen: de Jumbo-groep werd 
getransformeerd tot een A-groep en bleef daarmee voor een groot deel in 
functie. 
Subjectief bleek de omvang van het falen echter zeer groot. Het begrip Jum
bo en de latere bijnaam voor de kettingmachine, 'IJzeren Hein', is nog altijd 
bij velen bekend als een Grote Blunder van de BM-groep. De Jumbo-groep 
zou het financieel beleid naar de BM -groep toe voorzichtiger hebben ge
maakt. Volgens H. Stal ontstond er na het mislukken van het project een 
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groeiende scepsis tegenover de 'wilde ideeën' van de BM-ingenieurs. 145 

Fouten werden de BM-groep kennelijk zwaar aangerekend . 
Frappant is de discrepantie tussen een objectieve en een subjectieve beoorde
ling van de omvang van het falen. Opvallend is ook dat falen de BM-groep 
zwaar werd aangerekend, terwijl men een zelfde falen binnen bijvoorbeeld 
het Natlab zag als 'part of the game'. De verklaring voor de discrepantie is 
wellicht dat in subjectieve zin de omvang van een mislukt project werd 
afgemeten aan de fysieke omvang en de zichtbaarheid ervan. 

'Als er een lampje op de laboratoriumtafel blijft liggen, valt dat niemand 
op. Maakt de BM een machine, die uiteindelijk niet blijkt te werken, dan 
ziet iedereen die staan: onze prototypen zijn groot en staan dus in de 
fabriek. >1 46 
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In de overeenkomsten waarmee de grote lampenfabrikanten marktafspraken 
maakten, was gekozen voor kennis als maatstaf in onderhandelingen. Onder
zoek en ontwikkeling speelden daarom een grote rol in het beleid van de 
contractpartners. Bij Philips konden afdelingen voor onderzoek, ontwikkeling 
en bedrijfsmechanisatie, maar ook voor octrooizaken goed gedijen. Veel 
minder aandacht was er voor bijvoorbeeld marketing. In markten die als van
zelf groeiden, waarover men met de grote concurrenten afspraken had ge
maakt, waar de produkten nauwelijks veranderden en waar het inzicht in de 
ontwikkelingsactiviteiten van de concurrenten groot, zo niet volledig was, 
speelde de commerciële tak van de bedrijven een 'speciale' , vooral beperkte 
rol. Marktomvang en marktaandeel waren immers reeds voor een belangrijk 
deel 'geregeld'; 'de lampen moesten alleen nog worden gemaakt' . 

Halverwege de jaren zestig kwam langzaam verandering in deze situatie . In 
1964 sloot Philips een nieuw contract met GE. De onderhandelingen over dit 
contract markeerden het begin van een verandering in de relatie tussen Phi
lips en GE. Begin jaren zeventig zouden deze bedrijven het niet meer eens 
kunnen worden. Zoals bijna alle contractrelaties in de lampenindustrie ein
digde in deze jaren de dan ruim vijftig jaar oude relatie . De periode van 
samenwerking was voorbij . Markten moesten nu met de verkoop van lampen 
worden veroverd. 
In dezelfde jaren eindigde met de oliecrisis de periode van gegarandeerde 
omzetgroei. De groei nam af en uiteindelijk daalde zelfs de omzet. 
Deze voor velen vrij plotselinge veranderingen stelden de commerciële tak 
van de Lichtgroep voor een groot aantal nieuwe uitdagingen, maar verander
de tegelijk de positie en de rol van de technische gelederen van het concern. 

De BM-Gloeilampen had met de A-groep het imago van de gloeilamp ten 
goede gekeerd . Het mislukken van het Jumbo-project gaf het vertrouwen in 
de BM-groep echter weer een gevoelige duw. Gestuurd door maatregelen die 
mislukkingen in de toekomst moesten voorkomen en oplettende blikken uit 
de omgeving kwam er begin jaren zeventig een nieuwe volggroep - de 
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B-groep - in produktie. Een volgend project werd gestart, maar leidde niet 
tot een nieuwe volggroep. Belangrijke invloed hadden de nieuwe concurren
tieverhoudingen en de dalende omzetgroei . De BM-groep werd geconfron
teerd met nieuwe produkt-eisen en met een ander gloeilampenpakket in 
Weert. Een nieuw vakgebied, de Flexibele Automatisering, zou de ontwikke
ling sturen in een nieuwe richting. Het imago van de gloeilamp ten opzichte 
van andere lampsoorten werd bij constructeurs en ontwikkelaars slechter en 
slechter. 

Dit hoofdstuk beschrijft de periode van circa 1965 tot 1985 en sluit de be
schrijving van de machine-ontwikkeling in de gloeilampenfabricage af. De 
beëindiging van de overeenkomst tussen Philips en GE, nieuwe concurrentie
verhoudingen, de oliecrisis en het einde van de continue omzetgroei komen 
aan de orde in paragraaf 2. De ontwikkeling van nieuwe volggroepen wordt 
besproken in paragraaf 1 en 3 . 

1. B-groepen 
De machines voor de jaren zeventig en tachtig 

Begin 1963 werden door de BM-groep voorstellen gedaan voor de ontwikke
ling van een nieuwe volggroep met een hogere snelheid . In januari werden 
A. Meijers, R. V.d . Noordaa en Schuitemaker verzocht deze voorstellen te 
analyseren en te komen tot een uitgewerkt plan . Noodzaak tot kostprijsverla
ging gaf men als reden voor de ontwikkeling van een nieuwe groep.' 
Interessant is dat dit nieuwe project werd omkleed met argumenten en 
activiteiten die een slechte ervaring zoals die met het Jumbo-project waren 
opgedaan, moesten voorkomen. De BM-groep gaf er blijk van uit deze erva
ringen lering te willen trekken. 
De ideeën voor een nieuwe volggroep ontstonden in de fase van het in be
drijf stellen van de Jumbo-groep . In tegenstelling tot de plannen voor de 
Jumbo-groep stuurde men nu aan op een modificatie van de A-groep. De 
constructieprincipes van de A-groep golden als uitgangspunt voor de nieuwe 
groep. Het idee van universaliteit werd gedeeltelijk losgelaten. Daarnaast 
wilde de BM-groep zich richten op ervaringen die GE met hun 3000/uur
groep hadden opgedaan. Verder streefde men naar een nauwe samenwerking 
met de afdeling produktontwikkeling in Weert en de BM-Voorontwikkeling 
in Eindhoven. 2 Tenslotte vond technisch directeur D. Noordhof het noodza
kelijk een 'efficiency ingenieur' aan te stellen . Een 'efficiency ingenieur' zou 
moeten kijken naar de besteding van BM-ontwikkelingsgelden en de kosten 
van reparatie en onderhoud . Beide kostenposten waren volgens Noordhof te 



B-groepen. De machines voor de jaren zevemig en tachtig 187 

hoog. Als argument gebruikte hij dat de kosten voor BM-ontwikkeling sinds 
1957 waren verdubbeld .3 Dat lag natuurlijk voor de hand ; in dat jaar werd 
na een periode van stilte op het gebied van machine-ontwikkeling een start 
gemaakt met de ontwikkeling van de A-groep. 
De wens de ontwikkelingskosten te beperken werd ingevuld in de vorm van 
een nauwe samenwerking tussen de BM-groep en de afdeling TEO en leidde 
voor de ontwikkeling van een nieuwe volggroep tot een strakke planning en 
het vaststellen van een snelheid van 3000 lampen per uur als 'meest economi
sche oplossing. ,. 
Voor een strakke planning gebruikte men de in deze jaren ontwikkelde 
'PERT -planning'. Het doel van deze planning was aan de hand van regelma
tige evaluaties afwijkingen in de tijdsplanning vroegtijdig te signaleren. 
Volgens deze planning zou een prototype in 1969 kunnen aanlopen.5 

In 1971 was men in staat de 3000/uur-groep in produktie te nemen. 6 Voor 
de jaren na 1971 stonden de bouw van een groot aantal van deze groepen en 
de ontwikkeling van een 3000/uur-groep voor kaars- en kroonlampen op het 
programma. Daarnaast plande de BM-Weert een modificatie van de groep 
naar een snelheid van 3600 lampen per uur. 7 Bij deze modificatie zou het 
niet blijven. In de jaren zeventig en tachtig vonden modificaties plaats, lei
dend tot een snelheid van 4250 lampen per uur eind jaren tachtig. De modifi
caties zouden ook de toepassingen van ontwikkelingen in de procesbewaking 
en van de verbetering van vul mechanismen inhouden; ontwikkelingen die 
eigenlijk waren bedoeld voor een geheel nieuwe volggroep, waaraan we in 
paragraaf 4 een analyse wijden .8 

In paragraaf 4 zal blijken dat een nieuwere volggroep als opvolger van de 
3000/uur-groep niet werd gerealiseerd . De 3000/uur-groep zou in een gemo
dificeerde vorm 'overleven' als tot op heden laatste volggroep voor gloeilam
pen. 
In de jaren zeventig kreeg de 3000/uur-groep, dan inmiddels gemodificeerd 
naar 3600 lampen per uur, de naam B-groep.9 Volggroepen van deze gene
ratie waren reeds in belangrijke aantallen gebouwd en bedrijfsklaar gemaakt, 
vooral voor fabrieken in de rijkere landen. In 1983 bleek uit een inventarisa
tie van GemBel een aantal van 46 B-groepen, verdeeld over fabrieken in 
Gr . -Brittannië, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Denemarken, Duits
land, Frankrijk, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Spanje en de USA. Het 
aantal A-groepen was met 60 stuks iets groter. Verder bestonden nog zgn. 
kop-gemechaniseerde, handbediende en kleine handbediende groepen . Het 
totaal aantal normaallampengroepen bedroeg 230 stuks . Voor 1983 en 1984 
waren nog een achttal B-groepen gepland. lo Een stabilisatie van de gloei
lampenomzet - die we in paragraaf 3 bespreken - maakte verdere uitbreiding 
van de capaciteit overbodig. Het aantal groepen was groot genoeg en de 
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vraag of verdere vervanging van groepen door B-groepen noodzakelijk en 
rendabel was kon niet zonder meer met ja worden beantwoord. Uit de vol
gende paragrafen zal blijken dat met de B-groep een eindstation was bereikt. 
Een verdere modificatie van gloeilampenmachinegroepen werd in de jaren 
negentig niet meer zinvol geacht. De B-groep overleefde tot op heden twintig 
jaar gloeilampenfabricage en kan worden beoordeeld als laatste gerealiseerde 
volggroepengeneratie. 

2. Markt en concurrentieverhoudingen in de internationale 
lampenindustrie 

Het Principal Agreement dat Philips in 1919 met GE had gesloten, was reeds 
een aantal maal verlengd en ook na de oorlog voortgezet. Het Agreement 
liep op 31 december 1965 af. ll Na jaren van rust brak een periode aan, 
waarin beide concurrenten elkaars positie aftastten en zich beraadden op de 
waarde van een nieuwe overeenkomst. In deze paragraaf worden de totstand
koming van twee nieuwe contracten en het later afbreken van de jarenlange 
relatie besproken. 

Onderhandelingen over de verlenging van de overeenkomst (I) 

Zoals in 1919 gold de wens niet-Amerikaanse concurrenten van de Ameri
kaanse markt te weren nog steeds als een van de belangrijkste drijfveren 
achter de kennispolitiek van GE. Het idee concurrenten ruimte te geven om 
zich op markten te kunnen ontplooien waarop GE zelf niet actief was vormde 
de basis voor het verstrekken van kennis .12 

Een probleem daarbij vormde de dreiging van de anti-trustwetten. In het 
verslag van een bespreking van Philips met GE in december 1966 lezen we 
dat GE de nadruk legde op het gevaar van een apart contract met de North 
American Philips Corp. (NAP). GE zag de kennisuitwisseling liever in één 
contract geregeld met Philips-Eindhoven, in plaats van in twee contracten, 
waarvan één met een binnenlandse firma. Accepteren wilde men twee con
tracten, wanneer NAP GE een brief zou schrijven, 

'waarin deze [] verklaart dat er in de octrooiverhowling tussen Eindho
ven en NAP en in de twee-contracten-opzet niets is wat in strijd zou 
kunnen zijn met de antitrustwetten en daarmee GE zou kunnen compro
mitteren. ' 13 
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De doelstellingen van GE bleken ook uit hun onvrede over Matsushita Elec
tronics eorp. (MEC), een joint-venture van Philips en Matsushita. Dit be
drijf werd in het oude contract beschouwd als 'subsidiary' van Philips. Phi
lips nam voor 30% deel in deze Japanse joint-venture, die op grond daarvan 
vrij gebruik maakte van Philips-kennis via een 'technische hulp-contract'. 14 

GE wilde MEe niet langer binnen de scope van het contract hebben. Reden 
daarvoor was dat de licentie-positie van GE in Japan was verzwakt en zij 
Japanse firma's voor licenties moest betalen. Belangrijker leek echter de 
irritatie over het optreden van Matsushita op het gebied van merken in de 
VS. Matsushita gebruikte de merknaam 'National', die GE als een van haar 
merknamen beschouwde . Ook was GE in een octrooi strijd verwikkeld, waar
in Matsushita een opponent was .IS GE wees op een bepaling in het oude 
contract met Philips die het gebruik van elkaars merknamen verbood. Maar 
wat belangrijker was : GE wilde minstens de verleende rechten van Philips 
aan MEe beknot zien. Een op de Amerikaanse markt opererende concurrent 
die oncontroleerbaar via Philips van GE-kennis gebruik kon maken, zag men 
als hoogst ongewenst. 16 

Philips wees erop 'dat niet Matsushita maar MEe onze Japanse affiliatie is' 
en liet weten aan het beknotten van MEe-rechten niet te willen denken. 17 

'Wij maakten duidelijk dat wij daartegen dan zeker verzet zouden aante
kenen en dat ook het evenwicht verstoord zou worden, aangezien aan 
onze dochter in een belangrijke markt GE-rechten onthouden zouden 
worden. Ook attendeerden wij op de betekenis van het eigen ontwikke
lingswerk van MEe en het feit dat GE tot nu toe licentie heeft onder de 
eventueel van MEe afkomstige octrooien. '18 

In het uiteindelijke contract, dat begin 1966 werd getekend, bleef MEe 
'subsidiary' van Philips.19 Veel veranderd was er niet, veel bediscussieerd 
was er ook niet. De discussie over MEe werd door Philips beschouwd als 
een incident. De relatie tussen GE en Philips kon nog steeds als evenwichtig 
worden beoordeeld .. Dat blijkt ook uit de datum waarop het nieuwe contract 
werd getekend, een jaar na de ingang van de nieuwe contractperiode en dus 
een jaar na de afloop van de oude . In dat jaar had de kennisuitwisseling in 
de gebruikelijke hevigheid gewoon doorgang gevonden.20 

General Electric, Toshiba en Matsushita 

De discussie over MEe zou begin jaren zeventig in volle hevigheid terugko
men 21 De hierboven beschreven discussie blijkt in dat licht geenszins een 
incident. 
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Sinds de jaren vijftig manifesteerde GE zich als partner van steeds meer 
Japanse bedrijven. Hoewel Philips en GE samenwerkten op basis van een 
Principal Agreement waarin Japan het exclusieve terrein van GE was, leek 
de Japanse markt terrein van vrije concurrentie. 22 In een samenwerkings
verband met Japanse bedrijven poogden GE en Philips in het Verre Oosten 
en met name in Japan een positie op te bouwen. 

Philips zocht samenwerking met Matsushita. De joint-venture MEe, die in 
1952 daaruit voortkwam, verzamelde de activiteiten van Matsushita op het 
gebied van radiobuizen, gloeilampen, TL-lampen en starters voor TL-lam
pen. Kort na de oprichting kwamen daar ook glasactiviteiten bij. Verder ging 
MEC TV -buizen fabriceren met door Philips geleverde onderdelen en pro
duktiemiddelen.23 

Het gebied waar MEC produkten mocht verkopen, werd door Philips beperkt 
tot Japan, China, Mantsjoerije, Korea, de Filipijnen en Thailand. 24 

In de loop der jaren zou het lampen-aandeel in de activiteiten van MEe 
afnemen ten opzichte van het aandeel van elektrische componenten. MEe 
werd voor Philips dan ook vooral een samenwerking met Matsushita op het 
gebied van componenten. 

GE had voor de oorlog een meerderheidsbelang in de Tokyo Electric Com
pany. Na de oorlog werd dit een aandeel van 20% in de Tokyo Shibaura 
Electric Company (verder : Toshiba).25 Dit bedrijf stelde zich, gesteund door 
GE en gedwongen door de slechte economische situatie in Japan, hard op 
tegenover andere Japanse bedrijven:26 

'Wij dienen ons zeer duidelijk te realiseren dat de grote concurrent Toshi
ba zijn zinnen gezet heeft op het vernietigen van Matsushita , vooral nadat 
bekend geworden is dat deze zich van Philips know-how bedient []. '27 

Toshiba richtte in 1957 een nieuwe fabriek in met GE-machines die in Japan 
waren gebouwd .2B Toshiba ontving evenals Hitachi en ShinNippon orders 
voor het leveren van ruim acht miljoen radiobuizen en grote hoeveelheden 
transistoren aan Amerikaanse firma's. GE sloot met Toshiba een overeen
komst, op basis waarvan deze laatste buiten de Verenigde Staten en Japan 
produkten kon verkopen, voorzien van de aanduiding 'GE; Made in Ja
pan'.29 Met Motorola en RCA sloot Toshiba gelijksoortige overeenkom
sten.30 In 1965 opende GE een 'Japanese Office of the Research Laborato
ry' .31 GE richtte in 1966 een joint-venture op met twee Japanse bedrijven 
voor de produktie van kleine koelkasten voor de Japanse markt. Verder 
plande GE verschillende joint-ventures met Toshiba, Hitachi en Mitsubishi 
Electric Company en gaf deze bedrijven technische ondersteuning .32 
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GE en Philips hadden in de loop van de jaren zestig, via resp. Toshiba en 
Matsushita, in Japan (ten opzichte van elkaar) een positie ingenomen. Zij 
waren actief in verschillende takken van de elektronische en elektrotechni
sche industrie. Het aandeel van de Licht-activiteiten binnen de concernomzet 
van zowel Philips en GE, als Matsushita en Toshiba was relatief klein. 33 

Wel waren Matsushita en Toshiba met ieder een derde van de Japanse markt 
de grootste lampenproducenten in Japan. Het aandeel van deze bedrijven in 
markten buiten de lampenindustrie en hun positie op het gebied van onder
zoek en ontwikkeling vertoonde een stijgende lijn. De totale omzet van Mat
sushita was inmiddels gegroeid van 6,5% van die van Philips in 1952, naar 
30,5% in 1962.34 

In 1963 liet W. Dekker (HLG Far East) de Raad van Bestuur van Philips 
weten, dat Matsushita nu 'het definitieve voornemen' had 'zich een positie te 
verwerven in de Verenigde Staten' .35 Hij concludeerde dat een toenemende 
activiteit van 'National' mocht worden verwacht. 
GE zag dit voornemen van Matsushita als potentiële dreiging van deze Japan
se onderneming en grootste concurrent van partner Toshiba, maar tevens als 
een door Philips gesteunde activiteit op het Amerikaanse territorium. Dat 
Japan binnen het Principal Agreement het exclusieve terrein van GE was, 
versterkte daarbij GE's ongenoegen over de samenwerking van Philips met 
Matsushita. 

Onderhandelingen over de verlenging van de overeenkomst (1I) 

In 1970 begonnen GE en Philips onderhandelingen over een contract dat 
moest lopen over de periode 1970-1974.36 GE opende dit overleg door te 
laten weten dat zij de research- en development-activiteiten sterk hadden 
uitgebreid en gewijzigd en dat zij op grond daarvan van Philips betaling van 
1,5 miljoen dollar per jaar als compensatie verlangden. 37 Philips zou daar
mee, als belangrijkste concurrent, een zelfde positie krijgen als andere, 
kleinere GE-contractpartners. Op haar beurt liet Philips bij monde van L. 
Schoffel meer weten haar R&D-activiteiten ook te hebben versterkt, maar wel 
over een eventuele betaling te willen spreken. Hij tekende daarbij wel aan te 
denken 'aan de mogelijkheid van een toekomst zonder contract met General 
Electric. '38 

'Duidelijk heeft hij (Schoffel meer, HV) hierbij gesteld dat wij uiteraard 
de voorkeur geven, na zo vele jaren van samenwerking, aan een contract 
met General Electric, echter niet tegen elke prijs. '39 
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De plotselinge koersverandering van GE kwam voor Philips onverwacht en 
dwong het concern tot een analyse van de waarde van de overeenkomst, 
zoals die jarenlang had bestaan. Om deze waarde te schatten vond men het 
belangrijk de technische positie van Philips ten opzichte van GE te bepalen. 
Ook moest worden geanalyseerd hoeveel kennis van GE nu werkelijk werd 
overgenomen en hoeveel kennis men daartegenover aan GE verstrekte. Daar
naast speelde nog de vraag hoe belangrijk het nu was op de hoogte te zijn 
van GE's voortgang, of wel in hoeverre men deze informatie zou missen in 
het geval er geen contract meer zou worden gesloten. 
In dit kader zette M. van de Weijer40 uiteen hoe de verhouding tussen 
General Electric en Philips 'in het vlak van technische ontwikkeling' moest 
worden gezien: 

'Wat betreft General Electric zijn de 'basis innovaties' steeds hun sterkere 
zijde geweest', maar technisch gezien zijn zij niet erg succesvol geweest 
met het commercialiseren van hun eigen uitvindingen. Philips is echter 
sterk in het technologische vlak ... '41 

In maart 1971 werd door Philips' octrooiafdeling een analyse gemaakt van de 
kennisuitwisseling sinds 1960. Wat betreft de wijze van kennisuitwisseling 
bleek hieruit dat de bezoekers van GE doorgaans specialisten waren, geïnte
resseerd in specifieke onderwerpen. De bezoekers van Philips waren over het 
algemeen directieleden of afdelingschefs, omschreven als 'personen met een 
breder zicht en derhalve geïnteresseerd in meerdere gebieden. '42 Uit een 
latere analyse van Van de Weijer zou blijken dat het aantal bezoekers van 
GE dan ook groter was. 43 De uitwisseling van fabricagevoorschriften was 
volgens de octrooiafdeling een routinezaak geworden die nauwelijks tot 
overname van elkaars kennis leidde. De uitwisseling van octrooiaanvragen 
zag men als 'nuttige informatiebron in een relatief vroeg stadium.' De inhoud 
van de kennisuitwisseling analyserend, concludeerde men dat uitwisseling 
van wetenschappelijke kennis minder belangrijk was: 'Men krijgt in het 
algemeen van wetenschappelijke gegevens ook kennis, zij het wat later, door 
publicaties in voor ieder toegankelijke literatuurbronnen. ' De octrooiafdeling 
deelde de mening van Van de Weijer dat GE sterk was op het gebied van 
basis-innovaties, maar voegde daaraan toe dat op dit gebied na 1964 bij GE 
geen activiteiten meer waren ontplooid. Philips verrichtte na 1964 wel onder
zoek, waarvan de resultaten door GE waren overgenomen. 44 Ook de uitwis
seling van fabricagetechnieken werd door de octrooiafdeling gerelativeerd. 
'Het is gebleken dat deze know-how uitwisseling slechts sporadisch leidde tot 
overname van elkaars technieken. '45 In de vorige hoofdstukken werd reeds 
betoogd dat bij de mechanisatie van de produktie door GE en Philips ver
schillende keuzen werden gemaakt. Philips en GE groeiden in de loop der 
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jaren op het gebied van machine-ontwikkeling uitelkaar. 46 De octrooiafde
ling concludeerde dat 'de fabricagetechniek van de partner niet 'paste' in de 
eigen fabricage' en dat derhalve elkaars technieken veelal niet werden toege
past. Wel beschouwde Philips het leren van 'elkaars mislukte experimenten 
en 'trouble-shooting" als nuttig en kostenbesparend:1 

Uit de conclusie van de analyse lezen we dat de waarde van de kennisuitwis
seling voor Philips tot ca. 1960 groot was. Daarna was deze waarde echter 
aanzienlijk afgenomen. De waarde van de overeenkomst zag de octrooiafde
]jng vooral in het zich vroeg, continu en onbelemmerd op de hoogte kunnen 
stellen van waar GE mee bezig was .48 

Een evaluatie van Van de Weijer in april 1971 verscherpte de conclusie van 
de octrooiafdeling en liet daarmee niets aan twijfel over. Het jaarlijks aantal 
octrooiaanvragen van GE over de periode 1955-1970 vertoonde een dalende 
tendens. Het aantal bezoekers van GE tussen 1965 en 1969 bedroeg 121 
personen, tegen 58 van Philips. In dezelfde jaren verschafte Philips in 176 
gevallen informatie aan GE, maar ontving deze slechts in 81 gevallen. 63 
keer stuurde Philips op speciaal verzoek fabricagevoorschriften, maar ont
ving deze 41 keer. Behalve tekeningen van een oven en van de ribbonmachi
ne ontving Philips in tegenstelling tot GE verder geen tekeningen en geen 
machines. Van de Weijer concludeerde uit deze vergelijkingen: 'geen reden 
tot betaling. '49 

Het is duidelijk dat Philips door de plotselinge koersverandering van GE, 
behalve verrast, ook geïrriteerd was. Via de NAP begreep Philips-jurist J. 
Rutgers van zijn collega W. Barron van GE, dat de reden voor de gedrags
verandering 'werd gevormd door interne GE-verschuivingen' en niet lag aan 
gedragingen of uitlatingen van Philips.50 Desalniettemin nam Philips met de 
gedragsverandering van GE geen genoegen en wilde zich harder gaan opstel
len . 
Wat aanvankelijk verbazing en irritatie was, werd verbijstering toen GE in 
juni 1970 de bezoekmogelijkheden abrupt stopzette. Gezien de eerder gebrui
kelijke procedure, waarbij kennisuitwisseling na afloop van het oude contract 
en in afwachting van het nieuwe, gewoon doorgang kon vinden, had Philips 
reden deze stopzetting te zien als 'vreemde' daad. 51 Besloten werd daarom 
met GE contact te zoeken teneinde er achter te komen waarop GE 
aanstuurde. 
In september 1970 werd het Philips duidelijk dat de gedragsverandering van 
GE resultaat was van een compromis tussen de commerciële en technische 
afdelingen van GE. De commerciële afdelingen waren tegen een nieuw con
tract met Philips, de technische voor. 52 Het is waarschijnlijk dat de 
commerciële afdelingen de overeenkomst nog steeds zagen als een 
marktverdelende overeenkomst, waarbij nu vooral de invloed van Philips in 
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het Verre Oosten als hinderlijk werd ervaren. De technische afdelingen za
gen in de overeenkomst de als middel bedoelde kennisuitwisseling als doel en 
dachten in de toekomst nog steeds bij Philips-kennis te zijn gebaat. 

Opvallend in de kwestie van de bezoekersstop was een interne mededeling 
van L. Vrenken (Roosendaal) aan Van de Weijer. De mededeling betrof een 
telefonisch contact van GE met A. Mollet (Roosendaal) enige tijd na GE's 
stopzetting van de bezoekmogelijkheden. 

'Hedenmiddag werd Hr. Mollet opgebeld door Mr. Nystram van GE. Mr. 
Nystrom refereerde aan zijn bezoek aan Philips enige jaren terug en stel
de enige vragen. (Men zat bij GE kennelijk in vergadering bij Bedrijfs
mechanisatie.) Beleefdheidshalve heeft Hr. Mollet het gesprek niet afge
broken, doch zijn antwoorden zeer voorzichtig gegeven. '53 

Vrenken vond dat Mollet 'tactisch juist' had gehandeld, maar vroeg zich af 
wat te doen in voorkomende gevallen.54 

Ook uit een uiterst vriendelijke brief van W. Davidson, General Manager 
van GE's Lamp Division, aan N. Koomansss bleek er voor GE niets aan de 
hand te zijn. Wel werd nog eens het standpunt van GE uiteengezet en vroeg 
men om een Philips-analyse van de kennisstroom over de afgelopen periode, 
maar de conclusie was dat men er wel uit dacht te komen, immers 'the 
General Electric Company is interested in renewing the technical exchange 
agreement between our two companies. '56 Uit GE's analyse-methode, die 
volgens Davidson anders was dan die van Philips en waaraan maar liefst 
twee jaar was gewerkt, bleek de kennisstroom van GE naar Philips veel 
groter. Men was derhalve van mening dat 'any renewal of the agreement in 
all fairness should provide for some means of compensating for the imbal
ance. '57 

Philips moest nu een eigen analyse maken, daarna konden de gesprekken 
worden hervat, aldus Davidson. 58 GE liet nogmaals weten in een nieuwe 
overeenkomst, van Philips l,S miljoen dollar per jaar te willen ontvangen. 59 

Philips zag in deze actie 'een weinig bemoedigend uitgangspunt voor verdere 
discussie. '60 Een kans dat alsnog met GE tot overeenstemming kon worden 
gekomen, achtte men steeds kleiner. In het antwoord aan Davidson werd 
nogmaals aangestuurd op een mondeling overleg in Eindhoven, er daarbij op 
wijzend 'that the subject under discussion does not lend itself very much to 
be dealt with in correspondence. '61 

Op 30 december 1970 stemde GE in met een mondeling overleg, dat dan wel 
in Cleveland moest plaatsvinden. In zijn uitnodiging sprak Davidson zijn 
zorg uit over Philips' standpunt met betrekking tot de betaling en voegde 
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daaraan toe dat wanneer Philips aan dit standpunt vasthield 'the meeting 
would be fruitless and would only impose an unnecessery trip upon you. ,62 

Kennelijk was GE ervan overtuigd dat Philips met betaling zou instemmen. 
Aangezien Philips inmiddels was gegroeid tot één van de grootste bedrijven 
in de lampenindustrie en zowel de R&D als de concurrentiekracht van het 
concern niet mochten worden onderschat, lijkt dit op het eerste oog een wat 
vreemde gedachte. Echt vreemd was de gedachte van GE echter niet: Osram 
had inmiddels al de betaling van een compensatie geaccepteerd. 63 

Op 13 januari 1971 stelden D. Noordhof en J . Schaafsma64 voor in de 
tegenaanval te gaan. Het idee was met nog wat brieven tijd te winnen. Deze 
tijd zou moeten worden benut om contact te zoeken met Osram en Sylvania 
(GE's grootste Amerikaanse concurrent) , met de intentie deze bedrijven voor 
een kenniscontract te interesseren, met uitsluiting van GE. Het streven moest 
daarbij zijn, dit naar GE te laten uitlekken. 6s Philips zou hiermee duidelijk 
kunnen maken dat zij niet van GE afhankelijk was . Daarnaast zou men er 
wellicht achter komen waar het GE om te doen was: onderschatte men Phi
lips of wilde men domweg van het contract af? 

De uiteindelijke onderhandelingen vonden in april 1971 plaats. Een belang
rijk deel van de onderhandelingen betrof discussie over het doorgeven van 
kennis aan derden en de definitie van de term 'subsidiary'. 66 GE had 
bezwaren tegen het ongecontroleerd doorgeven van kennis aan derden. Phi
lips kwam GE hierin tegemoet door af te spreken, verkregen en verwerkte 
kennis pas door te geven aan derden, een jaar nadat deze door één van beide 
partners in produktie was genomen. Ten aanzien van kennis op het gebied 
van produktiemiddelen werd deze bepaling niet nodig geacht. 67 We moeten 
ons realiseren dat uitsluiting van deze zgn. 'derden' voor Philips de waarde 
van de overeenkomst sterk zou beperken. In veel landen had Philips alleen 
door samenwerking met de overheden de mogelijkheid activiteiten te ont
plooien. Samenwerking bestond in die landen uit bedrijfsvoering in de vorm 
van joint-ventures, waarbij Philips het beleid bepaalde, maar bijvoorbeeld 
voor 50% deelnam. 
De term 'subsidiary' was in het oude contract gedefinieerd als bedrijf waarin 
men een belang had van '50% of meer'. GE had dit nu veranderd in 'meer 
dan 50%'. Philips wist deze verandering terug te draaien. 68 

Verlies leed Philips in de onderhandelingen over de 'scope' van het contract. 
Licentie-uitwisseling van GE, via Philips, met MEe werd niet meer opgeno
men. GE zou over licenties rechtstreeks met MEC willen onderhandelen. GE 
had daarmee in het al in de vorige contractonderhandelingen naar voren ge
brachte punt haar zin gekregen. Dat zowel Canada als Frankrijk buiten de 



MeI hel aflopen van de kennisovereenkomslen lussen GE en Philips was hel nodig de R&D Ie 
versterken. Rechls op de fOlo: Nieuwbouw aan de Mathildelaan in Eindhoven. (PCA, 1975.) 
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'scope' van het nieuwe contract vielen, was een verder verliespunt voor 
Philips.69 
De discussie over de betaling van compensatie sloot men af op een door Phi
lips te betalen bedrag van 500.000 dollar per jaar.70 

Uiteindelijk waren Philips en GE nog betrekkelijk snel tot overeenstemming 
gekomen. Het contract besloeg een periode van vijf jaar en zou eind 1974 
aflopen. De kennisuitwisseling kon weer als te voren worden hervat. Van 
een stabiel evenwicht tussen beide partners en van rust in de relatie kon 
echter niet meer worden gesproken. In de wetenschap dat ook Osram een 
betaling had moeten aanvaarden, was Philips met het resultaat niet ontevre
den. Wel concludeerde men dat de R&D-positie van Philips zodanig moest 
worden versterkt dat 'in 1973 [] een voor ieder duidelijk evenwicht met GE' 
bestond.71 Men veronderstelde kennelijk nog steeds dat GE dat essentieel 
zou vinden. Zekerheid over een contract met GE na 1974 was er niet. 
Tijdens de roosterbesprekingen van juni 1974 stelde de Lichtgroep zich op 
het standpunt 'onder geen enkel beding' meer betalingen aan GE te accepte
ren. De conclusie dat 'het afsluiten van voUedige know-how uitwisselingscon
tracten wellicht niet meer mogelijk zal zijn' leek dan ook gerechtvaardigd.72 

Een nieuw kenniscontract na 1974 was daarmee uitgesloten, maar Philips zou 
dat 'niet al te zeer verontrusten. m 

We kunnen uit het materiaal over de periode na 1974 niet concluderen dat de 
kennisuitwisseling met GE voor Philips een groot gemis is geweest. Philips 
bleek in de jaren na 1974 voldoende R&D-activiteiten te kunnen ontplooien 
om nieuwe lamptypen in produktie te nemen en bestaande lamptypen te 
verbeteren.74 Wat betreft de bedrijfsmechanisatie was reeds geconcludeerd 
dat Philips en GE uit elkaar groeiden en elkaars ontwikkelingen slecht in de 
eigen produktie konden inpassen. Een relatie tussen het ontbreken van GE
kennis en het mislukken van experimenten met nieuwe gloeilampengroepen 
na 1974 kan dan ook niet worden gelegd. 7s Overigens blijkt uit gesprekken 
met constructeurs dat Philips ook zonder kenniscontracten, door acquisities 
en via joint-ventures, wat betreft produktiemiddelen globaal op de hoogte 
bleef van GE's voortgang. Daarbij moet worden opgemerkt dat de inhoud 
van deze informatie door deze constructeurs niet als schokkend werd erva
ren. 76 

Kennisuitwisseling met concurrenten was voor Philips dus geen voorwaarde 
om haar technische ambities te verwezenlijken. Op zichzelf is een dergelijke 
conclusie goed overwogen. Dat Philips een situatie zonder kenniscontracten 
'niet al te zeer' zou 'verontrusten' is een geheel andere conclusie met een 
veel grotere reikwijdte. De kenniscontracten waren immers slechts het mid-
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del, waarmee men kwam tot het vaststellen van de onderlinge verhoudingen. 
Het wereldwijde netwerk van overeenkomsten tussen de grote lampenfabri
kanten hield de internationale lampenindustrie al sedert jaren in evenwicht. 
Het verdwijnen van het netwerk betekende daarmee impliciet de overgang 
naar een situatie van meer open marktverhoudingen. 
Uit de discussie over nieuwe contracten met GE ontstaat de indruk, dat 
Philips het netwerk van overeenkomsten was gaan beschouwen als systeem 
van pure kennisuitwisseling. Voor Philips was in de loop der jaren het mid
del het doel geworden. De beoordeling. van de behoefte aan een nieuw con
tract met GE was dus te beperkt geweest. De vraag was niet of Philips kon 
leven zonder kennis van de technische voortgang van haar concurrenten. De 
vraag was wel of Philips was voorbereid op meer open marktverhoudingen. 
In geen geval was de vraag of Philips voldoende R&D-activiteiten zou kun
nen ontplooien om nieuwe lamptypen in produktie te nemen en bestaande 
lamptypen te verbeteren. In een periode van ruim vijftig jaar hadden pro
duktontwikkeling en bedrijfsmechanisatie immers een belangrijke rol ge
speeld om meer dan alleen technische redenen en waren deze activiteiten 
gegroeid tot instituten met een grote daadkracht. Moeilijkheden waren te 
verwachten bij de commerciële sectoren van het bedrijf. Mogelijk werden zij 
geconfronteerd met verschuivingen in het evenwicht in de lampenindustrie, 
waardoor tal van nieuwe uitdagingen een rol konden gaan spelen. Philips zou 
vrij kunnen opereren op de Amerikaanse markt, maar tegelijkertijd zou GE 
kunnen penetreren op de gehele Europese markt. Philips moest zich instellen 
op een toekomst van toenemende concurrentie en zich derhalve gaan richten 
op de verdediging van haar positie op bestaande en de verovering van nieu
we markten. 
Overigens is het onwaarschijnlijk dat alleen bij Philips in de loop der jaren 
de beeldvorming over de functie van het netwerk van overeenkomsten was 
veranderd. Aangezien beschouwingen over de interne bewegingsgronden van 
bijvoorbeeld GE en Osram ontbreken, laten we een uitspraak daarover ach
terwege. Van GE weten we dat de technische en commerciële afdelingen 
zich een verschillend beeld van de overeenkomsten vormden. Van Osram 
weten we dat de overeenkomsten met GE en Philips in hetzelfde decennium 
werden beëindigd.77 Relaties tussen Philips en Osram, bijvoorbeeld in de 
vorm van de gezamenlijke fabricage van ballons in Lommel, bleven bestaan. 

Al in de loop van de jaren zeventig werden de hier beschreven verwachtin
gen bevestigd door de realiteit. Van GE kwamen geruchten dat zij in Europa 
tot een grotere ontplooiing van haar activiteiten wilde komen.78 Daartegen
over stond dat Philips al enige tijd poogde een sterke positie op het Noord
Amerikaanse continent te verwerven.79 Sylvania voerde buiten de Verenigde 
Staten eveneens een sterk expansieve politiek. Het concern was in 1974 reeds 
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vertegenwoordigd in Japan, België en Duitsland . Plannen had men in Vene
zuela, de Filipijnen en Iran. Van Westinghouse, eertijds na GE de grootste 
Amerikaanse lampenproducent, had men weinig meer te vrezen. Het bedrijf 
was technisch verzwakt en deed weinig ontwikkeling. 'In het algemeen ont
moeten wij Westinghouse weinig', concludeerde men bij Philips.80 Op de 
Engelse markt waren Thorn en GEC sterk vertegenwoordigd . GEC zag men 
niet meer als reëel gevaar; Thorn voerde een agressieve prijspolitiek op het 
Europese continent. 81 
Met het ontstaan van meer open marktverhoudingen brak er in de jaren 
zeventig een periode aan van concentratie in de internationale lampenindus
trie. In 1973 sloot Philips een nieuwe overeenkomst met de Compagnie des 
Lampes (CdL), lopende tot 1999, waarbij Philips de leiding overnam van het 
industriële apparaat. De CdL was daarmee sterker onder controle van Philips 
komen te staan. 82 Enige tijd later poogde GE Osram over te nemen. Osram 
was groot en vormde nog altijd de belangrijkste Europese concurrent van 
Philips, maar het concern rendeerde slecht. Deze overname-poging van GE 
mislukte .83 De Britse GEC functioneerde eveneens zwak, hetgeen voor 
Philips aanleiding was te vrezen dat GE nu GEC zou proberen over te ne
men. 84 

In 1981 besloot Philips een overname van de CdL als hoogste prioriteit te 
beschouwen, omdat nu zowel Sylvania als GE in Europa 'op overname-pad' 
warenY Tot een overname kwam het eind 1982.86 Een strategisch belang
rijke overname van Philips werd begin 1983 de koop van Westinghouse' 
licht-activiteiten. 87 Philips vormde daarmee een directe en grote dreiging 
voor GE op de Amerikaanse markt. GE beantwoordde deze acquisitie in 
1989 met de overname van Tungsram, eens als de Vereinigte Glühlampen
werke profiteur van de wolfraamlamp naast Philips, nu een grote firma in het 
voormalige Oostblok en een belangrijke concurrent van Philips.88 Philips en 
GE werden daarmee veruit de grootste lampenfabrikanten. 
Een stabilisatie van de concurrentieverhoudingen lijkt zich nog niet af te 
tekenen. De jaren negentig staan voorlopig in het teken van veranderingen in 
de opstelling van Philips en GE ten opzichte van de Japanse fabrikanten. 
Philips nam van GTE International, het moederconcern van Sylvania, een 
meerderheidsbelang in het Japanse Kondo Sylvania over, maar verkocht haar 
aandeel in MEC aan Matsushita. 89 GE begon in Japan met Hitachi een 
joint-venture voor de verkoop en distributie van ondermeer GE-lampen. GE 
verkreeg met deze samenwerking toegang tot het omvangrijke Japanse distri
butienetwerk van Hitachi. 90 Verder werden delen van Sylvania gekocht 
door Osram, waarmee het bedrijf qua omzet weer aansluiting kreeg bij Phi
lips en GE. Philips nam de Poolse lampen fabrikant Polam Pita over en sloot 
tenslotte 1993 af met het aangaan van een joint-venture met Yaming Electric 
Lamp Works, één van de grootste lampenfabrikanten in China. 91 



De ribbonmachine in Lommel, België, 1989 (Phi/ips Lighling BV) 
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Parallel aan de veranderende verhoudingen in de internationale lampenindus
trie voltrokken zich veranderingen in de markt voor verlichtingsprodukten. 
De oliecrises in de jaren zeventig speelden daarin een stimulerende rol. In 
het hierna volgende worden deze veranderingen besproken. 

Het einde van de 'sellers-market ' 

'Sinds de eerste energiecrisis (1974) overtreft de produktiviteitsverbete
ring de volumegroei en het is te verwachten dat dit verschijnsel ook in de 
komende jaren zal voortduren. '92 

Dit verschijnsel tekende zich binnen de gehele lampenindustrie af. De volu
megroei nam af. Na jaren van onstuimige groei volgde een teruggang die 
later zelfs door zou zetten in een afname van de omzet.93 Reden voor deze 
recessie in de lampenindustrie was de oliecrisis van 1973 die enerzijds leidde 
tot algemene economische malaise en anderzijds de aanstoot gaf tot energie
besparingscampagnes . 94 

Tijdens de directiedag in Weert, op 28 september 1979, beoordeelde men 
1975 voor gloeilampen als dieptepunt van de crisis. Pas over het jaar 1979 
hoopte men weer het omzetniveau van het topjaar 1973 te halen.95 De afna
me van de omzet betekende voor de lampen fabrikanten automatisch dat zij 
werden geconfronteerd met een overcapaciteit. In een industrie, gekenmerkt 
door massaproduktie en een groot geïnvesteerd kapitaal leidde een dergelijke 
situatie tot hogere kostprijzen, hetgeen nog zwaarder op het bedrijfsresultaat 
drukte. Tot een felle prijzenoorlog, zoals we die voor de oorlog in tijden van 
recessie buiten de kartelperioden waar konden nemen, voerde dit nochtans 
niet. 

Kenmerkend voor de omzetdaling was het karakter ervan. Energiebesparings
campagnes spoorden zowel de particuliere als de professionele consument 
aan tot het gebruik van minder Iicht. 96 Een illustratief en voor velen bekend 
voorbeeld daarvan is de verwijdering van één TL-lamp uit elk dubbel arma
tuur in veel kantoorgebouwen. Ook gaven de energiebesparingscampagnes 
een stimulans aan de ontwikkeling van energiezuinige lampen, de zgn. spaar
lampen . 
Los van de energiecrisis voltrok zich nog een andere wijziging. Deze betrof 
meer de manier waarop lampen werden verkocht. 

'Duidelijk valt de tendens waar te nemen dat de sterkste groei van de 
lichtomzet in de komende jaren zal zijn in het professionele deel van onze 
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actlvltelten, en dat zal met zich meebrengen dat wij behalve het toeleve
ren van produkten als zodanig ons meer moeten gaan specialiseren op het 
toeleveren van gedeeltelijk of gehele systemen voor de verlichtingsinstalla
ties in het professionele gebied. In de trend van de markt is duidelijk 
herkenbaar dat men de grotere verlichtingsinstallaties slechts wil laten 
leveren door één verantwoordelijke toeleverancierlfabrikant, die de super
visie van het geheel heeft. '97 

Tenslotte verwachtte men dat de afnemende bevolkingsgroei en de met de 
energiecrises in steeds meer landen ingevoerde zomertijd een blijvende druk 
op de omzet zouden geven. 98 

Een oplossing van de lampenfabrikanten om hun omzet toch te vergroten, 
was het creëren van meer, kleinere lichtpunten in ruimten waar normaal één 
lichtpunt werd gebruikt. Veranderende normen en gewoonten in die rich
ting - de veranderende wooninrichting - hebben de lampenfabrikanten hierbij 
zeker geholpen. 99 

In de gloeilampenindustrie voltrok zich, als gevolg van deze verschillende 
ontwikkelingen, een ingrijpende verandering. Bestond er voorheen een sterke 
marktsturing vanuit de producenten, gericht op een continue omzetvergro
ting, nu diende het commerciële apparaat van de verschillende fabrikanten in 
te spelen op een veeleisende markt: de sellers-market werd een buyers
market. 

'Sellers no longer have the upper hand; customers do. Customers now 
tell suppliers what they want, when they want it, how they want it, and 
what they wil! pay. This new sitltation is unsettling to companies that 
have known life only in the mass market. '100 

Voor de bedrijfsmechanisatie betekende dit dat nu niet meer omzetvergroting 
de drijfveer was, maar flexibiliteit en kostprijsverlaging. Kostprijsverlaging 
speelde een belangrijke rol, maar het vermogen de produktie snel aan te pas
sen aan steeds veranderende markteisen voerde de boventoon. 
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3. Weert als speciale gloeilampenfabriek, flexibele automati
sering en de C-groep 

Een nieuwe rol voor Philips Weert 

Tijdens de roosterbesprekingen in 1968 pleitte N. Koomans voor een drasti
sche beperking van de produktiespreiding van gloeilampen in Europa. 101 

De Europese gloeilampenproduktie was gespreid over 17 landen. Met het 
wegvallen van de Europese grenzen - in deze tijd wil dat zeggen het lang
zaam verkleinen van de import-barrières - zou een dergelijk groot aantal 
produktieplaatsen niet alleen overbodig, maar ook onnodig duur worden. lOl 

Behalve in Finland produceerde Philips gloeilampen in alle West-Europese 
landen. De fabrieken in deze landen waren klein. Alleen de fabrieken in 
Weert, Dijon (Frankrijk), Alpignano (Italië) en Hamilton (Gr.-Brittannië) 
waren van redelijk grote omvang. 103 

Koomans dacht met een concentratie van de gloeilampenproduktie een kos
tenbesparing van 10 % te kunnen bereiken. 104 

In 1974 werden tijdens de roosterbesprekingen concretere plannen gepresen
teerd. Deze plannen droegen de steun van de Nationale Organisaties en leken 
daarmee levensvatbaar. Uitgangspunten van de plannen waren een aantal 
duidelijke definities. Het begrip Moederfabriek werd opnieuw gedefinieerd. 
Voor gloeilampen werd Weert opnieuw Moederfabriek. Weert kreeg daar
mee de 'exclusieve taak' ontwikkeling en bedrijfsmechanisatie voor deze 
lampsoort te verzorgen. 
Verder wilde men een duidelijke scheiding in fabrieken voor normale lampen 
en fabrieken voor speciale lampen. Daarbij was het de bedoeling verschillen
de uitvoeringsvormen zoveel mogelijk te groeperen om een zo goed mogelij
ke bezetting van de beschikbare capaciteit te verkrijgen. Een bijkomend 
voordeel zag men in een makkelijker standaardisatie wanneer verwante typen 
bij elkaar waren gebracht. l05 

De aldus overblijvende en nieuw ingerichte fabrieken kregen de naam Inter
national Production Center (IPC).I06 Het aantal IPC's bleef nog relatief 
groot. Het terugbrengen van de volledige Europese gloeilampenproduktie in 
bijvoorbeeld drie produktiecentra - een plan uit de jaren zestig 107 

- werd niet 
gerealiseerd. In 1975 waren er in Europa 21 produktieplaatsen voor gloei
lampen. Men wilde deze terugbrengen naar 6 produktieplaatsen in 1989. 108 

De concentratieplannen waren ontwikkeld op basis van technische en finan
ciële vertrekpunten. Voor de herverdeling van het produktievolume werd 
gezocht naar 'de meest efficiënte opstelling van de produktie-activiteit voor 
de tachtiger jaren.' Men had daarvoor de plannen getoetst aan de 'cash-jlow 
en de technische realiseerbaarheid' en pas in een later stadium aan de 'com
merciële aanvaardbaarheid. >109 
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Voor de gloeilampenfabriek in Weert waren deze veranderingen ingrijpend. 
Weert behield haar functie van Moederfabriek voor gloeilampen, maar ver
loor haar functie van Standaardlampenfabriek. De produktie van normale 
lampen zou worden afgebouwd. Weert werd een fabriek voor speciale lamp
typen. 

'Vomule in 1971 de GLS 6Omm-lamp nog ca. 45% van het totale gloei
lampenproduktiepakket. Nu in 1975 is dit nog maar nauwelijks 30%. 
Deze 'bread and bulter' lampen zijn nu in andere IPC's gebundeld. '110 

De functie van Moederfabriek betekende derhalve de ontwikkeling van speci
ale lamptypen. Tijdens de directiedag in Weert op 17 september 1975 pre
senteerde de Weert-leiding de invulling van de nieuwe functie van de Moe
derfabriek . Invulling werd vooral gegeven aan de taken van de BM-groep. 
Sterk gewijzigd bleken deze taken niet. Weert moest zich 'gaan bezig houden 
met het verlagen van de kostprijs. ' Men gaf aan dat er nog te besparen moest 
zijn 'door optimalisatie en mechanisatie van machines en door verbetering 
van de rendementen [].' Nieuw was dat nu speciale lampen in plaats van 
normale lampen werden beoogd. l11 De BM-Weert moest zich dus richten 
op de mechanisatie van de produktie van speciale lampen, terwijl de taakom
schrijving meer leek te horen bij machine-ontwikkeling voor normale lam
pen. 
In Hoofdstuk 4 werd opgemerkt, dat de BM-groepen hun innovatie-strategie 
relateerden aan de arbeids- en produktie-omstandigheden geldend voor de 
Moederfabrieken, waarin zij waren opgenomen. Een goed inzicht in de 
situatie waarin de buitenfabrieken produceerden, bestond nauwelijks. De 
informatie om dit inzicht te verkrijgen berustte bij GemBel. De BM-groep 
gingen er van uit, dat in de Moederfabrieken overbodig geworden, oude en 
dus arbeidsintensievere machinegroepen, tegen de prijs waarvoor zij konden 
worden 'doorgeschoven', in de buitenfabrieken uitstekend dienst konden 
doen. In de samenvatting van het verslag van de directiedag lezen we al een 
indicatie wijzend op ambities in de richting van machine-ontwikkeling speci
fiek voor het produktiepakket in Weert. Speciale aandacht wilde men in 
Weert geven aan een 'grotere flexibiliteit in planning en produktie. '112 Dit 
was voor de hand liggend, aangezien het pakket van speciale lampen breed 
en gevarieerd was. Mechanisatie resulterend in een flexibele produktie kon 
voor de Weertse produktie leiden tot grote kostprijsverlagingen, maar of een 
dergelijke mechanisatie voor fabrieken met 'bread and butler' -lampen zinvol 
was, bleef hier een open vraag. 
Welke mechanisatie-strategie was voor de normale lampenproduktie vrucht
baar? Was er überhaupt nog behoefte aan een verdere mechanisatie van deze 
produktie? Waren de Weertse constructeurs in staat over de fabrieksgrenzen 
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van Weert heen te kijken, en zo ja, kregen zij daarvoor de kans? Naar ver
mogen werden in de loop van de jaren op deze vragen antwoorden gevon
den. De BM-groep bepaalde haar strategie voor de komende decennia. De 
nieuwe produktie-allocatie speelt daarbij een rol voor een beoordeling van de 
waarde van deze strategie. Belangrijke uitgangspunten van de strategie vorm
den de technische ontwikkeling en het imago van de BM-groep . 

Moderne Bedrijfsmechanisatie. Een nieuw imago voor de BM-groep 

In Hoofdstuk 5 zijn gedachten geformuleerd over het imago van de gloei
lamp . Deze gedachten zouden 'de normaallampensector steeds sterker in 
haar aanzien belagen. '113 De gloeilamp stevende af op een situatie van een 
crisis in haar uitstraling. Het produkt was uit-ontwikkeld . Commercieel leek 
er aan dit lamptype weinig eer meer te behalen. Een Moederfabriek moest en 
kon helpen de gloeilamp te herwaarderen. De succesvolle ontwikkeling van 
de A-groep als automatische volggroep leek een bewijs dat deze herwaarde
ring mogelijk was. De integratie van de A-groepen in het produktieproces 
maakte de herwaardering tot realiteit; er werd een aanzienlijke kostenbespa
ring gerealiseerd en de A-groep vormde een nieuwe toekomst voor Philips' 
succesvolle SU-machine. Ook de ontwikkeling van de B-groep kan als nieu
we stimulans voor het aanzien van de gloeilamp worden beoordeeld . 
Toch bleef er twijfel over de toekomst van de gloeilamp bestaan. De omzet 
van gloeilampen groeide tot de oliecrisis nog altijd gestaag, maar de omzet 
van andere, nieuwere lamptypen groeide sneller. Het succes van de B-groep 
was groot; de B-groep zou later worden gewaardeerd als een verstandige 
modificatie in een 'goede' richting. Toch werd het succes ervan overstemd 
door de ontwikkeling van horizontale TL-groepen in Roosendaal. 114 Bij de 
BM-groepen in Weert en in Eindhoven ontstond behoefte aan revolutionaire 
ontwikkelingen: aan BM-successen. We zien in de jaren zestig en zeventig 
verschillende voorstellen ontstaan voor volledig nieuwe machineconcepten, 
soms zelfs gecombineerd met een geheel andere gloeilamp-opbouw. 115 

In deze paragraaf zullen we deze voorstellen analyseren. De beoogde nieuwe 
generatie volggroepen, de 'C-groepen', zouden er nooit komen. 116 Na jaren 
van overleg en ontwikkelen werd het project afgeblazen. 

De C-groep kon de BM-groep, maar ook de fabriek in Weert als geheel, 
voorzien van een nieuw imago. We herkennen dit in de opzet van het C-pro
ject. Aandachtsgebieden in het project waren moderne ontwikkelingen in de 
ergonomie en de automatisering. Er werd nadruk gelegd op een 'verrijking 
van de werkinhoud. ' Een speciale plaats moest de moderne elektronica inne
men in de vorm van procescomputers .lI7 De C-groep moest worden oot-
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wikkeld op basis van kennis van het nieuwe vakgebied Flexibele Automati
sering. 
Tevens herkennen we in de voorstellen de poging de bedrijfsmechanisatie in 
de Moederfabriek in Weert centraal te stellen en te versterken, ondanks de 
nieuwe functie als fabriek voor speciale lampen. lls 

'Over enkele weken zal de directie een principe-uitspraak doen over de 
C-groep en de projectstructuur. Het spreekt van zelf dat alle beschikbare 
capaciteit binnen en buiten Weert zich dan zal moeten bundelen. In dit 
verband zou ik nog een lans willen breken voor de bezettingen van ont
wikkeling en BM in Weert, die al lang door allerlei oorzaken onder de 
sterkte zijn en daardoor een grote achterstand hebben. '119 

Het creëren van een nieuw imago voor de BM-Gloeilampen werd in de jaren 
zeventig echter doorkruist door ontwikkelingen als gevolg van de oliecrisis. 
Een definitief lijkend einde aan de omzetgroei, later gevolgd door een omzet
daling, en de door maatschappelijke ontwikkelingen gevoede aandacht voor 
energiezuinige lamptypen versterkte het negatieve beeld van de toekomst van 
de gloeilampenproduktie. 120 De in de jaren tachtig ontstane populariteit van 
de halogeenlamp versterkte de druk op de gloeilampenomzet. Twijfel over de 
zinnigheid van bedrijfsmechanisatie in de gloeilampensector veranderde 
uiteindelijk in twijfel over de toekomst van een Moederfabriek voor gloei
lampen. 

Het C-project 

In 1971 werd door de BM-chef van Weert, F. den Hartog een notItIe ge
schreven over de bedrijfsmechanisatie in Weert. De notitie omvatte een 
analyse van de ontwikkeling van volggroepen sinds de opening van de fa
briek. In een grafiek werd ondermeer de snelheidsontwikkeling van de A
groepen weergegeven. 121 Uit de grafiek was ook een toekomstbeeld te 
lezen. De B-groep zou in 1974 naar 3500 lampen per uur moeten worden 
versneld. Ideeën over een nieuwe volggroep waren die van een groep voor 
6000, 5000 en 1000 lampen per uur. Deze zou in 1981 haar beslag moeten 
krijgen. 
In 1974 werden deze hier nog in de kantlijn geopperde ontwikkelingen con
creter. In een discussienota stelde Den Hartogs opvolger J. van Dijkman 
voor een C-groep te ontwikkelen, waarmee werd bedoeld 'een groep die 
bestemd is voor de produktie van gloeilampen in de periode 1980-1990. '122 

Van Dijkman legde in zijn nota er de nadruk op dat de ontwikkeling van een 
C-groep alleen zin had, wanneer deze tot een kostprijsverlaging zou leiden . 
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Deze kostprijsverlaging moest zodanig zijn, dat de investeringen op 'redelijk 
korte termijn~ konden worden terugverdiend. 123 

De C-groep werd bedoeld voor de produktie van gloeilampen in de 'uitbrei
dingssfeer' . Kennelijk werd nog een aanzienlijke omzetstijging verwacht, 
resulterend in de behoefte aan meer machinecapaciteit. 124 

Voor de specificatie van de C-groep zag men verschillende alternatieven. 
Deze kunnen, vergeleken met de B-groep, onderverdeeld worden in snelle 
groepen en langzame groepen. Snelle groepen zouden duurder worden, maar 
een zeer goedkope lamp produceren. Langzame groepen konden goedkoper 
zijn, maar zouden een minder goedkope lamp produceren. Voor de ontwik
keling van een C-groep richtte men zich vooral op de produktie in Weert, 
wat leidde tot een interessante constatering. Een langzame groep zou beter 
inzetbaar zijn voor kleinere series, dus het produktiepakket van Weert. Een 
sneller alternatief moest, gegeven de grote aantallen kleine series in Weert, 
zeer flexibel zijn om met een lage kostprijs te produceren. 125 We constate
ren dat men bij een snelle groep niet dacht aan een niet-universele machine
groep volgens het concept van de B-groep. 126 

Het alternatief van een langzamere groep 

Voor het eerst in de geschiedenis van de gloeilampen-bedrijfsmechanisatie 
werd bij de opzet van een project voor de ontwikkeling van een nieuwe 
volggroep het alternatief van een langzamere groep bekeken. 127 Tot dan toe 
had de BM -groep zich vooral gericht op de produktie van normale lampen en 
dus op het versnellen van de volggroepen. Het voorstel een alternatief van 
een goedkope, langzame groep te overwegen kwam voort uit het nieuwe 
produktiepakket in Weert en maakte een eind aan de vanzelfsprekendheid van 
het versnellen van volggroepen. De fundamentele vraag die aan deze revolu
tionaire overweging ten grondslag lag, was de vraag van de flexibiliteit, dat 
wil zeggen de omstelbaarheid van machinegroepen. Uitgangspunt was het 
gegeven van een groot typenpakket - Weert voerde na de herstructurering 
van de Lichtgroep zo'n 2000 verschillende lamptypen en verwerkte circa 250 
orders per week. 128 Grofweg bestonden twee manieren om de produktie op 
dit typenpakket in te richten. Eén manier was het gebruik van universele 
machinegroepen, groepen waarop in principe alle lamptypen konden worden 
gemaakt. Voor normale lampen werd deze lijn gevolgd met de ontwikkeling 
van de A-groep. Voor zeer kleine series speciale lampen werden verkorte of 
handmatig bediende, veelal oudere groepen gebruikt. Deze manier maakte 
het mogelijk met een betrekkelijk geringe machinecapaciteit te volstaan. 
De andere manier was het gebruik van relatief eenvoudige, niet-omstelbare 
machines, bedoeld voor één enkel type gloeilamp. Deze lijn werd door GE 
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gevolgd. Volgens deze manier produceren vereist, waar produktieplanning 
tekort schiet, een overcapaciteit: alle machines staan startklaar, in afwachting 
van een order . Stilstand is daarbij onvermijdelijk, maar omsteltijden bestaan 
niet. 
Het alternatief van een langzame C-groep was een invulling van de produktie 
in de richting van de 'tweede manier ' . In feite vormde het een voortzetting 
van een richting die met de B-groep was ingeslagen, maar nu voor kleine 
series. 
Het alternatief van een snellere C-groep was een invulling van de produktie 
volgens de 'eerste manier' . Men greep daarbij terug naar de universele 
gedachte. Gesteld voor het zeer brede artikelenpakket van Weert kwam 
daarbij wel een eis van vergaande en snelle omstelbaarheid naar voren. 
Concreet kwam het erop neer, dat naarmate een snellere groep gewenst was, 
de omstelbaarheid verdergaand en sneller moest worden. Illustratief is een in 
de latere ontwikkelingen actueel geworden voorbeeld: wanneer men in korte
re tijd wil omstellen dan de doorlooptijd van een lamp in de machinegroep, 
dan moet deze groep zo flexibel zijn dat de kop van de groep reeds is omge
steld en het volgende type produceert, terwijl de rest van de groep nog het 
vorige type verwerkt. 

De alternatieven beschouwend, moet echter de flexibiliteitseis worden gerela
tiveerd . Normale lampen produceerde men in slechts vier ballonvormen: K-, 
kaars-, kroon- en 60mm-ballons . Hiervoor bestonden verschillende B-groe
pen. 129 De produktie-aantallen van deze typen waren groot en in Europa 
was de produktie ervan in de jaren zeventig en tachtig redelijk geconcen
treerd. 130 Voor het produceren van verschillende wattages en hulzen waren 
de B-groepen omstelbaar. De benodigde aanpassingen voor dit omstellen 
waren weinig ingrijpend . Voor de speciale lampen lag de situatie anders. Een 
kostprijsverlaging voor deze lampen was zeer gewenst, maar werd voor een 
groot deel gerealiseerd door de herstructurering van de Lichtgroep. 131 Het 
pakket van speciale lampen was relatief klein in aantallen lampen, maar zeer 
groot in variëteit. Een produktielijn geschikt voor een groot deel van dit 
pakket was welhaast ondenkbaar, zoniet onbetaalbaar en onrendabel. 

De problemen 

In augustus 1979 werd in Weert daadwerkelijk met een voorstudie van het 
C-project gestart. 132 De bedoeling was dat in 1983 een C-groep in proef
produktie zou draaien. De keus was uiteindelijk gevallen op een flexibele 
groep voor 7200 lampen per uur. 133 Een jaar eerder werd nog van een 
10000/uur-groep gesproken.134 Alternatieven in de vorm van een langza
mere groep kwamen niet meer ter sprake. 



Ween als speciale gloeilamperifabriek. flexibele autom(]Jisering en de C-groep 211 

Officieel was er in de periode circa 1971-1986 sprake van verschillende 
C-projecten. Een aantal malen werd besloten het lopende C-project te stop
pen. Daaraan werd dan een nevenbesluit gekoppeld, op beperktere schaal 
door te gaan, omdat dan kennis kon worden opgebouwd, omdat men er geld 
voor vrij kon maken en omdat men van een blijvende toekomst van de gloei
lamp overtuigd was. Kijken we naar het werkelijke projectverloop dan blij
ken deze breekpunten in het bestuurlijke vlak nauwelijks terug te vinden. 
Gemakshalve spreken we hier daarom steeds van 'het' C-project. 
Gedurende de gehele projectperiode was er veel discussie over de richting 
waarin de bedrijfsmechanisatie van de gloeilampenproduktie moest gaan. 
Deze discussie had in dit stadium voor vertraging, maar ook voor onzeker
heid gezorgd. De BM-organisatie was verdeeld in twee groepen. De éne 
groep, waaronder de leiding, was voorstander van een flexibele volggroep; 
de andere groep, waaronder jongere aankomende managers, zag meer in een 
modificatie van de B-groep in een snelle machinegroep voor het 'recht-toe
recht-aan' produceren van normale lampen. De ene groep was overtuigd van 
een noodzaak van vernieuwende technische ontwikkelingen, de andere groep 
liet zich leiden door economische argumenten en de dagelijkse produktierea
liteit. 135 

De discussie speelde zich vooral binnen de BM-organisatie af. Het idee van 
de C-groep kwam voort uit de BM-groep, droeg steun van de directieleden 
H. Stal en M. van de Weijer, maar werd desalniettemin gekenmerkt door 
een beperkt draagvlak. 136 

Stal, adjunct-directeur voor BM, zag zich in september 1978 genoodzaakt 
een notitie te schrijven, waarin hij alle onderwerpen resumeerde en waarin 
hij zijn standpunt bepaalde. Stal toonde zich 'nog steeds' overtuigd van de 
technische haalbaarheid van een C-project. Toch vond hij de wijze waarop 
het project tot stand kwam 'tactisch niet verstandig': 

'Beter is het, de omgekeerde weg te bewandelen: vanuit marketing, logis
tiek, planning en produktie-organisatie moeten de eisen worden geformu
leerd, waaraan een eventuele nieuwe groep qua capaciteit, omstelbaar
heid enz. moet voldoen. Daarna kan worden bekeken of hiervoor een 
technisch uitvoerbaar concept te vinden is en of dit een acceptabele 
VP-verlaging (verrekenprijs-verlaging, HV) en een gunstige kasstroom 
oplevert. '137 

De ontwikkeling van de C-groep was een technisch ambitieus project. Stal 
stelde zich de vraag of men buiten de BM-groep en buiten Weert behoefte 
had aan een dergelijke groep. Met de opmerking dat het uit de BM-groep tot 
stand komen van het project tactisch onverstandig was, wees hij op de dis
cussies over de invulling van het project en de zeer smalle basis waarop over 
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de nieuwe volggroep werd gesproken. i38 Dat Stal voorstander was van het 
realiseren van een snelle, flexibele groep bleek uit zijn opmerking over het 
modificeren van de B-groepen, een activiteit die parallel aan het C-project 
plaatsvond. 

'Het uitgeven van vrij grote bedragen voor het verbeteren van bestaande 
B-groepen zonder dat daardoor essentiële nieuwe kennis wordt verworven 
moet zeer bedachtzaam geschieden. Het maakt de stap naar een volgende 
eventueel nodige innovatie alleen maar economisch moeilijker. Bovendien 
legt het veel BM-capaciteit vast. '139 

Stal legde de nadruk op het consequent voeren van een eigen vernieuwings
beleid in de vorm van innovaties, verdergaand dan modificaties en verbete
ringen. In 'het uitgeven van vrij grote bedragen' aan vernieuwende innova
ties - het C-project - zag hij minder bezwaar dan in geld uitgeven aan be
staande concepten. Stal mikte daarmee op een winst op langere termijn, 
zonder de verwachting uit te spreken dat er ooit nog een 'D-groep' zou 
worden ontwikkeld. Innoveren in gloeilampenmachines zag hij als zinvol 
'aangezien vele GLS-technieken ook worden toegepast in andere produkten, 
denk aan Sleimaken. '140 We zien daarin de voorbeeldfunctie van de 
gloeilampenmachine-ontwikkeling terug. 
Afgezien van technische ambities had Stal toch twijfels over de economische 
haalbaarheid van het C-project. Voor de beoogde kostprijsreductie was het 
nodig de variabele produktiekosten te halveren. Deze halvering zou echter de 
lampen uiteindelijk weinig goedkoper maken . Hij vroeg zich daarom af 'of 
voor dit reeds behoorlijk hoog gemechaniseerde produkt het geld niet beter 
kan worden besteed aan studie tot verbetering van de distributiekanalen. '141 

Stal verruimde de blik naar het totale produktiesysteem. Tot dan toe had de 
BM-groep kostprijsverlaging vooral gezocht in machine-ontwikkeling. 

Inderdaad kostte het project veel geld en was er veel BM-personeel bij be
trokken. 142 Hoewel een punt van discussie, was dit niet een reden, waarom 
het project in later jaren definitief werd afgeblazen. Doorslaggevende rede
nen lagen in onduidelijkheden over de inhoud en de status van het project. 
Ondanks de keuze voor een ontwikkeling van de C-groep, werden in Weert 
nog veel inspanningen verricht om tot een modificatie van de B-groep te 
komen. Voor deze al in hoofdstuk 5 besproken vorm van parallelle ontwik
kelingen was bewust gekozen. Gedurende het C-project werd de snelheid van 
de B-groepen opgevoerd van 3000 naar 3600 lampen per uur. 143 Zoals 
reeds in hoofdstuk 5 werd betoogd, gaf dit een steeds grotere druk op de 
kostprijs van het C-project. Daarbij kwam dat nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van machine- en procesbewaking en vulmechanismen waren bedoeld 
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en werden toegepast op B-groepen. l44 Ook de hieruit resulterende 
kostenbesparing zou een druk geven op de kostprijs van het C-project. 
Maar het fenomeen van parallelle ontwikkelingen ging nog verder. Het 
C-project was in principe een project dat werd uitgevoerd in Weert. In de 
visie van de BM-groep was het daarmee een project 'van' Weert. Gezien het 
imago van de gloeilamp is het duidelijk dat trots, ambitie en motivatie hierbij 
belangrijke aspecten waren. Deze aspecten bleken vooral van belang toen de 
BM -Voorontwikkeling in Eindhoven een onderzoek startte naar een nieuw 
insmelt-/pompconcept voor de gloeilampenproduktie. 145 Vanzelfsprekend 
voelde men zich in Weert gepasseerd , hoewel vanuit Eindhoven een dergelij
ke intentie waarschijnlijk niet bestond . Ook daar golden technische ambitie 
en het ontkomen aan het imago een reserve BM-groep te zijn een niet te on
derschatten rol. De situatie die hiermee was ontstaan, werkte niet bevorder
lijk voor de verstandhouding tussen zowel de BM-Weert en de BM-Vooront
wikkeling als tussen de BM-Weert en de centrale leiding die het Eindhovense 
project doorgang liet vinden en zelfs ondersteunde. 146 De BM-Voorontwik
keling zag in de ontwikkeling van een nieuw insmelt-/pompconcept een fun
damentele ontwikkeling die zou resulteren in algemeen toepasbare kennis en 
dus paste in haar takenpakket. 147 De BM-Weert zag de activiteit als een be
dreiging voor haar eigen werkzaamheden en voelde zich daarmee al in de 
opstartfase van 'haar' C-project bedreigd. 
Het nieuwe insmelt-/pompconcept dat de BM-Voorontwikkeling in gedachte 
had, was het concept van een continu draaiende insmelt-/pompmachine. 148 

Hierbij zou niet meer gebruik worden gemaakt van intermitterend draaiende 
molens, maar zouden de produkten eenparig bewegen. Een dergelijk concept 
was in de jaren zestig al voorgesteld door GE, die daar enige jaren onder
zoek naar verrichtte. 149 

Het ontwikkelen van een 'kontinue insmelt- en pompmachine' (KIPM) kwam 
voort uit een breder onderzoek naar continue processen, uitgevoerd in sa
menwerking met een procesontwikkelingsgroep van de afdeling produktont
wikkeling in Eindhoven. De BM-groep specificeerde later dit onderzoek naar 
de ontwikkeling van een machinegroep, waarbij weer het insmelt-/pomppro
ces uitgangspunt vormde. De ontwikkeling vàn machines voor de andere 
deelprocessen had een lagere prioriteit en werd dan ook voor een later stadi
um gepland. Dit blijkt ondermeer uit de gedachte het te bouwen prototype 
van de KIPM 'in combinatie met twee 'koppen' en twee 'staarten' van een 
B-groep' te laten opereren. 150 Bij een dergelijke beleidslijn moeten we 
bedenken dat in het verleden de problemen juist optraden in de 'staart' van 
de groep, dat wil zeggen bij de afwerkingsmachines .151 

Over de aanhoudende druk op de gloeilampenomzet en de komst van ener
giezuinige lampen na de oliecrises werd in het voorgaande reeds gesproken. 
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Voor de hand ligt dat dit de haalbaarheid van het C-project en de zin van de 
nieuwe gloeilampengroep in het algemeen negatief beïnvloedde. Binnen de 
gloeilampensector deden zich in deze jaren niettemin een aantal interessante 
ontwikkelingen voor. Nieuwe ideeën over woninginrichting, gecombineerd 
met nieuwe verspiegelingstechnieken gaven ruimte aan nieuwe gloeilampty
pen, die in aanzienlijke hoeveelheden konden worden geproduceerd en die 
nauwelijks afweken van de normale 60mm-lamp. We spreken hier van ver
spiegelde lampen, bedoeld voor gerichte lichtbronnen, zoals spots . In feite 
waren deze lampen gewone 60mm-lampen en konden dus op B-groepen 
worden geproduceerd. Het verschil met de produktie van een gewone 60mm
lamp zat in de voorbewerking. Verspiegelen van lampen - i.e . het aanbren
gen van een spiegelende laag in de ballon - was een weinig kostende voorbe
werkingstechniek, vergeleken met de prijs die men voor dergelijke lampen 
aan de consument kon berekenen. 152 Een succes op het gebied van deze 
lampen kon de gloeilampensector uit de sleur van minimale opbrengsten op 
in massa te produceren produkten halen. Voor het C-project gold hierbij 
echter het probleem dat dergelijke ontwikkelingen de noodzaak van een 
nieuwe volggroep niet bevestigde. Voor deze lucratieve ontwikkelingen 
waren innovaties in voorbewerkingsmachines nodig. Verder kon worden 
volstaan met de bestaande B-groepen. In feite was de verspiegelde lamp een 
speciale lamp, die voor het belangrijkste deel als normale lamp kon worden 
geproduceerd. 
Gegeven deze mogelijkheid voor gloeilampen markten beter te bewerken zou 
Philips later nog een andere gloeilampenlijn introduceren : de softone-lam
pen. 153 Ook voor de softone-lampen gold, dat een flexibele groep niet op 
voorhand noodzakelijk was. De lampen konden, mits in grote hoeveelheden, 
worden geproduceerd op groepen van het B-concept. De innovaties waren 
nodig in de voorbewerkingsmachines . 
Met de introductie van verspiegelde en softone-lampen ging Philips een 
duidelijk andere weg, dan waarvoor een C-groep noodzakelijk zou zijn. 
Steeds bleek te gelden dat winstgevende lamptypen op bestaande groepen 
konden worden gemaakt en dat ondanks de nieuwe gloeilamptypen een ex
plosieve omzetgroei niet te verwachten viel. De gloeilampenomzet gaf een 
(lichte) verschuiving te zien naar lucratievere lamptypen, die afgezien van de 
voorbewerking met bestaande produktiemiddelen konden worden geprodu
ceerd. Dat de softone-Jijn minder succesvol bleek dan de verspiegelde lam
pen speelt voor dit principe geen rol. Naar voren trad de kennelijke kracht 
van de B-groep, die nog vele modificaties onderging . 154 

Voor het C-project resulteerden deze en eerder beschreven situaties in steeds 
terugkerende discussies over de behoefte aan een flexibele machinegroep, 
gegeven het functioneren van de B-groep. 
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De afsluiting van het C-project 

Dat uiteindelijk het C-project werd gestopt, betekende niet dat men het er 
over eens was dat aan een flexibele groep geen behoefte (meer) bestond. 
Veel meer speelde de vertraging een rol, die het project had ondervonden 
door de steeds terugkerende discussies en het onduidelijke projectverloop. 
Uiteindelijk zou het - zoals een geïnterviewde het formuleerde - vooral 'te 
laat zijn' nog een nieuwe volggroep te ontwikkelen. lss De marges die men 
op gloeilampen kon behalen waren te klein om de kosten van een nieuwe 
groep binnen een redelijke termijn te kunnen terugverdienen. ls6 De 
afwezigheid van verdere omzetgroei bleek voor dit doel de kleine marges 
niet te kunnen compenseren. Naarmate de capaciteit van de B-groepen 
toenam en de omzetgroei verder stagneerde, ontstond een situatie waarbij er 
voldoende groepen aanwezig waren, zodat de ontwikkeling van een C-groep 
een project in de vervangingssfeer werd . IS7 Behalve dat vervangen duurder 
is dan uitbreiden, gold dat de noodzaak tot en de rentabiliteit van vervanging 
klein waren, gezien de geringe kostprijsverlagingen. Hoewel tot aan het eind 
van zijn loopbaan voorstander van het C-project, had Stal al in een relatief 
vroeg stadium op deze redenering gewezen. Stal zag dan ook het nut van het 
C-project in de uitstraling die zo'n innovatie zou hebben naar andere lampty
pen. IS8 In de loop der jaren begon men zich echter steeds meer af te vra
gen of er in de krappe gloeilampensector nog wel behoefte bestond aan zo'n 
voorbeeld functie . 

Daarnaast was het C-project wellicht te ambitieus. Behalve onderzoek naar 
een KIPM-concept wilde men zaken als flexibiliteit, procesbewaking m. b. v. 
geavanceerde elektronica, ergonomie, logistiek en een verrijking van de 
werkinhoud nastreven. Een dergelijke rijke variatie was noch bij de ontwik
keling van de A-groep noch bij de ontwikkeling van de B-groep nagestreefd. 
En zelfs waar men dergelijke ambities nastreefde, moest hiervan veel verval
len, bijvoorbeeld omdat van commerciële zijde bepaalde veranderingen on
haalbaar werden geacht. IS9 De rijke variatie aan onderwerpen binnen het 
C-project leidde uiteindelijk tot een bonte verzameling van min of meer 
losstaande ontwikkelingen. 

Tenslotte valt in het verloop van het C-project, bij het bepalen van strate
gieën een sterke interne gerichtheid van een aantal BM-groepen op. We 
zagen dat de produktiesituatie in Weert en het volgen van technische ontwik
keling een overheersende rol speelden . Dat inmiddels de gloeilampenproduk
tie kon worden geconcentreerd, de verhoudingen in de internationale lampen
industrie veranderden, de omzetgroei verdween en de markt veranderde 
vinden we in de BM-strategie niet terug . Zelfs kostprijsverlaging bleek, 
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hoewel veel genoemd, geen dominant sturende rol te spelen in de discussie 
over het C-project. 

Met deze constateringen besluiten we de hoofdstukken over de gloeilampen
fabricage. Conclusies over de beschreven periode zijn geconcentreerd in 
Hoofdstuk 10. In de volgende hoofdstukken richten we de aandacht op de 
TL-lampenfabricage en gaan we voor een beschrijving van de ontwikkelings
geschiedenis van de TL-lamp terug naar de jaren dertig. 



TL-LAMPENFABRICAGE 



Affiche, 1950 (PCA) 



7 
DE FLUORESCENTIELAMP 
EEN NIEUW PRODUKT IN EEN BESTAANDE MARKT 

'A new era in artificial lighting was initiated last spring with the intro
duction of fluorescent Mazda lamps, hailed as the greatest single develop
ment in light production in many years. The spectral quality of light ./rom 
the fluorescent daylight lamp is the closest approach to natural daylight 
that it has ever been possible to produce by many artificial illuminant at 
an efficiency even approaching that of these lamps; and, similarly, the 
efficiencies with which these lamps produce colored light have never 
before been approached. [] The lamps lose only about half as much 
energy per watt in the form of radiant heat as do incandescent lamps. ' I 

Deze inleiding tot een beschrijving van fluorescentielampen in de General 
Electric Review van januari 1939 getuigt van optimisme en trots. GE was er 
in geslaagd een lamp te ontwikkelen veel zuiniger dan gloeilampen, met een 
aan daglicht gelijke lichtkleur en een veel langere levensduur . G. Inman, 
leider van GE's fluorescentie-onderzoek versterkte in 1954 in hetzelfde tijd
schrift dit beeld, door te wijzen op de succesvolle voortgang die deze ont
wikkeling had gekend en de inmiddels leidende positie van de lamp op de 
Amerikaanse verlichtingsmarkt: 

'More than two years ago the fluorescent lamp caught up with and pas
sed the incandescent lamp bulb as the principal electric source of general 
lighting in America. 
The development of this form of lighting has been phenomenal and brief 
not only in terms of public acceptance but also in its design, manufac
ture, and application. ' 2 

Uit deze citaten komt een eenzijdige visie naar voren op de wijze waarop de 
ontwikkeling, introductie en diffusie van de fluorescentielamp gestalte heeft 
gekregen. Een nadere beschouwing van deze en andere artikelen spiegelt ons 
een ontwikkeling voor met als drijfveer het zoeken naar steeds efficiëntere 
lichtbronnen met een steeds langere levensduur . In de literatuur uit de jaren 
dertig en veertig wordt steeds uitgegaan van aspecten van technische ontwik
keling in een sterk door de lampenfabrikanten gestuurde markt.3 
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In dit hoofdstuk wordt in deze visie nuancering aangebracht. Het zal blijken 
dat niet de techniek, maar veeleer strategische belangen en opvattingen van 
bedrijven als GE en Sylvania de ontwikkeling van de fluorescentielamp vorm 
hebben gegeven. Doel van dit hoofdstuk is inzicht te krijgen in de ontwikke
lingsgeschiedenis van de fluorescentielamp, die voor een belangrijk deel de 
produktie-innovaties in de eerste jaren na de introductie van de fluorescentie
lamp heeft bepaald . Centraal staat de constatering, dat de fluorescentielamp 
als concurrent van de gloeilamp werd geïntroduceerd in een segment van de 
bestaande gloeilampenmarkt en dat aan de ontwikkeling en introductie ervan 
juist gestalte werd gegeven door de gevestigde gloeilampenfabrikanten op 
deze markt. Interessant is welke strategieën men volgde en welke verwach
tingen men koesterde bij de introductie van deze nieuwe lamp.4 

In paragraaf 1 wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van gasontladingslam
pen en de werking van de fluorescentielamp . Paragraaf 2 bespreekt vroege 
onderzoeksactiviteiten bij GE. Paragraaf 3 is gewijd aan de situatie in de 
bedrijfstak en de rol van Sylvania. De rol van Philips in het ontwikkelings
proces is besproken in paragraaf 4. 

1. Gasontladingslampen en reclameverlichting 

Onderzoek naar gasontladingslampen is bekend uit de negentiende eeuw. Dit 
onderzoek had nog niet tot een commerciële ontwikkeling van een nieuw 
lamptype geleid. Gasontladingslampen bestonden, werkten, maar hadden niet 
de eigenschappen voor een commerciële toepassi ng . 5 

Het eerste commerciële succes kwam in 1910 en betrof de neon-buis. Deze 
lamp kwam voort uit onderzoek van de Fransman G. Claude naar bruikbare 
en commercieel winbare gassen voor gasontlading.6 Binnen een periode van 
vijf jaar wist Claude ' met zijn neon-buis zich zowel in Europa als in Amerika 
een belangrijke positie op een deel van de verlichtingsmarkt te verwerven. 
Claude zag een toepassing voor zijn rood licht-gevende neon-buis in de 
reclameverlichting. Tot dan toe was de omzet in deze sector van de lampen
markt nog relatief klein. In deze marktsector werden voornamelijk miniatuur
gloeilampen gebruikt. 7 

Dat Claude zich vrijwel ongestoord een positie binnen de lampenindustrie 
wist te verwerven is opvallend . De strategie van de grote ondernemingen 
bestond er immers uit nieuwkomers op alle mogelijke manieren van de markt 
te weren. Zo kunnen we ons voorstellen dat GE zou pogen een overeen
komst te sluiten met Claude, om diens activiteiten op de Amerikaanse markt 
te kunnen controleren. 8 In plaats daarvan bood Claude in de Eerste Wereld-
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oorlog GE licenties aan voor de gezamenlijke ontwikkeling van de Ameri
kaanse neon-buizenmarkt. GE sloeg dit aanbod af. Een negatieve inschatting 
van het potentieel van de nieuwe lamp en het idee dat men met miniatuur
lampen de neon-buizen kon beconcurreren, waren beweegredenen hiervoor. 
Bovendien speelde de aard van het produkt een rol. De neon-buis, met haar 
aan de wensen van de klant aangemeten vorm, paste niet in het systeem van 
massaproduktie van gestandaardiseerde produkten, een systeem dat zeker 
voor GE gold als hel produktiesysteem van de lampenindustrie. 9 

Een gasontladingslamp is een buis, voorzien van een elektrode aan beide 
uiteinden. Deze buis is gevuld met een edelgas, (metaal-)damp of een combi
natie van beide. Een verschil in elektrische lading tussen beide elektroden 
zorgt voor een ontlading, waarbij het gas en/of de (metaal-)damp als geleider 
fungeert. Als gevolg van de ontlading straalt deze geleider licht uit van een 
bepaald spectrum. Wanneer er sprake is van continue ontlading of van een 
hoge frequentie van ontladingen, dan kunnen we spreken van een lichtbron. 
De verschillende toepassingsvormen van gasontlading kenmerken zich door 
het soort gas en/of damp, de druk daarvan in de buis en de toegepaste aan
sluitspanning. De neon-buizen van Claude gaf men de aanduidingen 'high
voltage' en 'Iow-pressure' . Neon als vulgas gaf rood licht. Claude paste 
verschillende vulgassen en dampen toe en kon daarmee 'neon' -buizen van 
verschillende lichtkleuren leveren. lo 

Claude' s 'neon' -buizen waren bedoeld voor reclameverlichting . Een breed 
scala van lichtkleuren en de mogelijkheid de buizen elke gewenste vorm te 
geven, maakten deze gasontladingslampen zeer geschikt voor deze marktsec
tor . De vereiste hoge aansluitspanning, veel hoger dan de netspanning, vorm
de geen bezwaar aangezien de toepassingen voornamelijk buitenverlichting 
betroffen. 

De ontwikkeling van tluorescentiebuizen kunnen we beschouwen als het 
zoeken naar gasontladingsbuizen met een witte lichtkleur voor hetzelfde doel, 
nl. reclameverlichting . Hierbij ging men uit van argon en kwikdamp als 
vulgas. Van kwikdamp was bekend dat het grootste deel van het uitgestraalde 
spectrum ultra-violet was . ll Zoals veel andere individuele en aan industriële 
laboratoria verbonden onderzoekers zocht Claude naar een geschikt fluores
cerend poeder dat dit ultra-violet licht kon omzetten in wit licht. Daarbij was 
Claude niet primair op zoek naar nieuwe lampsoorten voor binnenverlich
ting. Immers, uitgangspunt van ontwikkeling waren hoogspannings gasontla
dingsbuizen, die om veiligheidsredenen voor dergelijk gebruik ongeschikt 
werden bevonden . 
Toen Claude er in slaagde het juiste fluorescerend materiaal te vinden, sloot 
hij met GE een mondeling akkoord dat hem verplichtte zich op de Ameri-
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kaanse markt tot buitenverlichtingstoepassingen te beperken. Daartegenover 
beloofde GE zich niet te mengen in deze marktsector. i2 

Ook GE deed onderzoek naar lagedrukkwiklampen en fluorescerende poe
ders, maar dit onderzoek was tot 1933 alles behalve omvangrijk. GE was 
geïnteresseerd in kennis van deze vakgebieden en een blijvend goede concur
rentiepositie op het gebied van kennis. Pas na 1935 werd het onderzoek 
grootscheeps aangepakt, wat al in 1938 leidde tot de eerste resultaten. 
In de volgende paragraaf zullen we zien waarom GE aanvankelijk nauwelijks 
warm liep voor fluorescentielampenonderzoek. 

2. General Electric en de ontwikkeling van de laagspannings 
fluorescentielamp 

Al in een vroeg stadium bleek dat fluorescentielampen een veel hoger licht
rendement konden halen dan gloeilampen. Verder was de verwachting dat in 
de toekomst de levensduur van fluorescentielampen aanzienlijk hoger zou 
kunnen komen te liggen, dan de 1000 uur die voor gloeilampen was vastge
steld. 
Precies hierin lag GE's aanvankelijk beperkte interesse in een commercialisa
tie van deze lampsoort. Met beperkt onderzoek hield men de ontwikkelingen 
bij en het kennisniveau op peil om, indien daartoe aanleiding bestond, snel 
een ontwikkelingsproject te kunnen starten. 
Een bezwaar van de bestaande gasontladingslampen in de jaren tien en twin
tig was de vereiste hoge aansluitspanning, waardoor deze lampen in feite 
ongeschikt waren voor binnenverlichting. Onderzoek van GE's research 
laboratorium naar laagspannings , dat wil zeggen netspannings fluorescentie
lampen leidde tot zeer magere resultaten : het rendement van dergelijke lam
pen bleek erg laag. i3 

GE was net als andere grote fabrikanten niet gebaat bij een doorbraak van 
een fluorescentielamp voor algemene verlichtingsdoeleinden. Zeker niet als 
deze lamp veel efficiënter was dan de gloeilamp en een langere levensduur 
kon halen. i4 

Niet alleen zou de introductie van fluorescentielampen voor algemene ver
lichtingsdoeleinden een bedreiging voor de eigen gloeilampen-afzet zijn, ook 
kon het een verstoring van de relatie met de elektriciteitsmaatschappijen 
betekenen. GE onderhield relaties met elektriciteitsmaatschappijen in de 
vorm van contracten op het gebied van de verkoop van lampen en op het 
gebied van turbines, generatoren, transformatoren e .d . 15 We moeten ons 
realiseren, dat lampen een beperkt onderdeel vormden van de activiteiten van 
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GE. GE was gebaat bij een goede relatie met de elektriciteitsmaatschappijen 
om haar activiteiten op het gebied van elektriciteitsvoorziening voor de lan
gere termijn veilig te stellen. Verder had GE in de vorm van aandelen, 
belangen in een aantal elektriciteitsmaatschappijen. 
Het onderzoek dat GE in 1926 naar fluorescentielampen verrichtte, had de 
bedoeling een kennisachterstand zoals we die zagen bij de komst van de 
metaaldraad lamp te voorkomen. 16 Aanvankelijk was het niet de bedoeling 
een lamp te ontwikkelen. Uit het onderzoek was gebleken dat de toepassing 
van laagspanning niet tot bevredigende resultaten leidde, dus dat fluorescen
tielampen niet geschikt waren te maken voor binnenverlichting ('algemene 
verlichtingsdoeleinden'). Voor GE betekende dat een geruststelling. I? 

Naar aanleiding van een bezoek van GE aan Claude in 1933 werd een nieuw 
onderzoek gestart. Eén ingenieur werd belast met een studie naar 'unifonn, 
easily replaceable lamp suitable for [ow-voltage operation. ' De ontwikkeling 
van een fluorescentielamp op laagspanning, dus voor algemene verlichtings
doeleinden was onderwerp van studie geworden. Het ging GE om een stan
daardprodukt, dat paste in de produktfilosofie van verwisselbaarheid en 
produktiefilosofie van massafabricage, zoals die voor de gloeilamp gol
den. ls Met deze eenzijdige benadering had GE overigens de sterk gegroeide 
marktsector van de reclameverlichting al prijs moeten geven. 
Ook dit nieuwe onderzoek van GE was aanvankelijk van zeer beperkte om
vang. We kunnen concluderen dat de fluorescentielamp vooralsnog geen 
prioriteit genoot en dat een dergelijke ontwikkeling pas door het bedrijf zou 
worden geaccepteerd wanneer het produkt paste binnen de voor gloeilampen 
geldende filosofieën van verwisselbaarheid en massafabricage. Een verschil 
met GE's eerdere onderzoek was, dat nu het werk door ontwikkelaars ter 
hand werd genomen. GE's research laboratorium speelde geen belangrijke 
rol. Verder probeerde GE zoveel mogelijk van anderen en met name van 
Europeanen te leren. Pas in 1935 werd de ontwikkeling grootschaliger aan
gepakt, wat uiteindelijk in 1938 leidde tot een te commercialiseren resul
taat. 19 

De reden waarom bij GE na 1935 de fluorescentielamp-ontwikkeling ineens 
wel grootschalig werd aangepakt, is niet geheel duidelijk. Bright en Mac
laurin (1943) geven aan dat een brief van GE's adviseurÄ. Compton in 
Gr.-Brittannië, waarin deze schreef dat 'fluorescent lighting was the lighting 
of the future' , de '.fiool stimulus necessary' vormde voor produktontwikke
laars om een studie te starten. De eerste resultaten zouden zo hoopvol heb
ben gestemd dat men de ontwikkelingsactiviteiten uitbreidde: 'As the success 
of these experiments grew, more mul more men were put to work on the 
various aspects of a fluorescent lighting system. '20 

GE's Lamp-Development Department schatte de komst van een fluorescentie
lamp voor algemene verlichtingsdoeleinden als onvermijdelijk in en startte 
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daarom een omvangrijk onderzoek. We kunnen concluderen dat GE grote 
waarde hechtte aan de ontwikkeling van een sterke kennispositie, wanneer 
zich nieuwe ontwikkelingen van produkten voor algemene verlichtingsdoel
einden voordeden. 
Desalniettemin bleven de argumenten tegen een grootschalige invoering van 
een fluorescentielamp voor algemene doeleinden op de lampenmarkt bestaan. 
We zullen in de volgende paragraaf zien, dat GE, samen met Westinghouse, 
probeerde een marktstrategie te vinden en uit te voeren, waarmee de gloei
lampen-positie werd zeker gesteld en de relatie met de elektriciteitsmaat
schappijen niet werd verstoord . Ook zullen we zien dat GE en Westinghouse 
in deze strategie niet zijn geslaagd. 

3. De rol van Sylvania 

De Amerikaanse lampenindustrie kende een systeem van licentie-verlening . 
GE stond in het centrum van dit systeem en verleende licenties op tal van 
octrooien betreffende lampen, lamponderdelen, fabricagemethoden en machi
nes . GE maakte onderscheid tussen A-licensees en B-licensees. Westinghouse 
was het enige bedrijf met een A-licentie . Deze hield in dat Westinghouse 
gebruik kon maken van door GE geoctrooieerde kennis van alle lampsoorten, 
dus ook van gasontladingslampen. B-licentiehouders kregen slechts licenties 
voor gloeilampen, gloeilamp-onderdelen, fabricagemethoden en machines 
voor gloeilampen . Bovendien betaalden zij over de produktie van gloeilam
pen meer royalties dan Westinghouse en mochten zij minder lampen afzetten. 
Het percentage van GE's lampomzet dat Westinghouse mocht verkopen, 
bedroeg ruim 34 %. Daarover betaalde het bedrijf een royalty-percentage van 
1 %. De grootste B-licentiehouder was Hygrade Sylvania Corporation. 21 

Deze firma betaalde 3 % royalties over een quotum van ruim 9 %. Naast de 
door GE gelicentieerde fabrikanten bestonden nog de zgn. 'unlicensed manu
facturers', maar deze speelde in de Amerikaanse gloeilampenindustrie geen 
rol van betekenis .22 

Bright en Maclaurin onderscheiden verschillende klassen in de Amerikaanse 
lampenindustrie . 'There is but one memher of the 'élite' class', concluderen 
zij, en dat is GE. GE was de leidende firma in de lampenindustrie, was 'self
sufficient' (GE maakte glasonderdelen, hulzen, draad, argon en machines 
zelf) en was in staat grote sommen geld te besteden aan onderzoek en ont
wikkeling. Westinghouse, de A-licentiehouder volgde daarin GE op de voet. 
Westinghouse betrok glasonderdelen van Corning Glass Works, die licentie
contracten onderhield met GE. Argon kocht Westinghouse bij GE en niet aan 
de lampenindustrie verbonden leveranciers . Machines ontwikkelde en produ-
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ceerde Westinghouse deels zelf, maar meer dan bijvoorbeeld Philips nam het 
bedrijf een voorbeeld aan GE. Het budget van Westinghouse voor onderzoek 
en ontwikkeling bedroeg ongeveer een derde van dat van GE: 'Westinghouse 
is not spurred on to the greatest Researèh and Development efforts', conclu
deerden Bright en Maclaurin. De derde klasse bestond uit de B-licentiehou
ders . Deze bedrijven waren ook op het gebied van hulzen en draad afhanke
lijk van de leveranties van GE. Wat voor Westinghouse gold, gold voor deze 
bedrijven nog sterker. De budgetten voor onderzoek en ontwikkeling waren 
nog kleiner, zoals ook de toegestane verkoopquota. De zekerheid van goede 
verdiensten was groot, maar mogelijkheden voor groei ten opzichte van GE 
waren er niet. 23 

In het bijzonder deze laatste beperking speelde Sylvania parten. Sylvania 
wilde groeien, maar was op het gebied van gloeilampen gebonden aan de 
door GE opgelegde verkoopquota. 'Sylvania, restive under quota resrrictions, 
had long been seeking a way to 'grow up' in the lamp induslry. '24 De flu
orescentielamp bracht Sylvania de mogelijkheid zich een sterkere positie op 
de lampenmarkt te veroveren. 
Sylvania startte in 1931 met onderzoek naar kathodes (elektroden) en fluores
centiepoeders . Dit onderzoek leidde in 1934 tot een experimentele lamp . 
Commercieel was deze lamp echter niet veelbelovend, zodat Sylvania het 
onderwerp verder liet rusten. De presentatie van een fluorescentielamp door 
GE en Westinghouse was voor Sylvania aanleiding de draad weer op te 
pakken . Door eigen onderzoek en het kopen van een aantal belangrijke oc
trooien wist Sylvania in 1939 een fluorescentielamp te commercialiseren. 
Sylvania voelde zich op basis hiervan sterk genoeg om een B-licentie voor 
fluorescentielampen van GE af te slaan. Een aantal inbreukzaken tussen 
Sylvania en GE bleven onbeslist. 25 

Zoals Sylvania als B-licentiehouder van GE was gebonden aan verkoopquota 
voor gloeilampen, was Philips in het begin van de eeuw voor kooldraadlam
pen gebonden aan kartelbepalingen binnen de Verkaufsstelle Vereinigter 
GlÜhlampenfabriken. Philips had met de produktie van kooldraadlampen niet 
de mogelijkheid te groeien ten opzichte van de grote Europese lampenfabri
kanten, AEG en Siemens & Halske . De wolfraamdraadlamp bracht voor 
Philips een aantrekkelijke mogelijkheid om buiten het kooldraad lampen-kartel 
haar omzet en marktaandeel te vergroten .26 'Daar de verkoop van de me
taaldraadlamp niet aan kartelbepalingen was onderworpen, realiseerde Phi
tips met deze lamp haar expansie. , 27 

Philips slaagde erin door middel van continue omzetvergroting een belangrij
ke positie in de gloeilampenindustrie te verwerven .. De juiste commerciële en 
technologische keuzen, die de in 1907 gestarte produktie van metaaldraad
lampen tot een succes maakten, verschafte Philips ruime financiële middelen 
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en het aanzien van een serieuze concurrent van AEG en Siemens & Hals
ke. 28 Uit hoofdstuk 3 kunnen we concluderen, dat Philips vervolgens in de 
loop van de jaren twintig sterk werd op het gebied van machine-ontwikkeling 
en een agressieve marktstrategie volgde. 
De ontwikkeling die Sylvania doormaakte vertoont overeenkomsten met die 
van Philips . Het bedrijf groeide tot een geduchte concurrent van GE. In de 
jaren vijftig werd Sylvania toonaangevend op het gebied van fabricagetech
nieken: Een nieuw produktieconcept voor fluorescentielampen, de zgn. hori
zontale groep, werd door alle grote concurrenten, waaronder GE en Philips 
overgenomen. We komen daarop terug in hoofdstuk 9. In het deel over de 
gloeilampenfabricage zagen we reeds dat Sylvania met een krachtige markt
strategie in de jaren zestig en zeventig een aanzienlijk deel van de wereld
markt wist te veroveren. 29 

Beide bedrijven, Philips en Sylvania hebben zich, hoewel op een verschillend 
moment, ontwikkeld tot een belangrijke concurrent van de in de lampenin
dustrie gevestigde concerns. Zij maakten gebruik van hun onafhankelijkheid 
en van perioden van passiviteit van de marktleiders en realiseerden hun 
expansie door een harde marktbenadering en veel aandacht voor de ontwik
keling van moderne produktieconcepten. Beide firma's waren snel in het 
volgen van nieuwe ontwikkelingen. Zij bezaten de dynamiek van een jong 
bedrijf, in tegenstelling tot de grotere fabrikanten, voor wie aan verande
ringsprocessen vaak langdurige en principiële overwegingen vooraf gingen. 

GE en Westinghouse presenteerden de nieuwe laagspannings fluorescentie
lamp als een lamp voor decoratieve doeleinden. 30 De verschillende tinten 
waarin de lamp kon worden geleverd, maakte de fluorescentielamp voor dit 
doel geschikt. GE en Westinghouse legden geen nadruk op het hoge rende
ment van de nieuwe lampsoort. De levensduur schatten zij op 1000 uur, dus 
niet hoger dan voor gloeilampenY GE en Westinghouse kozen een markt
strategie waarbij de bescherming van de gloeilampenomzet prioriteit kreeg. 
Duidelijk werden de beperkingen van de fluorescentielamp naar voren ge
bracht (bijvoorbeeld dat de buis geen gericht licht geeft), terwijl de voorde
len van de lamp op een voor gloeilampen niet al te ongunstige manier wer
den uitgelegd. Zo werd het hoge licht-rendement niet vertaald als een moge
lijkheid energie en dus geld te besparen, maar als een mogelijkheid tegen 
dezelfde kosten het lichtniveau in een ruimte te verhogen. 32 GE en Westing
house zagen de fluorescentielamp als aanvullende lichtbron en daarmee als 
mogelijkheid de lampenmarkt te verbreden. 
Voor Sylvania lag dit anders. Zij wilde groeien in de lampenindustrie; zij 
stelde geen bijzonder belang in het behoud van de Amerikaanse gloeilampen
omzet; en zij had geen relaties met elektriciteitsbedrijven, die met een intro
ductie van de fluorescentielamp als zuinige lamp konden worden verstoord. 
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Sylvania richtte zich met haar verkoopstrategie op de markt voor algemene 
verlichting, de gloeilampenmarkt dus. Uitgangspunt was het zuinig zijn van 
fluorescentielampen, met andere · woorden 'dezelfde hoeveelheid licht voor 
minder geld'33. Al heel snel wist Sylvania GE en Westinghouse te dwingen 
mee te gaan in deze strategie. Het openingscitaat van dit hoofdstuk is een 
resultaat van deze koerswijziging. 34 

De reactie van de elektriciteitsmaatschappijen was fel. Aanvankelijk was er 
bij deze bedrijven weinig aandacht geweest voor de decoratieve fluorescen
tielampen, maar nu deze lampen werden gepresenteerd als zuinige lamp, 
zagen zij de nieuwe ontwikkelingen als een bedreiging voor hun inkomsten. 
Het waren de elektriciteitsmaatschappijen die GE en Westinghouse nogmaals 
dwongen hun koers te herzien. De fluorescentielamp zou in het vervolg weer 
als decoratieve lamp en als aanvulling op de gloeilampenverlichting promotie 
krijgen. GE en Westinghouse maakten duidelijk dat de fluorescentielamp niet 
bedoeld was als lamp waarmee de verlichtingskosten omlaag konden worden 
gebracht. De reclameslogan moest niet zijn 'hetzelfde licht voor minder 
geld', maar 'meer licht voor hetzelfde geld' .35 Sylvania hield, als onafhan
kelijke in dit gebeuren, haar strategie vast en wist in de Verenigde Staten in 
korte tijd een aandeel van bijna 20 % van de fluorescentielampen-markt te 
veroveren. 36 

4. Philips 

In de voorgaande paragrafen zijn we er gemakshalve vanuit gegaan, dat bij 
de gevestigde industrieën zoals GE en Westinghouse alle geledingen in deze 
bedrijven leefden met de gedachte van terughoudendheid met betrekking tot 
de ontwikkeling en introductie van efficiëntere lampsoorten. Voor de 
research en ontwikkelingsafdelingen van deze bedrijven is dat zeer de vraag. 
Volgens Hutter (1988) zag de technische staf van GE de fluorescentielamp 
wel degelijk als vervanger van de gloeilamp .37 Een belangrijke oorzaak van 
deze aparte opstelling van de technici bij GE zal de beperkte interesse, maar 
ook betrokkenheid bij de strategische belangen en commerciële beleidslijnen 
van het bedrijf zijn geweest. We kunnen dit toelichten aan de hand van de 
opdracht die het onderzoekslaboratorium van GE in 1900 bij zijn oprichting 
meekreeg. Het laboratorium moest werken aan toegepast onderzoek naar 
'fields of importance' binnen de elektrotechnische industrie. 'The philosophy 
of the new organization was in marked contrast la that of the time, which 
expected immediate financial returns from almost every development. '38 Van 
onderzoekers en technici werd dus ook niet verwacht dat zij zich zouden 
richten naar strategische en commerciële belangen. 
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Gasontladingsonderzoek bij Philips concentreerde zich op het Natuurkundig 
Laboratorium (Natlab). Dit laboratorium was in 1914 opgericht en had de 
taak gekregen over het natuurkundig aspect van de 'halfwattlamp' al het 
mogelijke aan de weet te komen .39 

Er bestonden bij Philips drie drijfveren voor het gasontladingsonderzoek. De 
belangrijkste twee hadden betrekking op gloeilampen. Men probeerde inzicht 
te krijgen in doorslagverschijnselen in gasgevulde gloeilampen en men pro
beerde meer te weten te komen over ongewenste ontladingsverschijnselen bij 
de fabricage van gloeilampen. De derde drijfveer voor de onderzoekers van 
het Natlab was de ontwikkeling van nieuwe lichtbronnen. 4o Deze drijfveer 
trad in de loop der jaren steeds meer op de voorgrond. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe lichtbronnen bestond geen strak geleid 
onderzoekprogramma. Onderzoek werd breed opgezet en gedragen door 
individueel werkende onderzoekers. 4l Het is dus zeker niet zo dat het Nat
lab zich toelegde op de ontwikkeling van nieuwe efficiënte lichtbronnen. Wel 
kunnen we stellen dat verschillende onderzoekers individueel werkten aan 
aspecten van nieuwe, wellicht efficiënte lichtbronnen. Zo kreeg Philips in de 
jaren dertig ruime ervaring op het gebied van zowel hoogspannings als laag
spannings gasontladingslampen en werd zij actief in de reclame- en buiten
verlichting. 42 De stap na:lr een fluorescentielamp was daarmee niet groot, 
althans niet zo groot als die voor GE is geweest. Toch was de bijdrage van 
het Natlab aan de ontwikkeling van de fluorescentielamp maar zeer beperkt. 
Net als bij GE werd deze ontwikkeling gerealiseerd door de lamp-ontwikke
lingsafdelingen, die sterk steunden op kennis en vindingen van derden .43 

In 1938 werd P. Schouwstra naar GE gestuurd met de opdracht de fluores
centielampenfabricage te bestuderen.44 Tijdens de oorlog probeerde Philips 
de fabricage van fluorescentielampen te starten. Na de oorlog was er een 
achterstand op de grote concurrenten GE, Westinghouse en Sylvania, die in 
de loop van de jaren vijftig en zestig werd ingehaald"s De eerste conclusie, 
die we kunnen trekken is dat Philips laat was met de start van de ontwikke
ling van een laagspannings-fluorescentiebuis. 
De fluorescentielamp werd door Philips vrijwel ongewijzigd overgenomen 
van Sylvania. Voorschakelapparatuur46 en fluorescentiepoeders nam Philips 
over van Westinghouse,,7 Hieruit komt de vraag naar voren, of de innova
tieve kracht van Philips, na de in Hoofdstuk 3 geroemde jaren twintig, volle
dig was ingezakt. Daarnaast kunnen we ons afvragen hoe het mogelijk is, dat 
Philips niet tot een eigen ontwikkeling van een fluorescentÏebuis kon komen, 
terwijl de ervaring binnen het bedrijf op het gebied van gasontladingslampen 
zeer groot was . In 1952 wees G. Holst (Natlab) 'op de grote risico's, welke 
z. i. liggen in het te sterk navolgen van de techniek van anderen. Z. i. raken 
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wij hiennede technisch sterk achterop []. '48 A. Deenen (Lichtgroep) rea
geerde hierop geïrriteerd: 

'Indien Prof. Holst wijst op de grote risico 's van het volgen van de tech
niek van anderen, moet ik hem gelijk geven, maar dan moet Prof. Holst 
ook een vuist kunnen maken. Wat heeft het Nat.Lab. gepresteerd op flu
orescentiepoeders? 
Zinkberylliumsilicaat hebben wij overgenomen van de GE, fosfaatpoeders 
van de Engelse GE. Hadden wij moeten wachten op het Nat.Lab. ?'49 

We zien de twee vragen naar voren komen; de één als reactie op de ander. 
De beschreven situatie vormt geen uitzondering. Deze discussie is herhaalde
lijk gevoerd . 
Met betrekking tot de innovatieve kracht van het concern kunnen we stellen 
dat de term innovatief over het algemeen in verband wordt gebracht met 
basis-innovaties. Basis-innovaties komen in de lampenindustrie echter zeer 
sporadisch voor en geven daarom maar een beperkt beeld van de innovatieve 
prestaties van een lampenfabrikant. Met betrekking tot de vraag waarom aan 
de hand van de kennis van het Natlab, deze afdeling niet snel tot een eigen 
fluorescentiebuis kon komen, kunnen we teruggaan naar de doelstellingen en 
werkwijze van het laboratorium. Strategische ontwikkeling behoorde in 
beginsel niet tot de taken van het Natlab en de wijze waarop de gasontla
dingskennis was opgebouwd, paste niet in een kader van een strak geleid 
onderzoekprogramma. 
Een vergelijking van de ontwikkeling van de fluorescentiebuis bij Philips met 
die bij GE leert, dat beide ruim gebruik hebben gemaakt van kennis van 
derden. GE was niet de uitvinder van de fluorescentielamp, net zo min als 
Edison de uitvinder van de gloeilamp was. Voor de gloeilamp geldt, dat deze 
is uitgevonden door een groot aantal individuele onderzoekers, maar als 
eerste door Edison tot een commercialiseerbaar produkt werd getransfor
meerd .50 Evenzo geldt voor de fluorescentielamp , dat deze voortkomt uit 
kennis van verschillende vakgebieden, in aspecten is uitgevonden door ver
schillende onderzoekers, maar door GE, Westinghouse en Sylvania is ont
wikkeld tot een commercialiseerbaar produkt. De rol van Philips was daarbij 
zeer beperkt. Philips startte met het overnemen van de produkten van ande
ren . 
Verder kon ook voor Philips gelden dat zij in principe geen interesse had in 
de ontwikkeling van een lamp die de gloeilampenomzet zou kunnen bedrei
gen. Volgens deze hypothese zou het Philips er niet om zijn gegaan dat het 
Natlab tot deze nieuwe lamp voor algemene verlichtingsdoeleinden kon ko
men, maar dat Philips het niet wilde. Uit de beschikbare bronnen kunnen we 
slechts opmaken, dat er over deze kwestie is gediscussieerd. 51 
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Tenslotte kunnen we constateren, dat Phifips zich had geconcentreerd op de 
ontwikkeling van de dubbelspiraal voor gloeilampen en op de ontwikkeling 
van gasontladingslampen voor buitentoepassingen .52 De aandacht was dus 
gericht op andere onderwerpen dan de laagspannings fluorescentielamp . 
Philips verkreeg op het gebied van gasontladingslampen een sterke positie. 
Zo was het bedrijf op de reclameverlichtingsmarkt aanwezig, een sector die 
GE had gemist. 
Waarschijnlijk is deze slotconstatering de belangrijkste verklaring voor de 
late start van Philips met de ontwikkeling van een laagspannings fluorescen
tielamp. Philips had andere speerpunten op het gebied van lampontwikkeling 
dan GE en Sylvania en was daarin sterk. Beter is het daarom de lampen
markt te beschouwen als een netwerk van kennisuitwisseling, bedoeld ter 
controle en bescherming van de eigen markten en in praktijk gebracht door 
contracten, kartels en licentie-systemen. Philips en GE konden op basis van 
marktverwachtingen verschillende keuzes maken in de ontwikkeling van 
(nieuwe) lampen. Bleek een keuze achteraf een minder goede of bleken 
andere ontwikkelingen ook tot commerciële resultaten te leiden, dan maakte 
het netwerk van kennisuitwisseling het relatief eenvoudig om 'aan te haken' . 
Deenen sloot zijn betoog, waaruit eerder werd geciteerd, af door te resume
ren: 

' . . . zoals voor de oorlog kopiëren wij daar waar het voordelen biedt. 
Trachten het dan iets beter te doen en passen de bedrijfsmechanisatie 
aan. Daarnaast echter wordt getracht in samenwerking met het Nat. Lab 
verder te ontwikkelen. [] Het Lichtgebied is echter zo groot, dat wij ons 
nooit de luxe kunnen permitteren op elk onderdeel daarvan veel ontwikke
lingskosten te spenderen. Een nauwer contact met de Amerikanen en 
Duitsers, zoals voor de oorlog is zeer zeker aan te bevelen en zou ieder 
van ons weer in staat stellen de ontwikkeling op een beperkter gebied te 
concentreren en de kennis uit te wisselen. '53 
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DE MACHINES TUSSEN 1945 EN 1965 

Philips had zich in de jaren twintig en dertig, net als haar grootste Europese 
concurrent Osram , toegelegd op gasontladingslampen voor andere toepassin
gen, dan de zgn. algemene verl ichtingsdoeleinden. Philips nam op het gebied 
van gasontladingslampen een vooraanstaande positie in op de wereldmarkt. 
Voor zowel Philips als Osram gold, dat er op het gebied van ontwikkeling 
van gasontladingslampen weinig concurrenten actief waren. G. Claude speel
de een rol, maar van de Amerikaanse concurrenten ging weinig activiteit uit. 
Ook de produktie van dergelijke lampen had niet de interesse van de Ameri
kanen. GE was niet geïnteresseerd in het produceren van produkten die niet 
in de filosofie van standaardisatie en massafabricage pasten: de omzetten van 
de verschillende gasontladingslampen waren klein, en decoratieve en recla
melampen waren geen gestandaardiseerde produkten. 
Dat GE in 1935 het onderzoek naar fluorescentielampen voor algemene 
verlichtingsdoeleinden grootschalig opzette en daarmee in enkele jaren resul
taten wist te boeken, alarmeerde de Philips-ontwikkelaars maar beperkt. Bij 
een bezoek aan Osram in juli 1937 kregen zij de waarschuwing 'dat de 
Amerikanen momenteel zeer ver zijn. ' Men besloot de eerstvolgende bezoeker 
aan GE, deze constatering ter bestudering mee te geven. Meer aandacht 
besteedde het reisverslag aan een achterstand op Osram op het gebied van de 
fabricage van hoogspannings fluorescentiebuizen, bedoeld voor reclamever
lichting : Osram had 'in de laatste drie maanden circa 1800 meter flu-buizen 
geleverd. 'I 

Philips startte, zo mogen we stellen, laat met de ontwikkeling van standaard 
laagspannings fluorescentiebuizen . Over mogelijke redenen daarvoor is in 
Hoofdstuk 7 gesproken. In dit hoofdstuk zijn de produktietechnische conse
quenties ervan vertrekpunt voor een beschrijving van machines voor fluores
centielampen tussen 1945 en 1965. 
In paragraaf 1 zullen we zien, dat de Tweede Wereldoorlog de late start van 
Philips verergerde tot een flinke achterstand op de Amerikaanse concurren
ten . Deze achterstand kwam vooral tot uiting in een produktie-achterstand en 
telde dubbel voor de ontwikkeling van machines: Niet alleen uitte zich de 
achterstand in jaren, ook waren investeringskosten per produkt hoog, zolang 
het produktievolume beperkt was . Daarmee was een produktietechnische 
inhaalslag zeer moeilijk. 
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Met een zeer zelfstandige fabriek in Roosendaal probeerde Philips een in
haalslag kansen te geven. Deze zelfstandige vestiging en de achterstand op de 
Amerikaanse concurrenten vormen de context voor een analyse van de ont
wikkeling van machines in de paragrafen 3, 4 en 5 . De context is echter 
onvolledig, zonder een beschrijving van de relatie tussen Eindhoven en de 
zelfstandige vestiging in Roosendaal. De fabriek in Roosendaal en de relatie 
van deze fabriek met Eindhoven zijn onderwerp van paragraaf 2. 

1. Philips' achterstand op de Amerikaanse concurrenten 

Philips bracht uiteindelijk in september 1940, dus twee jaar na GE een eerste 
serie fluorescentielampen uit. Deze lampen kregen de merknaam TL' mee, 
waarvan de betekenis overigens onduidelijk is. 2 De TL-lamp van Philips was 
een gestandaardiseerd produkt. Philips was samen met Osram tot een 'Euro
pese standaard' gekomen . De produktie van deze lampen was klein en be
vond zich in een experimenteel stadium. 3 

Bovenop de toch al late start kwam de Tweede Wereldoorlog, zodat Philips 
begin 1945 zo'n zes à zeven jaar achter was op GE en Westinghouse. Osram 
stond er niet veel beter voor, wat de pijn voor Philips nog enigszins ver
zachtte . Een opmerking hierover van Bright in zijn boek over de Amerikaan
se lampenindustrie (1947) laat niets aan duidelijkheid te wensen over: 

'The defeat of Germany, Italy, and Japan and the bombing of (heir facto
ries have temporarily eliminated their lamp producers from major roles in 
world trade. The lamp factories of same of the Allies were stripped by the 
Germans or damaged by Allied bombing during the German occupation. 
It wil! take many years to resto re lamp production and trade in Europe to 
its prewar level. In the meantime the potential export market has grown, 
and for a few years at least the foreig n demand for American-made lamps 
wil! be far greater toon ever befare. '4 

Het woord achterstand betrof een breed scala van aspecten . De achterstand 
concentreerde zich op een tekort aan materialen en aan produktiecapaciteit, 
leveringsproblemen en een matige kwaliteit van de geproduceerde lampen. 
Deze aspecten waren nauw met elkaar verweven . De kostprijs die men in de 
produktie haalde speelde ook een rol, maar was in de eerste jaren van gerin
ge betekenis . De situatie van achterstand duurde voort tot in de jaren zestig, 

* In het hierna volgende zullen we alle fluorescentielampen, dus ook die van GE, Westing
house, Sylvania, Osram etc. , gemakshalve met de naam TL-lamp aanduiden. 



Philips' achterstand op de Amerikaanse concurrenten 237 

hoewel men halverwege de jaren vijftig het idee kreeg de problemen onder 
controle te hebben. 5 

Dat Philips serieuze problemen had zal in de volgende paragraaf blijken, 
maar zo groot als Bright in 1947 de problemen in de geciteerde overwin
ningskreet schetste, waren deze niet. Philips had haar achterstand snel ge
noeg ingelopen om een van de belangrijkste lampenfabrikanten te blijven. 

Gemeten naar het marktaandeel van Philips op het gebied van TL-lampen, 
tenminste zoals Philips dat berekende, was van een achterstand weinig te 
bespeuren. De lichtgroep berekende in 1955 haar aandeel in dat wat zij de 
wereldmarkt noemde (i.e. de wereldmarkt afgezien van de USA en Japan) op 
ruim één derde. Dit aandeel bleef tot in de jaren tachtig nagenoeg constant. 6 

In Japan had de lichtgroep een aandeel in de tot een immens groeiende TL
markt, in de vorm van een samenwerkingsverband met Matsushita. Een aan
deel in de USA ontstond in 1972 toen Philips in de Verenigde Staten op 
licht-gebied actief werd. 
De situatie in de eerste jaren na de oorlog was die van een grote vraag naar 
TL-lampen, waaraan de lampenfabrikanten nauwelijks konden voldoen. 
Veelzeggender dan het 'marktaandeel' zijn daarom de geproduceerde hoe
veelheden lampen. Philips behaalde in 1955 het aandeel van één derde met 
nog geen 15 miljoen lampen.? In 1950 produceerde GE, Westinghouse en 
Sylvania samen al bijna 90 miljoen fluorescentielampen, tegen een produktie 
van nog geen 5 miljoen door Philips.8 Pas na 1970 gingen de produktie
aantallen van Philips op die van de Amerikaanse producenten lijken. De 
TL-lampen-omzet van Philips is dan vergelijkbaar met die van Sylvania, een 
kwart kleiner dan die van GE, maar drie maal groter dan die van Osram. 9 

De zeer beperkte omzet van Philips, zoals gezegd nog geen 5 miljoen lampen 
in 1950, in vergelijking met de veel grotere omzet van GE geschat op zo'n 
55 miljoen, zegt veel over de beperkte mogelijkheden van Philips bij het 
opzetten van een massaproduktjesysteem. lo De produktie was daarbij ver
deeld over verschillende vestigingen. Van massafabricage, waarvan bij GE 
sprake was, kon men bijgevolg nauwelijks spreken. Philips moest in hoog 
tempo machines installeren, teneinde aan de groeiende vraag te voldoen. 
Hier en niet in machine-ontwikkeling lag voor Philips voorlopig de prioriteit. 
Investeren in nieuwe produktietechnieken was niet aan de orde en met deze 
kleine produktie-aantallen niet betaalbaar. ll Terwijl GE zich al kon concen
treren op een geavanceerde 'rMG'-produktie-unit I2 , was Philips nog bezig 
de nodige capaciteit te installeren en deze goed te laten functioneren. Een 
verschil in kwaliteit en kostprijs was het gevolg, wat de ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen nog verder verkleinde. 
Om snel voldoende capaciteit te creëren, greep Philips terug naar de gloei
lampen-produktietechnologie. Nieuwe ontwikkelingen waren over het alge-
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meen duur, vroegen tijd (die men niet had) en waren, zeker bij een nieuwe 
lampsoort, onzeker. In paragraaf 3 en 4 komen we hierop terug. 
Achteraf kunnen we concluderen dat het Philips is gelukt met de Europese 
markt mee te groeien. Zij behield haar aandeel door in een voldoende hoog 
tempo produktiecapaciteit te installeren. Bovendien ontstond een belang in de 
Japanse markt via de samenwerking met Matsushita en veroverde Philips een 
substantieel marktaandeel in de Verenigde Staten. 

Produktiecapaciteit, leveringsproblemen en de kwaliteit van de 1L-lamp 

In het verslag van de Technische Directiebespreking van 22 februari 1958 
staat onder het kopje 'Konkurrentie-onderzoek '1L' lampen 1957' het volgen
de: 

'[] Wanneer we de GE, Sylvania en Tungsram buiten beschouwing laten, 
zijn alle cijfers gunstig voor ons fabrikaat. '13 

Met deze cryptische uitspraak werd vermeld dat met de kwaliteit van de 
Philips TL-lampen de gewenste situatie nog niet was bereikt. Westinghouse 
maakte in deze tijd gebruik van GE-kennis en GE-produktiemiddelen. Het 
produkt van Westinghouse was beslist vergelijkbaar met dat van GE. In feite 
bleven dan alleen Osram en de kleinere concurrenten Thorn en GEC op de 
Britse markt en de Compagnie des Lampes en Claude op de Franse markt 
over, waarvan Philips kon zeggen dat zij kwalitatief mindere lampen lever
den. J4 

De kwaliteit van de lampen was vooral in de jaren vijftig een probleem en 
leidde van verschillende kanten tot klachten. 15 Zo schreef Kessler van de 
Zwitserse Philips-vestiging aan zijn collega C. Dekker in Eindhoven: 

'Wenn wir uns neuerdings bezüglich der Lampenqualität an Sie wenden, 
so bitten wir Sie, diesen Brief nicht einfach als Folge unserer bereits 
schon vielfach mündlich und schriftlich angebrachten Reklamationen 
aufzufassen, welche wir in den letzten Jahren wiederholt an Ihre Adresse 
gerichtet haben. Wir möchten Ihnen hiermit die neueste Marktsituation 
schildern, welche infolge der schlechten Röhrenqualität für uns sehr 
ernste Folgen haben kann. '16 

Eindhoven kon niet anders dan in de kritiek van de Zwitsers meegaan: 'Mil 
ihnen betrachte ich die Lage als kritisch. Wir haben mehrere Male die Kund
schaft beruhigen können mil Versprechungen über bessere Qualität für die 
nächste Zukunft. Ich verstehe, dajJ es Fälle gibt wo wir dies jetzt nicht mehr 
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können und dies vor allem in einem Markt wo die amerikanische Konkurrenz 
sich stark rührt. '17 Twee jaar later zou A. Deenen op een congres, waar de 
verschillende Europese Philips-producenten waren verzameld, de slechte 
situatie nog eens duidelijk maken: 'We all now have to face the fact that due 
to certain circumstances, fi . due to lack of machinery, we have failed seri
ously in quality of our fluorescent tubes with all consequences of that. '18 

Bij het op poten zetten van de TL-Iampenproduktie, vormde de machinepro
duktie een centraal probleem. Voor de produktie van voldoende TL-lampen 
waren een groot aantal machines nodig. Het zou enige jaren duren voordat 
de Machinefabrieken en de BM-werkplaatsen in de behoefte aan assemblage
en buizentrekmachines konden voorzien. Philips verkeerde als gevolg daar
van lange tijd in een situatie, die Deenen bestempelde met de woorden 'lack 
of machinery' . 

Verder speelde het probleem van een tekort aan grondstoffen. Zo bleef in 
1946 de TL-produktie in Nederland minimaal, als gevolg van 'glasgebrek', 
terwijl men juist hier de produktie zo snel mogelijk op een aanvaardbaar peil 
wilde brengen .19 Begin 1946 moest men de vertegenwoordigingen in Mid
den en Zuid-Amerika laten weten, 'dat zij voorloopig in het geheel niet op 
Eindhoven behoeven te rekenen.' Waaraan werd toegevoegd: 'Dit 'voorloo
pig' is intusschen al uitgedeid tot 'niet voor 1947'. ' Portugal, zo wist men, 
'zal zeer ongerust worden na ontvangst van onze order-bevestiging, waaruit 
blijkt dat wij verre van spoedig kunnen leveren. ' De vestigingen in België, 
Denemarken, Noorwegen, Spanje, Italië, Zweden, Egypte en Nieuw Zeeland 
kregen gelijkluidende berichten. De situatie was slecht en zou, naar het zich 
liet aanzien, moeilijk te verbeteren zijn. 2o 

In 1950 maakte R. van Dijk de Raad van Bestuur duidelijk wat volgens de 
Lichtgroep de redenen waren van deze 'onbevredigende TL-positie' . Hij 
noemde de technische achterstand in de produktie, de kwaliteit van de lamp, 
te hoge prijzen, een beperkt armaturenprogramma en wellicht als belangrijk
ste de levensduur van de Philips TL-lampen. 21 

Het maken van lampen met een goede levensduur ging zowel de afdeling 
produktontwikkeling als de BM-groep aan . Wat moest worden verstaan 
onder 'een goede levensduur' werd bepaald door de concurrenten. We kun
nen vaststellen dat Philips met de hier besproken achterstand ook werd ge
confronteerd met steeds nieuwe (produkt)ontwikkelingen, die zij moest vol
gen en die in feite de achterstand verder vergrootten. De ontwikkeling van 
de levensduur van TL-lampen is een illustratief voorbeeld van deze proble
matiek. 
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De levensduur van de TL-lamp 

Een langere levensduur van lampen leidt tot een kleinere afzet ervan. Van de 
ernst van deze stelregel waren de gevestigde lampenfabrikanten zich al lange 
tijd bewust. In de regel zou, wanneer één fabrikant haar lampen met een 
langere levensduur kon presenteren, de gehele bedrijfstak vroeger of later 
moeten volgen . Tot welke uitkomst een zich steeds herhalen van een derge
lijke gebeurtenis zou kunnen leiden was voor de gevestigde lampenfabrikan
ten duidelijk. 
Een levensduur-discussie werd al in de jaren twintig gevoerd in de Technical 
Commiuee Meetings, waarin de Phoebus-partners overeenstemming probeer
den te bereiken over 'technische aspecten ' aangaande het produkt gloeilamp. 
Geconcludeerd werd dat het vaststellen van een levensduur voor gloeilampen 
een zeer belangrijk onderwerp was . Aan de hand van het bovenstaande wordt 
dat begrijpelijk. De Phoebus-leden kwamen tot de afspraak de levensduur 
van gloeilampen vast te stellen op 1000 branduren. De levensduur-discussie 
was daarmee afgesloten.22 

De fluorescentielamp bracht de levensduur-discussie weer op gang . Al in een 
vroeg stadium bleek de levensduur van de TL-lamp hoger, maar ook tech
nisch ongrijpbaarder dan die van gloeilampen . De levensduur werd voorna
melijk beperkt door het aantal malen in- en uitschakelen van de lamp. Men 
kon verwachten dat verbeteringen vanuit die invalshoek de levensduur sterk 
zouden vergroten. 
GE en Westinghouse gaven, met het oog op de bescherming van de gloei
lampenomzet, voor hun eerste TL-lampen 1000 uur op als gemiddelde le
vensduur. 2J Sylvania daarentegen propageerde een hogere levensduur. Uit
eindelijk werd het voor GE en Westinghouse onmogelijk om achter te blij
ven, vooral omdat Sylvania verdere levensduur-verhogingen bleef nastreven. 
Daarmee was een ontwikkeling ontstaan van een drang naar een steeds hoge
re levensduur . Deze drang zagen GE en Westinghouse als bedreigend voor 
de ontwikkeling van de afzet in de lampenindustrie .24 

In 1950 was Sylvania al zover, dat zij voor al haar TL-lampen een levens
duur van 7500 uur op gaf. GE en Westinghouse volgden Sylvania hierin 
noodgedwongen. Philips hoopte binnen afzienbare tijd een levensduur van 
7500 uur voor haar lampen te kunnen realiseren. In een notitie van de Licht
groep aan de Raad van Bestuur werd gewag gemaakt van deze ontwikkeling, 
die de Lichtgroep 'voor de wat verdere toekomst met zorg' vervuldeY 

'Deze, naar wij vrezen niet te sluiten drang naar langere levensduur, 
leidt over enige jaren, als de markten verzadigd zullen zijn, en wij het, 
zoals bij gloeilampen, van rempLacebusiness moeten hebben, tot een 
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aanzienlijke verkleining van de behoeften en tot een markt, die in hoge 
mate conjunctuurgevoelig zal worden. 
Bovendien lijkt ons de vrees, dat de langere levensduur der IL-lampen op 
den duur een ongunstige invloed op de afzetmogelijkheden van gloeilam
pen zal hebben, niet ongegrond. '26 

Voor Philips was het dus zaak, behalve een achterstand goed te maken, zich 
te verzekeren van een zo groot mogelijk marktaandeel, zolang de markt nog 
niet was verzadigd . 

2. De TL-Iampenfabriek in Roosendaal 

Waarom vestigde Philips zich in Roosendaal? 

'In de jaren na de oorlog werd de vraag naar Philipsproducten zo groot, 
dat uitbreiding van de fabrieken noodzakelijk was. Ook voor onze Licht
groep was dit het geval. Maar in Eindhoven zelf kon deze uitbreiding niet 
tot stand worden gebracht, want daar was geen personeel meer te krij
gen, ook niet in de uitgestrekte omgeving van de Philipsstad. Er moest 
nog volop personeel, zowel meisjes als mannen te krijgen zijn. De ligging 
moest gunstig zijn ten opzichte van Eindhoven. De vestigingsplaats moest 
beschikken over goede verkeersmiddelen, dus gelegen aan grote weg, aan 
spoorlijn, aan water. En als het kon moest er een fabrieksgebouw ter 
beschikking zijn. 
Vele plaatsen in alle provinciën van Nederland werden bezocht. Overal 
was de bereidwilligheid groot, maar vaak waren onoverkomelijke hinder
palen aanwezig, zoals b. v. capaciteit van de plaatselijke gasfabriek. 
Roosendaal werd het meest bezocht, omdat daar de vooruitzichten het 
best leken en mede omdat Roosendaal mijngas zou krijgen. En toen dan 
ook de Staatsmijnen de toezegging gedaan hadden, de aansluiting van 
Roosendaal op het mijngasnet te bespoedigen, wanneer in Roosendaal 
een Philipsfabriek gevestigd zou worden, toen was eigenlijk al beslist, dat 
de nieuwe Philipsfabriek in Roosendaal zou komen. 
Maar Philips ging niet over één nacht ijs. Eerst moest bewezen worden, 
dat er werkelijk aan veel en goede werkkrachten te komen was. Daartoe 
werd eerst een montageatelier opgericht voor het monteren van T.L. - en 
Duplostellen en voor de controle van spiralen. '27 
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Dit schreef A. Luysterburg, de eerste directeur van Philips-Roosendaal, 
onder de titel 'Waarom vestigde Philips zich in Roosendaal' in het Program
ma van feestelijkheden ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van 
Philips in 195L28 
Inderdaad vormde de arbeidsmarktsituatie in Eindhoven, in combinatie met 
een sterk groeiende behoefte aan nieuwe werknemers de belangrijkste reden 
voor Philips om zich buiten Eindhoven te vestigen. Het idee dat men voor 
een Lichtgroep-vestiging heel Nederland heeft afgelopen, op zoek naar een 
locatie met bijvoorbeeld een kolengasfabriek van voldoende capaciteit berust 
op een misverstand. Philips was primair op zoek naar ongeschoolde arbeid 
voor louter produktiedoeleinden. 29 Uitgebreid onderzoek naar de arbeids
markt, met het doel een groot aantal mogelijke vestigingsplaatsen aan te 
wijzen, hadden de hoogste prioriteit. Infrastructuur, afstand van Eindhoven, 
politieke en godsdienstige gezindheid en arbeidsmentaliteit van de bevolking, 
aanwezigheid van onderwijsinstellingen e.d. waren verdere criteria, maar 
kregen een lagere prioriteit.30 De capaciteit van technische faciliteiten van 
een locatie speelde geen rol. Immers wanneer deze voor een vestiging van de 
Lichtgroep te kJein zou zijn, kwam de locatie vrij voor andere industriegroe
pen, of werd deze capaciteit, al dan niet gesubsidieerd in het kader van het 
overheidsbeleid, door Philips vergroot. De indruk die het citaat wekt, is dat 
Philips vooral op zoek was naar een locatie voor een TL-Iampenfabriek. Dat 
is onjuist. Roosendaal behoorde tot de vele onderzochte locaties. 
Al in 1946 vond voor Roosendaal gedetailleerd arbeidsmarkt-onderzoek 
plaats. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door de Sociaal-Economische Afdeling 
van Philips, bleek dat Roosendaal over een bevolkingsconglomeraat beschik
te, groot genoeg voor de vestiging van een grote fabriek. De bevolkingsgroei 
was bovengemiddeld, de arbeidsmarkt voor mannelijk personeel noemde men 
'gunstig', maar de arbeidsmarkt voor vrouwelijk personeel was 'beslist 
krap'. 'Wanneer niet in de eerste plaats vrouwelijke arbeidskrachten essen
tieel zijn, biedt Roosendaal voor de vestiging van een fabriek uit een oogpunt 
van arbeidsmarkt gunstige perspectieven, zoowel voor nu direct, als op lan
geren termijn. '31 Op basis van dit onderzoek werd besloten van Roosendaal 
een Lichtgroep-vestiging te maken. Vooruitlopend daarop werd met de ge
meente Roosendaal de huur van een voormalig schoolgebouw overeen geko
men. De Lichtgroep startte daar een montage-atelier voor duplo- en TL-lam
pen. Dit montage-atelier gold als een tijdelijke overplaatsing, omdat in Eind
hoven een tekort aan ruimte was ontstaan door de bombardementen en ruim
te vrij moest worden gemaakt voor kantoren. 32 Op het bouwen en gereed
komen van een nieuwe fabriek kon niet worden gewacht. 
De keuze van Roosendaal als vestigingsplaats voor de Lichtgroep was gezien 
de arbeidsmarktsituatie in die regio en de reisduur tot Eindhoven veel minder 
gunstig dan in het verhaal van Luysterburg werd voorgesteld. Gewezen is al 
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op de conclusie van de Sociaal-Economische Afdeling, dat de arbeidsmarkt 
voor vrouwen krap was. En dat terwijl juist vrouwen in de lampenindustrie 
traditioneel in grote meerderheid aanwezig waren. In een bespreking met 
Philips reageerde M. Metz, directeur-inspecteur van de Inspectie Zuid van de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus, op het optimisme over de arbeidsvoorziening 
in Roosendaal. 'Mr. Metz ziet de mogelijkheid van uitbreiding veel minder 
rooskleurig in en wijst op het feit, dat men reeds bij de aanvang van het 
Philipsbedrijf in Roosendaal (i. e. het montage-atelier, HV) begon met het 
aantrekken van meisjes d.m. v. advertenties, hetgeen er z.L op wijst dat de 
voorziening met meisjes moeilijk is. '33 Luysterburg wees erop dat dit nodig 
was geweest om een eerste contact te leggen. A. Deenen voerde aan, dat 
Philips waarschijnlij k veel meer meisjes had kunnen aantrekken, maar dat 
men streng had geselecteerd 'om een kern van zeer goede werkers op te 
bouwen.' Metz bleef echter bij zijn standpunt en voegde toe dat Philips in 
Roosendaal ook niet op werkneemsters uit België hoefde te rekenen . Th. 
Tromp trok uit de waarschuwingen van Metz de conclusie, dat Roosendaal 
'langzaam' tot een grote fabriek zou moeten worden uitgebouwd. De discus
sie werd daarmee gesloten. 
Verder vormde een grote vestiging in Roosendaal een directe bedreiging 
voor de Philips-vestigingen in Dordrecht (Joh. de Witt) en Tilburg (Volt). 
' Teneinde a priori conflicten te vermijden' stelde Tromp in een brief aan de 
vestiging in Dordrecht regels op 'ten aanzien van het arbeidsreservoir 
Roosendaal' . 34 Allereerst gold dat het gebied Roosendaal in eerste instantie 
bestemd was voor de te vestigen fabriek in Roosendaal. Daarnaast stelde hij 
dat, aangezien de Lichtgroep-activiteiten in Dordrecht op termijn door 
Roosendaal zouden worden overgenomen, in Roosendaal aangenomen perso
neel eventueel in Dordrecht zou kunnen gaan werken. Een goede afspraak 
betreffende de arbeidsbehoefte van Volt in Tilburg, dat dreigde te worden 
ingeklemd tussen de grote vestigingen in Eindhoven en Roosendaal, moest 
nog worden gemaakt. 35 

Tenslotte was de reisduur tot Eindhoven zeker niet gunstig te noemen . Plaat
sen als 's-Hertogenbosch en Breda waren beslist sneller bereikbaar. 36 We 
moeten concluderen dat het argument bereisbaarheid een geringe rol heeft 
gespeeld in de keuze van een vestigingsplaats. 
In Hoofdstuk 4 werd reeds gewezen op de afwezigheid van beleid bij de 
keuze van een vestigingsplaats. 'Deze hing soms af van het toeval (Zwolle), 
soms ook van de met de uitvoering belaste functionaris (Roosendaal) . '37 In 
het personeelsblad 'Announcer' lezen we dezelfde argumentatie: 

'Mr. A.J. Luysterburg who had been put in charge of preparing a 'TL '
factory oUlside Eindhoven, was himself a native of Roosendaal and had 
his heart set on a plant in that lown. '38 
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Deze overwegingen doen niets af aan het feit, dat Roosendaal in enige jaren 
uitgroeide tot een grote en succesvolle Philips-vestiging. Wel geeft het een 
genuanceerd antwoord op de vraag, waarom Philips zich in Roosendaal 
vestigde. Philips had haast met het bouwen van een speciale fabriek voor 
TL-lampen. Deze haast werd gevoed door Philips' achterstand op het gebied 
van TL-lampen en maakte voor dit moment andere aspecten bij de keuze van 
een vestigingsplaats minder belangrijk. 
Beûen we de verdere ontwikkeling van de fabriek in Roosendaal, dan doet 
zich zelfs de vraag voor of bezwaren aan deze vestigingsplaats, zoals de 
reisduur tot Eindhoven, niet veeleer een stimulans waren voor zelfstandig 
opereren van Roosendaal. In het vervolg van deze paragraaf zullen we aan 
het begrip zelfstandigheid aandacht besteden. 

De zelfstandige onderneming 

In mei 1947 werd definitief besloten in Roosendaal een grote Lichtgroep
vestiging te bouwen. In september 1947 werd met de bouw begonnen en een 
jaar later werden in de fabriek de eerste machines geplaatst. Vierhonderd 
werknemers waren al aangetrokken en tijdelijk ondergebracht in de Philips
fabrieken in Dordrecht en Tilburg. In december 1948 waren reeds 350 werk
nemers werkzaam in Roosendaal. 39 

Roosendaal groeide snel. De in 1948 voltooide fabriek had een vloeropper
vlak van 7000 m2

• In april 1950 besloot men deze met 11500 m2 uit te brei
den. In 1956 was Roosendaal met een vloeroppervlak van 30000 m2 na 
Eindhoven de grootste Lichtgroep-vestiging in Nederland. In 1964, 1965, 
1967 en 1975 zouden nog verdere uitbreidingen volgen. Roosendaal werd 
groot en vooral belangrijk. 40 

Interessant is de bijzondere aandacht die Roosendaal in de eerste jaren na de 
oorlog kreeg . Dat men werknemers voor Roosendaal alvast aannam en hen 
tijdelijk plaatste in Dordrecht en Tilburg, nog voor dat de fabriek in Roosen
daal gereed was , geeft aan dat men haast had met het opstarten van fabricage 
in Roosendaal. 
De bijzondere aandacht is verder af te leiden uit het aantal hoge functionaris
sen dat de opening van de fabriek in Roosendaal bijwoonde. De aanwezig
heid van de burgemeester van Roosendaal en de directie van de Lichtgroep 
kan als vanzelfsprekend worden beschouwd. De aanwezigheid van Commis
saris Anton Philips, President P . Otten, Raad van Bestuurslid Th. Tromp, 
voormalig onderdirecteur P . Staal en Commissaris van de Koningin J . de 
Quay is illustratief voor de positie van de nieuwe fabriek. 41 

Directeur in Roosendaal werd A. Luysterburg, een ervaren Philips-medewer
ker, die al vanaf het eerste moment bij de oprichting van de nieuwe fabriek 
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betrokken was. Burgemeester A. Freyters van Roosendaal betoogde tUdens 
de opening van het 'lichtpaleis' : 'De heer Luysterburg is een van de grote 
Roosendalers. Ik had mij geen betere voor deze post kunnen denken. '42 

Luysterburg kreeg de opdracht mee van Roosendaal een sterke en zeLf
standige vestiging te maken. Eindhoven werkte hieraan mee en Roosendaal 
kreeg een eigen ontwikkelingslaboratorium, een eigen BM-groep en een 
eigen glasfabriek. 43 In 1951 ging Luysterburg met pensioen. Illustratief 
voor het belang dat men aan de fabriek in Roosendaal hechtte was de keuze 
van S. Aninga als Luysterburgs opvolger. Aninga was een man met veel er
varing, voor wie de directeursfunctie in Roosendaal een afsluiting vormde 
van een lange carrière. Bekendheid genoot Aninga als 'eerste GemBel-man'. 
HU moest dus bU uitstek in staat worden geacht in Roosendaal snel en effi
ciënt de TL-lampenproduktie op gang te brengen. Voor de oorlog werkte 
Aninga nog enige tijd bij Volt in Tilburg en leidde hij een apparatenfabriek 
in Engeland. Na de oorlog volgden reizen naar India, Nieuw Zeeland, 
Australië en Pakistan . Op 1 januari 1951 aanvaardde hij zijn nieuwe functie 
in Roosendaal, waarmee deze fabriek leiding kreeg van een sterk en respec
tabel persoon. 44 

De bijzondere aandacht voor de nieuwe fabriek in Roosendaal vond haar 
oorsprong in de noodzaak, de grote achterstand die Philips op het gebied van 
de TL-lampen had opgelopen zo snel mogelijk in te halen, teneinde op deze 
zeer belangrijk wordende marktsector de boot niet te missen. De reden waar
om Philips de TL-produktie niet in Eindhoven een plaats gaf, ligt voorname
lijk besloten in de slechte arbeidsvoorziening in Eindhoven. 
Vast staat dat Philips direct het plan had, voor TL-lampen een grote fabriek 
te bouwen. De TL-markt groeide immers explosief en beloofde zeer omvang
rijk en lucratief te worden. Een grote fabriek moest het mogelijk maken, 
deze groei te beantwoorden. 
Waarom men dacht met een zeer zelfstandige fabriek, de achterstand op 
TL-gebied het beste in te kunnen halen, ligt besloten in de opvattingen over 
het nut van spreiding en de daarmee samenhangende ideeën over het functio
neren van gespreide vestigingen. In een voordracht voor het KIvI in 1957 
sprak Tromp over een 'volledige 'self-contained uni!', met een eigen ontwik
kelingsgroep, bedrijfsmechanisatie en bedrijfscontrole naast de eigenlijke 
fabricage' als grootste uitdaging. Tromp zag voor het slagen van een nieuwe 
vestiging 'de juiste man aan het hoofd' als een zeer belangrijk vertrekpunt. 
Zijn idee was dat relatief kleine vestigingen eenvoudiger te leiden waren.45 

In 1963 werd in Philips' internationale personeelsblad de Announcer het 
effect van zelfstandigheid nog eens aangehaald. 
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When Philips could start again after the war, the Americans already 
had all the answers la the technical questions that cropped up in Europe. 

And now? The end-product of Philips Roosendaal now has a small lead. 
This because Ihe Roosendaal 'TL' -bulwark was placed on its own feet as 
soon as possible. /1 was given the disposal of its own raw-materials sup
ply: a g/ass faclary, a fluorpowder factory, a research department of its 
own, a department in which new machines were developed. '46 

Eindlwven en de zelfstandigheid van Roosendaal 

Bood Eindhoven de vestiging in Roosendaal aanvankelUk de helpende hand 
om Roosendaal tot een zo zelfstandig mogelijke vestiging te maken, eind 
jaren vijftig was die steun niet meer onvoorw.aardelijk. Zo weten we uit de 
vorige hoofdstukken dat de BM-groepen in die jaren kampte met een flinke 
onderbezetting. Het spreidingsbeleid en de expansie van Philips wereldwijd 
zorgden voor veel werk voor GemBel, terwijl men met nieuwe ontwikkelin
gen op de concurrenten niet achter wilde blijven . De bouw van een Stan
daardgloeilampenfabriek werd gepland en dat bracht voor de BM-Gloeilam
pen in Eindhoven de taak een nieuwe volggroep te ontwikkelen .4

? Bij de 
bespreking van het jaarverslag over 1957 van de BM -groep in Roosendaal 
werd door de Lichtgroep-directie van de overbelasting in Eindhoven blijk 
gegeven: 

'Het aantal van 111 man totaal (in Roosendaal , HV) wordt hoog geacht, 
ook al worden de elektrotechnische- en onderhouds-afdeling eraf gere
kend. Ofschoon het logisch is, dat zo 'n apart staande fabriek als Roosen
daal de werkplaats wat sterker is, moeten we er voor oppassen, dat we 
naast onze centrale werkplaats (in Eindhoven, HV) geen doublures ma
ken. Dhr. v. Sas kan het werk met zijn centrale werkplaats (in Eindho
ven, HV) niet af Daarom zal ir. Wildeboer onderzoeken of er geen 
mogelijkheid is om op mensen te sparen door de ongeschikten er uit te 
doen of door goede mensen naar Eindhoven over te brengen om de cen
trale we/kp/aats te versterken. '48 

Het is opvallend dat het tekort aan personeel in Eindhoven in dit voorstel 
moest worden gedekt met personeel uit Roosendaal. Men vond de BM-groep 
in Roosendaal te groot, terwijl in de volgende paragrafen de vooruitgang in 
de machineproduktie en -ontwikkeling nog maar zeer matig zal blijken. De 



De TL-Iampenfabriek in Roosendaal 249 

achterstand op met name GE op het gebied van TL-lampen was in deze jaren 
beslist groter dan die op het gebied van gloeilampen. 
Wat hier plaatsvond in de bespreking van het jaarverslag van de BM-groep 
in Roosendaal is een voorbeeld van een verandering die in de Eindhovense 
organisatie ontstond . Wat zich ontwikkelde in Eindhoven waren gedachten 
van beheersing. Hoewel vele functionarissen in Eindhoven, onder wie Deen
en, nog steeds sterk geloofden in het succes van een zelfstandige Lichtgroep
vestiging, waren er ook die een beleid voorstonden dat greep hield op de 
ontwikkelingen in Roosendaal. Zij die een zelfstandig Roosendaal voorston
den, zagen we een structuur van Moederfabrieken voorstellen.49 De anderen 
kunnen worden herkend in de oprichting van een afdeling BM-Voorontwik
keling, die zich ten doel stelde gemeenschappelijke problemen op te lossen, 
maar zich bij tijd en wijle ook bezig hield met specifieke ontwikkelingen. 5o 

Een voorbeeld van de discussie over de zelfstandigheid van Roosendaal is die 
over buizentrekmachines. Deze concentreerde zich op de vraag of deze 
machines in Eindhoven of in Roosendaal moesten worden geplaatst. 

Buizentrekmachines 

Zoals voor gloeilampen glasballons nodig zijn, is voor TL-lampen buisglas 
nodig. Philips wilde voor de fabricage van dit buisglas de Amerikaanse, zgn. 
Danner-machines gebruiken. In 1948 wilde men één machine plaatsen, twee 
jaar later werd besloten nog drie machines in bedrijf te nemen. Onderwerp 
van studie is hier de discussie over de plaats van de eerste machine. De 
machine zou kunnen worden opgesteld in een glasfabriek in Eindhoven of in 
een nieuw gebouw in Roosendaal. 
Over de plaatsing van de eerste Danner-machine werden in maart 1948 
besprekingen gevoerd. Deenen zag de machine graag in Roosendaal ge
plaatst. Ondermeer de HIG Glas wilde de machine liever in Eindhoven plaat
sen. 
Een belangrijk argument voor plaatsing in Roosendaal was, de situering van 
de buizenfabricage dicht bij de lampenfabricage. 'Indien ook de lampenfabri
cage continu zou kunnen werken, zou één doorlopende productiestroom 
worden bereikt met als resultaat een minimale kostprijs.' Daartegenover 
stond dat de plaatsing van twee verschillende produktietechnieken in één 
bedrijf aanleiding kon geven tot 'competentie-geschillen'. Een dergelijk 
gevaar was in de Lichtgroep bij herhaling actueel. De wijze waarop produk
tieprocessen werden verdeeld in verschillende deelprocessen, ver verwijderd 
van elkaar, stoelde vaak op dit argument. Competentie-geschillen hielden in 
de meeste gevallen een verschil van mening in tussen de verantwoordelijken 
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voor verschillende op elkaar aansluitende deelprocessen, over wie de veroor
zaker was van fouten en van uitval in de produktie. 
Verder betekende plaatsing van de machine in Roosendaal ten opzichte van 
plaatsing in Eindhoven een tijdverlies van ongeveer een jaar voor de bouw 
van een glasfabriek, werving van geschikt personeel, inwerk- en aanlooppro
blemen etc. Gezien de achterstandsproblematiek was een jaar erg lang. Hoe
wel het in Roosendaal wellicht minder moeilijk zou zijn het benodigde perso
neel aan te trekken, gold dat met de bestaande faciliteiten en ervaring in de 
glasfabrieken in Eindhoven de investerings- en exploitatiekosten belangrijk 
kleiner zouden zijn . Tenslotte achtte de glasfabriek het belangrijk, dat de 
aanloop van deze voor Philips onbekende machine in Eindhoven plaats zou 
vinden, 'waar alle specialisten en faciliteiten steeds bij de hand zijn. ' 
Een tweede Danner-machine die op termijn mogelijk nodig zou zijn, kon 
beter in Roosendaal worden geplaatst: 'voor deze tweede machine gelden de 
bezwaren tegen plaatsing in Roosendaal in mindere mate. ' 
Een kostenbereking door de afdeling TEO resulteerde in een verschil van 
maar liefst 2,3 miljoen gulden ten gunste van plaatsing in Eindhoven. Vooral 
de kosten van het tijdverlies en de bouw van een glasfabriek in geval van 
plaatsing in Roosendaal waren veroorzakers van dit grote verschil. Voor een 
goed begrip van de omvang van het kostenverschil zijn de totale investerings
kosten interessant. De afdeling TEO berekende de totale investeringskosten, 
afgezien van de aankoop van de machine, voor Eindhoven op 1,1 miUoen 
gulden. 
Besloten werd dan ook de Danner-machine in Eindhoven te plaatsen. Een 
eventuele tweede machine wilde men in Roosendaal plaatsen. SI 

In 1950, vier maanden na het opstarten van de buizenfabricage in Eindho
ven, werd het noodzakelijk de capaciteit uit te breiden. Aan de hand van 
schattingen van de behoefte aan buizen dacht men nog drie Danner-machines 
nodig te hebben. Ook nu ontstond weer discussie over de plaatsing van deze 
machines: of in Eindhoven, of in Roosendaal.s2 

De argumenten tegen plaatsing in Roosendaal, ondermeer van de kant van de 
Glasfabriek, verschilden weinig met die bij de discussie over de plaatsing 
van de eerste Danner-machine, hoewel nu de investeringskosten bij plaatsing 
in Eindhoven waarschijnlijk hoger zouden zijn. Het tijdverlies bij plaatsing in 
Roosendaal zou nu vier maanden zijn, dus veel korter dan in de eerste dis
cussie werd geschat. Met betrekking tot de onbekendheid met de Danner
machine werd gesteld dat de ervaring nog slechts over vier maanden liep. 
Tenslotte merkte de Glasfabriek-directie op, dat concentratie van buisglasfa
bricage uiteindelijk tot een lagere kostprijs van de buizen zou leiden. Het 
transport van de ballons werd daarin echter niet meegerekend. Volgens 
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Tromp zou het wegvallen van transportkosten, verpakkingskosten en breuk, 
bij plaatsing in Roosendaal, de hogere fabricagekosten compenseren. 53 

A. Deenen was groot voorstander van plaatsing van de Danner-machines in 
Roosendaal. Dat was hij al in 1948. Nu in 1950 was hij dat nog, overigens 
met hetzelfde argument. Deenen stelde de fabriek in Roosendaal centraal en 
niet de Danner-machines. Voor Roosendaal moest het mogelijk worden een 
lage kostprijs te behalen voor TL-lampen. Plaatsing van het deelproces bal
lonfabricage dicht bij de assemblage-deelprocessen zag hij als zeer nuttig. 
'Bij plaatsing in Roosendaal is het mogelijk een logisch direct aansluitende 
fabricage van TL-ballons en TL lampen te verkrijgen.' Een verdere ontwik
keling van het lamp-assemblageproces zou het mogelijk maken een doorlo
pend produktieproces te realiseren 'met als resultaat een minimale kost
prijs. '54 In tegenstelling tot vele anderen, waaronder de directie van de 
Glasfabriek was Deenen dus niet in een minimale kostprijs van TL-ballons, 
maar wel in een minimale kostprijs van TL-lampen geïnteresseerd. Als 
middel om het doel van een minimale kostprijs te behalen zag hij de creatie 
van een zo zelfstandig mogelijke fabriek, voorzien van afdelingen voor 
Ontwikkeling en Bedrijfsmechanisatie, waar het fabricageproces zo compleet 
mogelijk werd uitgevoerd en waar men als enige verantwoordelijk was voor 
een afgebakende groep lampsoorten. 55 

In augustus 1954 had Deenen voor de gloeilampenfabricage een zelfde idee. 
'De Heer Deenen heeft het plan om ergens in de Benelux een nieuwe fabriek 
te bouwen voor de fabricage van onze normale lampen. Het is dan de bedoe
ling een carrouselmachine direct te koppelen aan de grote produktie
groep. '56 Deenens plan van een nieuwe fabriek voor gloeilampen is gereali
seerd. Het doel van deze fabriek een zelfstandige vestiging met een eigen 
glasfabriek te maken werd niet bereikt. Onvoldoende steun voor zijn ideeën 
binnen de Lichtgroep was daarvan een belangrijke oorzaak. 

3. De jaren van opbouw (1947-1955) 

Wie rond 1950 zowel de TL-Iampenfabricage in Roosendaal, als de gloeilam
penfabricage in Eindhoven had bezocht, zou zich hebben verbaasd over het 
grote aantal overeenkomsten tussen beide produktieprocessen. Hoewel toch 
de TL-lamp een wezenlijk andere lampsoort was dan de gloeilamp, zou een 
karakterisering van de TL-Iampenfabricage, na die van de gloeilampenfabri
cage, weinig nieuws leren. Daarentegen waren de overeenkomsten voor de 
betrokken Philips-medewerkers zeer vanzelfsprekend. 
In het eerste deel van deze paragraaf worden de overeenkomsten genoemd en 
verduidelijkt. We bestempelen deze niet als verbazend of vanzelfsprekend, 
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maar als typerend. Het zal dan ook duidelijk zijn hoe TL-lampen worden 
gefabriceerd, zodat in het tweede deel van deze paragraaf de aandacht verder 
kan uitgaan naar de inrichting van het produktieproces bij Philips in de eerste 
jaren na de oorlog. De aan te wijzen overeenkomsten met de gloeilampenfa
bricage hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van een 
'goed functionerend' produktieproces voor TL-lampen. De aandacht zal 
vooral uitgaan naar problemen en oplossingen met betrekkingen tot dit 'goed 
functioneren' . 

De 1L-lamp en de fabricage ervan 

De meest opvallende overeenkomst tussen TL- en gloeilampen vinden we in 
de opbouw van de lampen zelf. Beide lampsoorten vertonen een vergaande 
gelijkenis, terwijl de werking van de lampen compleet verschillend is. De 
vraag is of hier van toeval sprake is. Het antwoord blijkt neen . 
In de ontwikkeling van een laagspannings fluorescentielamp ging het GE om 
een produkt dat paste in de produktfilosofie van verwisselbaarheid en die van 
massafabricage. GE zocht naar een 'uniform, easily replaceable lamp. ' 57 De 
fluorescentielamp moest dus aan de eisen voldoen, waaraan een gloeilamp 
voldeed, zoals verwisselbaarheid, een modulaire opbouwen de mogelijkheid 
het produkt verder te ontwikkelen zonder ingrijpende gevolgen voor de 
machines. Kortom GE wilde van een fluorescentielamp een gloeilamp ma
ken. 
We kunnen zelfs zover gaan te veronderstellen dat de ingenieurs van GE in 
de ontwikkeling van het nieuwe produkt uitgingen van een gloeilamp. Gezien 
door de bril van een produktietechnicus is het uiteindelijke resultaat van deze 
ontwikkeling niet veel anders dan twee aaneen gesmolten gloeilampen . De 
TL-lamp is een glazen buis, waar aan beide uiteinden een stel is ingesmolten 
en een huls is opgezet. De buis is leeggepompt en gevuld met argon. Het 
enige verschil met de gloeilamp is dat na het pompen in de lamp een kleine 
hoeveelheid kwik is ingebracht. 58 De figuur op pagina 251, waar een TL
lamp en een gloeilamp zijn ontleed, toont hoe vergaand de gelijkenis is. GE 
had het mogelijk gemaakt een lamp met een geheel ander werkingsprincipe 
dan de gloeilamp, als een gloeilamp samen te stellen. Het bedekken van de 
buis, het in glas vatten van geleiders waarop een elektrode kon worden 
gemonteerd , het luchtledig maken en vullen met argon en kwik van de lamp 
en het fabriceren en aanbrengen van een houder (de huls) waren van elkaar 
te scheiden deelprocessen . Deze deelprocessen kwamen nauwkeurig overeen 
met de deelprocessen in de gloeilampenfabricage. Het moest daarmee dus 
mogelijk zijn voor de TL-lampen fabricage gloeilampenmachines, danwel 
gloeilampen-produktietechnieken te gebruiken. 
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Deze voorstelling van zaken lijkt gechargeerd, maar is het niet. Dat de TL
lamp wordt beschreven als twee aaneen gesmolten gloeilampen is meer een 
illustratie van GE's ontwikkelingsprestatie dan het overdrijven of het versim
pelen van de werkelijkheid . De ontwikkeling van machines voor de fabricage 
van TL-lampen was een betrekkelijk eenvoudige opdracht geworden. De 
mechanisatie-afdelingen in de verschillende bedrijven konden dan ook vrij 
snel tot een TL-lampen-volggroep komen. 

Het TL-lampenproduktieproces bij Philips rond 1950 was verdeeld in glason
derdelenfabricage, hulzenfabricage, draadfabricage, fluorescentiepoeder
fabricage en het samenstellen van de lamp. Dit laatste proces was verdeeld in 
roefelen, stelmaken, monteren, insmelten, pompen, gipsen en branden en 
werd voorafgegaan door de deelprocessen die men bedekken, drogen en 
sinteren noemde. Deze hielden het aanbrengen van fluorescerend poeder aan 
de binnenzijde van de buis in en kunnen worden vergeleken met het inwen
dig bedekken van gloeilampen. Voor de deelprocessen stelrnaken, monteren, 
insmelten, pompen en gipsen maakte men gebruik van intermitterend roteren
de molens. Deze waren in groepsverband opgesteld. Het bedekken en drogen 
gebeurde aanvankelijk in een andere ruimte . Van roefelen tot monteren was 
er met de gloeilampenfabricage geen verschil, zij het dat er iets andere stel
len werden gemaakt en dat de hoeveelheid gefabriceerde stellen twee maal zo 
groot was. Een verschil met de gloeilampenproduktie was dat insmelten en 
pompen niet tot één deelproces waren geïntegreerd en dat ook bij het insmel
ten alle handelingen twee maal werden uitgevoerd. Insmelten deed men eerst 
aan het ene uiteinde van de buis, waarna de buis werd omgedraaid en het 
andere uiteinde kon worden ingesmolten. Voor het gipsen werd de zelfde 
procedure gevolgd. Het pompen gebeurde slechts aan één uiteinde . Het stel 
aan het andere uiteinde was weliswaar van een stengel voorzien, maar deze 
was met het samensmelten met de roefel dichtgeknepen en niet meer open 
geblazen. Van het insmelten tot en met het gipsen bleef de lamp, net als bij 
de gloeilampenfabricage, in een verticale positie. 59 Jaren later werden deze 
volggroepen dan ook verticale groepen genoemd . 
De conclusie is gerechtvaardigd, dat de TL-volggroepen waren afgeleid van 
de gloeilampen-volggroepen. De configuratie van het produkt maakte het 
mogelijk gloeilampen-produktietechnologie vrijwel onveranderd toe te passen 
op de produktie van TL-lampen. Innovaties vonden plaats in de uitvoering 
van de technologie, niet in de technologie zelf. 

Het functioneren van de TL-Iampenproduktie en de kwaliteit van de lampen 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is de achterstand, die Philips op het 
gebied van de TL-lampen fabricage had opgelopen, ter sprake gebracht. In 
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paragraaf 2 is geconstateerd, dat Philips probeerde met een zelfstandige 
TL-Iampenfabriek het inhalen van deze achterstand kansen te geven. Hier 
wordt dieper ingegaan op het wezen van de achterstand en op welke manier 
men deze probeerde weg te werken. 
Hoewel Philips onderdelen en specificaties van de TL-lamp van andere fabri
kanten overnam, is het bedrijf gedurende de oorlog zelfstandig tot een TL
lampen-volggroep gekomen. Voor de andere fabrikanten gold in grote lijnen 
hetzelfde . GE en Sylvania wisselden tot 1953 geen TL-kennis uit. Osram 
was gedurende de oorlog net als Philips van de andere lampenfabrikanten 
gelsoleerd. Kennisuitwisseling kwam pas rond 1950 weer op gang. Philips, 
Osram, GE en Westinghouse hervatten hun bezoeken. Sylvania sloot licentie
contracten met GE en opende incidenteel haar deuren voor Philips. Het 
contact tussen Philips en Osram was zeer intensief en in tegenstelling tot de 
uitwisseling met GE, georganiseerd op verschillende niveaus. De Britse GEC 
liet in deze jaren een voor de lampenindustrie ongewoon grote publikatie
drang zien. Via de vakpers kon Philips dus ook van de voortgang van deze 
concurrent op de hoogte blijven. 6o 

Interessant is dat ondanks de individuele ontwikkeling van machines in en 
vlak na de oorlog, de voJggroepen van de verschillende fabrikanten slechts in 
detail van elkaar verschilden. Voor TL-specifieke problemen werden ver
schillende oplossingen gevonden. Het overige werd afgeleid van de gloei lam
pentechnologie, die kon worden beschouwd als 'common knowiedge' .61 

Voor Philips gaven bezoeken aan concurrenten de mogelijkheid praktische 
oplossingen te vinden voor 'kleine' fabricageproblemen. Op het gebied van 
machinetechnologie nam Philips nog steeds een vooraanstaande positie in en 
kon zij steunen op ervaring uit de gloeilampenproduktie. We constateren dan 
ook dat de ingenieurs die concurrenten bezochten, zich vooral concentreer
den op de uitvoering van het produktieproces. De reisverslagen waren uiter
mate gedetailleerd waar het ging om de volgorde en uitvoering van specifie
ke handelingen. 62 

Uit de verschillende pubJikaties en reisverslagen blijkt, dat Philips' achter
stand geen technische achterstand was. De produktietechnieken en de speci
fieke technische oplossingen van de concurrenten werden even vaak slechter 
als beter beoordeeld. De achterstand moet dan ook niet worden gezocht in de 
techniek. 
Een grote voorsprong hadden de concurrenten op het gebied van produktie
uitvoering . De TL-produktiebedrijven van GE en Sylvania waren goed geor
ganiseerd en geoutilleerd. De volggroepen functioneerden naar verwachting; 
de produktie liep geordend . Bij Philips was dat anders. In 1950 concludeer
den bezoekers aan de Philips-vestiging in Parijs over een volggroep van 
eigen makelij: 
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'Niettegenstaande de machines reeds twee jaar aanwezig waren, was de 
Philips' groep nog in opbouw. De pomp draaide pas 2 weken en dan nog 
met als resultaat slecht ontstekende lampen. ' 63 

Een half jaar later bezocht men de vestiging nogmaals en aanschouwde men 
een lopende, maar ongeordende produktie: 

' ... Doordat men twee groepen bedient met I sinteroven staan veel bedek
te, en bedekte en reeds gesinterde buizen in de fcibriek. Voorbeeld: Be
dekte gesinterde buizen in boxen van 200 stuks, aantal buizen: ongeveer 
3000. Niet gesinterde bedekte buizen eveneens in boxen, aantal ruw 
geteld: 4200 stuks. Hiervan zijn groepen in andere kleuren die op dat 
moment niet in produktie zijn. Deze blijven dagenlang staan. [] Al deze 
bedekte, al dan niet gesinterde buizen zijn met losse stukken carton afge
dekt .... '64 

'Al deze factoren bij elkaar doen voor ons onprettig aan', concludeerde men 
tenslotte. 
Met dit voorbeeld zien we dat de achterstand inderdaad de produktie-uitvoe
ring betrof en dat technische ontwikkeling voorlopig niet de oplossing was 
voor het probleem van achterstand . Eerst moest prioriteit worden gegeven 
aan het op gang brengen van de produktie, zodat Philips in staat was lampen 
te verkopen, dat wil zeggen afnemers niet teleur hoefde te stellen. Voor 
Nederland zocht Philips de oplossing in de oprichting van een zeer zelfstan
dige fabriek in Roosendaal. Voor Frankrijk zou men een zelfstandige fabriek 
in ehalon inrichten . Het idee was dat met zelfstandig opererende fabrieken 
uiteindelijk een goedlopende produktie kon worden gerealiseerd. 

Naast zelfstandigheid kwam in deze jaren het begrip kwaliteit naar voren als 
drijfveer om tot de gewenste situatie te komen . Onder het op gang brengen 
van de produktie werd verstaan het kunnen produceren van kwalitatief goede 
lampen, zonder al te grote uitvalpercentages . Om het kwaliteitsdenken, voor
al in de buitenfabrieken, te stimuleren werd in 1954 voor verschillende 
lampsoorten een kwaliteitscompetitie in het leven geroepen. 65 

'Quality cannot depend on one man. It must be built into the product, 
and that means it is the combined result of all the efforts of those con
cemed directly or indirectly in manufacture. By taking part in this com
petition, factories leam how their product compares in regard !O quality 
with the products of other Philips factories. They can see from the results 
of the competition in what respect they are lagging behind. And once you 
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know where the troubie lies, you are generaily in a position to take cor
rective measures. '66 

In 1962 namen zeventien TL-fabrieken aan de kwaliteitscompetitie deel. In 
feite waren alleen de fabrieken in Roosendaal, ehalon en Aken serieuze 
deelnemers. De andere fabrieken waren te klein, hadden geen eigen ontwik
kelings- en mechanisatie-afdeling en kenden andere, locale produktie-eisen. 
'ft is scarcely surprising then, that the same names appear way up at the 
head of the list year after year while others invariably bring up the rear.' 
Desondanks geloofde men dat juist de kleine vestigingen zouden worden 
gestimuleerd een beter kwaliteitsniveau te behalen. 'The overall result is that 
the gap between the poorest-quality and (he highest-quality product shrinks 
from year lO year. And that in fact was the aim of the founders of the 
price. , 67 

In de periode 1955-1962 werd de prijs, een wandkleed, vijf maal gewonnen 
door Roosendaal. Nieuwe spelregels bepaalden in 1959, dat winnaar Roosen
daal in 1960 en 1961 niet officieel mocht deelnemen, zodat resp. Aken en 
ehalon de volgende winnaars werden. In 1962 ging de prijs weer naar 
Roosendaal. In 1963 zouden Roosendaal en ehalon eerste en tweede zijn, 
maar mochten als winnaars in 1962 en 1961 niet officieel deelnemen. Derde 
en daarmee winnaar werd de Brusselse vestiging M.B .L.E., maar die vesti
ging bestond niet meer. In 1964 werd Aken winnaar. ' In het algemeen echter 
is een teleurstellende achteruitgang te konstateren' concludeerde de Techni
sche directie. Zij nam zich voor daartegen maatregelen te nemen. 68 

De kwaliteitscompetitie raakte in een impasse, maar had voor de Lichtgroep
leiding in de jaren vijftig haar doel bereikt. Kwaliteitsdenken had het 'goed 
functioneren' van het produktieproces in de verschillende Philips-fabrieken 
bevorderd. 

4. De mechanisatie van de verticale groepen 

De machines voor de TL-Iampenfabricage waren afgeleid van die voor de 
gloeilampenfabricage. In de vorige paragraaf is hiervoor de constructie van 
de lamp als oorzaak aangegeven. GE was voor de ontwikkeling van een 
TL-lamp uitgegaan van de gloeilamp, met het oogmerk voor de fabricage uit 
te kunnen gaan van bestaande technologieën. Deze ontwikkeling is als type
rend bestempeld. 
P. Sygall, die jaren later als BM-chef in Roosendaal met de verticale groe
pen werd geconfronteerd, noemde het overnemen van gloeilampentechnolo
gieën 'naïef . 69 Men was aan de ontwikkeling van machines begonnen, die 
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weliswaar bruikbaar, maar qua concept ongeschikt waren voor de fabricage 
van TL-lampen. 
In de vorige paragraaf bleek, dat in de jaren van achterstand de van de gloei
lampen-produktietechnologie afgeleide machines zeer welkom waren om snel 
voldoende capaciteit op te bouwen. In deze paragraaf zullen we zien, dat 
Philips juist op basis van deze machines een snelle groep probeerde te ont
wikkelen. 

In de vorige paragraaf is gesproken van bezoeken aan de Philips-vestiging in 
Parijs, waar men bij het zien van de TL-produktie een 'onprettig' gevoel 
kreeg. De machines die men hier zag, worden als voorbeeld van een 'gemid
delde' situatie bij Philips in 1950 gekarakteriseerd. Deze beschrijving vormt 
het uitgangspunt voor de karakterisering van de ontwikkeling van machines 
tussen 1957 en 1965. 

lssy les Moulineaux, Parijs, 1950 

Het proces van samenstellen van TL-lampen was verdeeld in de deelproces
sen bedekken, drogen, sinteren, stelmaken, monteren, insmelten, pompen, 
gipsen en branden. Afgezien van het bedekken, drogen en sinteren vonden 
alle deelprocessen in een zelfde ruimte plaats, maar kon nauwelijks worden 
gesproken van een continu proces. Tussen de deelprocessen waren buffers 
noodzakelijk, omdat er geen afstemming tussen de deelprocessen bestond. 70 

De machines kenden uiteenlopende bouwjaren en herkomst. Zo gebruikte 
men voor het stelmaken een gloeilampen-stelmachine uit de jaren twintig; 
voor het insmelten een omgebouwde GE-machine, die oorspronkelijk voor 
een geheel ander insmeltprocédé was bedoeld; in het pompproces verschillen
de typen pompen; en voor het gipsen een draaiend houten rek . Monteren en 
gipsen werd handmatig gedaan, evenals het inzetten, uitnemen en omdraaien 
van de buizen. 71 

Hiërarchie in het produktieproces was afwezig . Weliswaar bepaalde de pomp 
en in mindere mate de insmeltmachine de snelheid van het produktieproces; 
in feite kenden alle deelprocessen problemen met betrekking tot het functio
neren . In de stellen vertoonde het glas veel spanning. De noodzakelijke 
aanpassingen aan de GE-insmeltmachine veroorzaakten een zeer hoog uitval
percentage . Op de pompmachine was een extra pomp geïnstalleerd, omdat 
het fabrieksvacuüm zeer slecht was. 72 

De groep haalde een snelheid van slechts 360 lampen per uur en vroeg 29 
arbeidskrachten. Men verwachtte , dat wanneer een montagemolen kon wor
den ingezet, het aantal arbeidskrachten met drie kon verminderen.73 

De mogelijkheden voor verbeteringen waren zeer beperkt. De machines 
waren over het algemeen oud en oorspronkelijk niet voor de TL-fabricage 
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bedoeld. Eigenlijk was het produktieproces een geïmproviseerd proces. De al 
besproken achterstand, gebrek aan tUd en gebrek aan middelen waren hier
van de oorzaak. Wanneer met deze machines al tot een goed functionerend 
proces kon worden gekomen, dan zou daarmee tevens een eindstadium zijn 
bereikt. 
Nogmaals wordt er op gewezen, dat niet de technische kennis en kunde van 
Philips oorzaak was van het slechte functioneren van het produktieproces. 
Uit de reisverslagen blijkt, dat men oplossingen wist voor de problemen die 
zich voordeden. Men was echter uit oogpunt van tijd en een gebrek aan 
middelen, zoals machines en machine-onderdelen, niet in staat deze oplossin
gen op korte termijn uit te voeren. De problemen bleven bestaan en hadden 
hun invloed op het functioneren van de groep. Zo kon het gebeuren, dat 
reeds twee jaar machines in de fabriek aanwezig waren, maar dat het proces 
nog nauwelUks functioneerde . 
Uit de volgende karakterisering zal blijken, dat toen de tijd en de middelen 
er eenmaal waren, men snel tot goedlopende groepen kon komen. De TL-fa
bricage in deze Parijse vestiging zou worden gestopt en overgeplaatst naar 
Chalon. De bedoeling was van Chalon een belangrijke Europese vestiging 
voor de fabricage van TL-lampen te maken.74 Het functioneren van de ma
chines zou in deze vestiging sterk verbeteren . Het bedrijf zou worden inge
richt met betere en moderne machines . Op het moment van de invoering van 
de kwaliteitsprUs voor TL-fabrikanten behoorde het produktieproces in Cha
Ion tot de kwalitatief beteren. 75 

General Electric en Osram 

Terwijl Philips poogde haar machines goed te laten functioneren, waren de 
Amerikaanse lampen fabrikanten bezig met de ontwikkeling van steeds nieu
were generaties volggroepen. De snelheden van deze groepen namen toe van 
zo'n 350, naar circa 550, tot bijna 700 lampen per uur. 76 De hoeveelheid 
handwerk en controletaken namen daarbij weinig af. Deze Amerikaanse 
ontwikkelingen trokken nauwelijks de aandacht van Philips . Gezien haar 
problemen met het goed laten functioneren van haar TL-Iampengroepen was 
Philips vooral geïnteresseerd in oplossingen voor praktische fabricageproble
men en technische details . Pas na 1955 verschoof de interesse in de voort
gang van de concurrenten naar de snelheid van de groepen en grote 
projecten. 

'De laatste jaren heeft men bij de G. E. een ingrijpende reorganisatie 
doorgevoerd. 
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Het resultaat hiervan is, dat ze veel aktie ver zijn geworden en de snelheid 
van het doorvoeren van nieuwe ideeën in de fabrikage veel groter is 
geworden. 
Zij hebben in de ontwikkeling veel meer mensen dan wij en in de produk
tie veel minder. m 

Deze constatering deed men in een bespreking van het bezoek aan GE door 
D. Noordhof, T. Holmes en L. Verbeek in 1956. 78 Het verslag van deze 
bespreking bestond uit maar liefst 22 conclusies over wat Philips te doen 
stond, gezien het uitgebreide ontwikkelingsprogramma dat GE was gestart. 
Zowel voor de gloeilampen- als de TL-Iampenproduktie was GE een om
vangrijk nieuw project begonnen. De volggroepen die hieruit voortkwamen 
kregen de naam Improved Mechanised Group. GE's nieuwe IMG-gloeilam
pengroep was aanleiding voor de ontwikkeling van de A-groep.79 Een IMG
TL-Iampengroep zou aanleiding vormen voor de start van grootschalige 
machine-ontwikkeling in Roosendaal. 
De TL-lampengroep die GE had ontwikkeld, realiseerde een produktiesnel
heid van 1200 lampen per uur . Wel waren daarvoor een twintigtal arbeids
krachten nodig. Stempelen, bedekken en sinteren kon men met een snelheid 
van 3000 ballons per uur. GE had bij deze nieuwe groep gekozen voor het 
opdelen van het proces van samenstellen van de lamp in vier afzonderlijke 
delen. Insmelten en pompen vormden het centrum van de groep. Daarnaast 
functioneerden stempelen-bedekken-sinteren, stel maken/monteren en gipsen
branden-testen-verpakken als afzonderlijke gedeelten. Aan het insmelten was 
niet veel veranderd. De pompmachine was geheel nieuw en uitgevoerd met 
meedraaiende kwikpompen. De IMG-groep had twee staarten. 'De automati
sering van het gipsen-uitbranden-testen en verpakken is nog niet opgelost. 
Men heeft achter de pomp een dubbele linie van deze bewerkingen volgens de 
oude methode geplaatst, beide met een snelheid van 600 per uur. 'so Voor 
dit gedeelte van de machine waren dan ook 16 arbeidsters nodig. sl 

Het mogen aanschouwen van deze nieuwe groep bracht Philips tot de conclu
sie GE's richting te volgen, een conclusie die we herkennen uit de gloeilam
penfabricage . 

'De 'TL' fabricage units moeten met de meeste spoed sterker gemechani
seerd worden door: a) aan de bestaande machines mensen sparende 
verbeteringen aan te brengen, b) de konstruktie van een nieuw machine
type met grotere kapaciteit nl. minstens 1200 p. uur en naar we hopen 
1500 p. uur. Commissie 9 zal binnen een maand een advies verstrekken 
aan de afd. bedrijfsmechanisatie over de voor deze machine te gebruiken 
pompen en pompmethode (flushen). , S2 
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Ook Osram was begonnen met de ontwikkeling van nieuwe machines voor 
de fabricage van TL-lampen. Osram bevond zich na de oorlog in een zelfde 
achterstandssituatie als Philips en had door allerlei tekorten evenveel proble
men om daar uit te komen. 'Met de TL. fabricage is Osram met sprongen 
vooruit gegaan. Hun pomp loopt nu 820 p. uur. '83 Zo constateerde Philips 
na een bezoek aan Berlijn in december 1955. Een jaar later was Osram bezig 
met de ontwikkeling van een volggroep met een snelheid van 1200 lampen 
per uur. Daarmee had men een voorsprong op Philips, die nog slechts een 
groepssnelheid van 750 lampen per uur kon realiseren. Osram had een aantal 
goede technologische ideeën en wist die uit te werken in nieuwe produktie
machines. Vooral een relatief eenvoudige, kleine en goedkope sinteroven, 
een goedwerkend systeem van contact maken van de geleiders, om de elek
troden tijdens het pompen te laten gloeien, en het 'prachtig' werkende auto
matisch opsteken van hulzen trokken de aandacht van Philips .84 
Zoals aan het bezoek aan GE werd hieraan de conclusie verbonden nieuwe 
volggroepen te ontwikkelen. 

, 'TL' -groep met een grotere produktiecapaciteit (bijv. Osram: 1200 p. 
uur) is wel aantrekkelijk. Belangrijker is echter, dat we onze bestaande 
groep van 750 p. uur laten lopen met minder mensen. ,85 

Ook hier kreeg het verminderen van het aantal arbeidskrachten aan de ma
chines de hoogste prioriteit. 

De ontwikkeling van haif-automatische groepen in Roosendaal 

In 1957 werd door de BM-Roosendaal het plan gepresenteerd om de TL-lam
pen fabricage in vier 'fasen' te mechaniseren.86 Het idee was eerst het aantal 
arbeidskrachten aan de groep terug te brengen en daarna de snelheid op te 
voeren. Op basis hiervan formuleerde de BM-groep als uitgangspunt 'alvo
rens de gehele groep te automatiseren eerst de machines welke tot de groep 
behoren zover als mogelijk [] de bewegingen mechanisch te (laten) doen. '87 

Concreet kwam het erop neer dat men zich wilde concentreren op de verbe
tering van de individuele machines. In een later stadium wilde men dan wel 
zien hoe van deze machines een volggroep kon worden gemaakt met het 
karakter van een continu proces. Het is waarschijnlijk, dat de BM-Roosen
daal er de voorkeur aan gaf, af te wachten wat de ervaringen zouden zijn 
met het koppelen en synchroniseren van gloeilampenmachines . De BM
Gloeilampen was hiermee bezig. Resultaten verwachtte men rond 1960. 88 

Aan de hand van het geciteerde uitgangspunt werden de vier 'fasen' gepland. 
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Eerder, in 1956, concentreerde de BM-Roosendaal zich nog op het zoeken 
naar het juiste pompproces en had men zich voorlopig willen beperken tot 
automatisch in de machines zetten van lamponderdelen, automatisch omdraai
en van lampen en automatisch opsteken van hulzen. Uit een discussie of men 
de eigen pompmethode, of die van GE, Osram of Sylvania wilde gebruiken 
kon geen conclusie worden getrokken . Gezien veronderstelde nadelen van 
alle concurrerende methoden en het grote verschil met de eigen besloot men 
voorlopig aan de eigen methode vast te houden en uitgebreid onderzoek naar 
andere methoden te laten rusten. 89 

Het in 1957 gepresenteerde fasen-plan concentreerde zich vrijwel volledig op 
het insmeltproces. Het insmeltproces werd daarmee centrum van machine
ontwikkeling . 

In de wijze waarop, zeker in de eerste voorgestelde fasen het produktiepro
ces werd verdeeld, is er een overeenkomst met de IMG-groep van GE. 
Stel maken en monteren werden voorlopig afgescheiden van het verdere 
proces. Gemonteerde stellen wilde men vanuit een stellenrek in de insmelt
machine invoeren. De laatste fase beschrijft een koppeling tussen stelma
ken/monteren en insmelten. De ontwikkeling daarvan werd echter pas in 
1965 ter hand genomen .90 In de IMG-groep van GE bestond tevens een 
scheiding tussen stempelen-bedekken-sinteren en insmelten-pompen en tussen 
insmelten-pompen en de afwerkingsprocessen. Deze deelprocessen moesten 
in de Philips-groep een geheel vormen. Voor dit doel was een lange trans
portketting bedacht, waarlangs alle machines waren opgesteld en waar de 
buizen konden worden uitgenomen en ingezet. Achtereenvolgens waren dan 
de sinteroven, de insmeltmachine, de pompmachine, twee hulzenopsteekma
chines en twee gipsmolens met de transportketting gekoppeld . Buizen uit de 
bedekdroogband, een gecombineerde uitvoering van de deelprocessen bedek
ken en drogen werden rechtstreeks aan de sinteroven aangeboden. Ook de 
lampen uit de laatste gipsmolen werden niet via de transportketting naar het 
roterend brand raam gebracht. 91 Later zou men hier verandering in willen 
brengen door de lampen op de transportketting te laten uitbranden.92 

GE ontwikkelde eerst de machines met een bepaalde, maar niet noodzakelijk 
dezelfde snelheid, terwijl Philips begon met het ontwerpen van een op ter
mijn continu lopend proces. Het nadeel van de methode van Philips was dat 
de snelheid van de langzaamste machine bepalend werd voor alle andere 
machines, waarmee de technisch mogelijke maximale capaciteit van verschil
lende machines nooit kon worden uitgebuit. GE kon met één bedekband
sinteroven twee volggroepen bedienen . Philips had deze mogelijkheid met 
haar keuze voor een continu proces afgesneden. Daar stond tegenover dat het 
mechanisch koppelen van machines en daarmee met zo min mogelijk arbeids
krachten laten werken van de volggroep voor Philips een betrekkelijk een-
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voudige, logische s~p was. Voor GE zou dit een aanzienlijke ontwikkelings
inspanning vergen. 
Philips ontwierp in een vroeg stadium de volggroep naar te verwachten 
toekomstige wensen. Philips startte met het ontwikkelen van een proces en 
paste de machines daar op aan, GE startte met de ontwikkeling van machines 
en probeerde vervolgens het proces te automatiseren. Deze strategie van 
Philips is in tegenspraak met de uitgangspunten die de BM-groep bij de start 
van het 'fasen'-project formuleerde. Waarschijnlijk was de BM-groep zich 
van het volgen van deze strategie, die in de gloeilampenfabricage in de jaren 
twintig al heel succesvol was gebleken, nauwelijks bewust. De strategie was 
onlosmakelUk verboden met de manier waarop de constructeurs binnen de 
Lichtgroep hadden leren denken en leren construeren. 93 

Hoewel al in 1958 de plannen voor de mechanisatie van de TL-groepen 
waren uitgewerkt, duurde het nog tot ver in de jaren zestig voordat de pro
duktieprocessen waren gemechaniseerd. Oorzaak hiervan was een overbelas
ting van de BM-werkplaatsen en de Machinefabrieken. 94 Een gevolg van 
deze uitloper van de naoorlogse situatie was dat men in Roosendaal nauwe
lijks ervaring kon opdoen met de gemechaniseerde groepen en dat de buiten
fabrieken nog niet waren voorzien van nieuwe machines . 

'There are at present two mechanized groups in the Roosendaal factory, 
that is to say a 40W group running at about 1100 lamps per hour, and a 
later 20W group running at 1300 lamps per hour. The various operations 
which we have mechanized since 1959 have not been built-in la both 
groups, due to shortage of machineshop capacity. As aresult you will 
find certain improvements in the 40W group, and others in the 20W 
group. '95 

Deze uitspraak van BM-leider J. van Berne in 1962 is aanleiding voor een 
zijsprong, waarmee het probleem van het doorvoeren van daadwerkelUke 
mechanisatie in het totale concern verder wordt verscherpt. 
Gesproken is van een groep voor 20W en een groep voor 40W, waarvan 
'certain improvements' niet uitwisselbaar zijn . Zowel 20W als 40W TL-lam
pen noemde men 'normale' TL-lampen . Toch bestond in deze periode geen 
universele machinegroep voor deze normale lampen. Er was een universeel 
concept, maar een machinegroep werd niet voor alle wattages normale TL
lampen gebouwd. Reden van deze, van de gloeilampenfabricage afwijkende, 
situatie is dat de buislengte van de TL-lampen varieert met het wattage van 
de lampen. Op de fysische achtergrond hiervan zullen we niet ingaan. Vol
staan wordt met de verklaring, dat voor een bepaald wattage van de lamp, 
zowel de afstand waarover de ontlading plaatsvindt, als de inwendige opper-
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vlakte van de buis - de fluorescerende oppervlakte - bepalend zijn . In tegen
stelling tot de ballon van de gloeilamp, die slechts een 'glazen omhulsel is, 
vormt de ballon van de TL-lamp een essentieel onderdeel van de lamp. 
Naarmate de lamp langer is, is het wattage groter. Een 40W TL-lamp is dus 
langer dan een 20W TL-lamp. De onvermijdelijke consequentie hiervan is 
dat de machines voor 40W TL-lampen 'hoger' zijn dan die voor 20W TL
lampen. Philips bouwde in beginsel machinegroepen voor één bepaalde lamp. 
Tijdens een zeer korte produktie-onderbreking omstellen van de groep, zoals 
in de gloeilampenfabricage, was niet mogelijk. Wel waren de TL-Iampen
groepen universeel voor de kleur van de lamp, dat wil zeggen voor het soort 
fluorescentiepoeder dat werd toegepast. 96 

Voor de TL-fabricage betekende dit, dat al met de planning van de bouw van 
machinegroepen de verdeling van de totale capaciteit, voor een groot aantal 
jaren, was vastgelegd. Alleen vervanging of uitbreiding kon iets aan de 
verdeling veranderen. In de gloeilampenfabricage was men alleen gedwongen 
zich op een totale capaciteit normale lampen vast te leggen. Daarbinnen was 
op vrijwel elk moment, vrijwel elke verdeling mogelijk. 
De overbelasting van de BM-werkplaats en de Machinefabrieken, en de 
beperkingen in het universele gebruik van TL-Iampenmachines, vertraagden 
de inrichting van de TL-Iampenfabrieken. Aan het afronden van de ontwik
keling van nieuwe machines kwam men in Roosendaal niet toe, zodat deze 
machines niet in produktie konden worden genomen. Het nut van nieuwe 
machines voor de buitenfabrieken bleef daarom lange tijd beperkt. De hoe
veelheid nieuwe machines die in de produktie waren ingevoerd, bleef sterk 
achter bij de verdere ontwikkeling ervan. Behalve dat men in Roosendaal 
slechts beperkt ervaring kon opdoen met nieuwe machines, profiteerden de 
buitenfabrieken laat van de meerwaarde ervan . 

Dat het centrum van machine-ontwikkeling het insmeltproces was, is reeds 
vermeld. Het 'fasen' -plan voor de mechanisatie van de TL-Iampenproduktie 
concentreerde zich volledig op het mechaniseren van de processen rondom 
de insmeltmachine. 
In de oorspronkelijke situatie zette men buizen uit de sinteroven, verticaal in 
een gecombineerde uitpoets- en stempelmachine. In deze machine werd het 
fluorescerend materiaal aan de uiteinden van de buizen weg' gepoetst' en 
werden de buizen van een stempel voorzien. Vanuit deze machine plaatste 
men de buizen in de insmeltmachine. De insmeltmachine bestond uit twee 
bijna identieke delen. In het eerste deel kon een stel in het ene uiteinde van 
de buis worden gesmolten, in het tweede deel een stel in het andere uiteinde. 
Insmelten gebeurde steeds aan de onderzijde van de machine, zodat na het 
doorlopen van het eerste deel van de machine de buizen moesten worden 
omgedraaid . De stellen werden vanuit een stellenrek in de machine geplaatst. 
In deze configuratie werkten drie arbeidsters. Zie pagina 267. 97 
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Fasen in de mechanisatie van de TL-lampengroep 
Boven: De verticale groep rondom de insmeltmachine. De oorspronkelijke situatie. Vanuit de 
sinteroven worden de buizen verticaal in een gecombineerde uitpoets- en stempelmachine gezet. Van 
daaruit komen de buizen in de insmeltmachine. De buizen worden ingezet op positie 1, omgedraaid 
op positie 17 en uitgenomen op positie 32. De stellen worden vanuit een stellenrek in de machine 
geplaatst. In deze cOlifiguratie werken drie personen. 
Onder: De tweede fase in het vier-fasenplan. De uitpoets-stempelmachine is vervangen door 
apparaten voor deze deelprocessen, waarbij de buizen horizontaal blijven liggen. In plaats van 
rechtstreeks in de insmeltmachine komen de gestempelde buizen nu eerst in de transportband. De 
insmeltmachine is een kwartslag gedraaid. (PCA.) 
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De eerste 'fase' van het' fasen' -plan bestond uit het koppelen van de insmelt
machine aan de transportketting. Vanuit de uitpoets-/stempelmachine kwa
men de buizen nu eerst in de transportketting en werden zij vervolgens door 
een overzetmechanisme vanuit de transportketting in de insmeltmachine 
geplaatst. Hetzelfde overzetmechanisme plaatste ingesmolten buizen terug in 
de transportketting. Ook het omdraaien van de buizen, halverwege de in
smeltcyclus gebeurde nu automatisch. 98 

In de volgende 'fase' werd de uitpoets-/stempelmachine vervangen door 
apparaten voor deze deelprocessen, waarbij de buizen horizontaal bleven 
liggen. Deze apparaten werden direct na de sinteroven gesitueerd. Wel 
bouwde men daartussen een zgn. 'uitloop', waar zich een kleine buffer bui
zen kon vormen. Gestempelde buizen werden tenslotte handmatig verticaal in 
de transportketting gezet. Zie pagina 267. 99 

In de derde 'fase' werden voorbereidingen getroffen om stelmachines en 
montagemolens aan de insmeltmachine te koppelen. Hiertoe plaatste men een 
kleine transportketting en een molentje bij de insmeltmachine. Zo konden de 
gemonteerde stellen vanuit één plaats door één persoon in het proces worden 
ingevoerd. 100 
Aldus ontstond de machinegroep, zoals die in 1959 door Van Berne in bre
dere Philips-kring werd getoond (pagina 268).101 De veranderingen betrof
fen voornamelijk de omgeving van het insmeltproces . Andere ontwikkelingen 
waren een overzetmechanisme tussen de pompmachine en de transportket
ting, het toepassen van twee in plaats van één gipsmolen en de ontwikkeling 
van hulzenopsteekmachines. Ook bij de synchronisatie van de verschillende 
machines in de groep had de insmeltmachine de centrale functie. 

'De insmeltmachine fungeert als moedermachine. Van daaruit wordt 
mechanisch de transportband aangedreven. De machine voor het uitpoet
sen en stempelen wordt gecommandeerd vanuit de moedennachine door 
middel van een elektrische koppeling, die door middel van commando
nokken bij elke cyclus van de moedennachine het commando geeft van 
vertragen, zodat hel begin bij elke cyclus op het juiste punt aanvangt. 
Deze elektrische bediening, reeds omschreven, geldt ook voor de 48-vou
dige pomp en de automatische hulzenopsteekmachine. '102 

In de figuur op pagina 268 vinden we een arbeidster aan de transportketting, 
tussen de pompmachine en de eerste hulzenopsteekmachine (aangegeven met 
de letter D). Deze arbeidster verrichtte een tijdelijke functie. De transport
ketting werd op deze plaats onderbroken. De tijdelijke functie bestond er uit 
de lampen uit de transportketting te nemen en weer in te zetten in het lager 
geplaatste vervolg van de transportketting. Doel van deze constructie was 
'voorlopig nog toezicht te houden I: 1 bij het automatisch opsteken van 
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hulzen. ' 103 Het werkhoogteverschil tussen de bestaande en niet ingrijpend 
gewijzigde pompmachine en gipsmolens zal echter een belangrijkere rol 
hebben gespeeld. 104 

Dat het pompproces nauwelijks Wl]Zlgmgen onderging is opvallend, maar 
verklaarbaar . Niet een goed functioneren van de pompmachine was de ver
klaring voor de beperkte wijzigingen, maar het tekort aan ontwikkelingscapa
citeit en het mijden van al te grote investeringsrisico's. Verbetering van het 
pompproces zou neerkomen op het kiezen van een geheel ander pompcon
cept. Zoals al eerder is aangehaald, werd onderzoek naar andere pompcon
cepten in 1956 weloverwogen, maar niet gestart. 
Het gebruiken van gloeilampen-produktietechnologieën voor de fabricage van 
TL-lampen was vooral voor het pompproces een probleem. Eén stengel werd 
gebruikt voor het leegpompen van de buis, die natuurlijk een veel grotere 
inhoud had dan een gloeilamp-ballon. Om tot een redelijk snel pompproces 
te komen werden daarom verschillende 'trucs' bedacht om de grote luchtin
houd snel uit de buis te verwijderen. Philips maakte in de gemechaniseerde 
groepen gebruik van het zgn. kwikflushen. De beschrijving van deze metho
de zal voldoende zijn om aan te geven, dat het pompproces inderdaad proble
matisch was, maar zonder radicale ontwikkelingen niet kon worden opgelost. 
Het kwikflushen ging als volgt in zijn werk. Tijdens het pompproces werd de 
buis aan de onderzijde sterk verhit. Men liet nu een flinke hoeveelheid kwik 
in de buis 'vallen'. Dit kwik verdampte zodra het de bodem van de buis, dus 
het aan de onderzijde ingesmolten stel, bereikte. Deze kwikdamp zorgde nu 
voor een zuigerwerking in opwaartse richting, waardoor de lucht uit de buis 
werd geduwd. 
Philips had een werkend pompproces, dat desalniettemin alles behalve bevre
digend was. Het proces was ingewikkeld en omslachtig, maar resulteerde 
daarnaast in een groot kwikverbruik en niet geringe risico's voor de werkne
mers. 

De beperkte mogelijkheden voor machine-ontwikkeling 

Een belangrijke conclusie uit de voorgaande karakterisering van de machine
ontwikkeling in de TL-Iampenproduktie tussen 1956 en 1965 is dat de doel
stellingen die men formuleerde maar zeer ten dele zijn doorgevoerd. Als 
voornaamste doelstelling werd geformuleerd, het aantal arbeidskrachten aan 
de machines terug te brengen. Beschouwende de situatie in 1965 blijkt, dat 
het aantal arbeidskrachten aan de machinegroepen nog vrij groot was. 105 

Dit aantal had belangrijk kleiner kunnen zijn, wanneer toegepaste technieken 
consequent door het gehele produktieproces waren doorgevoerd, wanneer de 
oorspronkelijke ideeën ook allemaal hun beslag hadden gekregen en wanneer 



De verticale groep rond 1965 (PCA) 



Insmeirmachine, ca. 1946 (Philips Lighting BV) 



De mecJumisaJie van de verticale groepen 273 

individuele machines, zoals in de gloeilampenfabricage, verder waren ont
wikkeld. 
Een belangrijke oorzaak voor het niet consequent doorvoeren van toegepaste 
technieken en het niet uitvoeren van alle aanvankelijke plannen had te maken 
met het moeten voorzien in de steeds maar stijgende behoefte aan machines 
en de overbelasting van de BM-werkplaats en de Machinefabrieken. We 
komen daarmee terug op het fenomeen, dat het installeren van bestaande 
machines in buiten fabrieken, zowel bij de Machinefabrieken in de zin van de 
produktie ervan, als bij de BM-groep in de zin van bedrijfsklaar maken, 
prioriteit kreeg boven nieuwe ontwikkelingen. Overbelasting van zowel de 
Machinefabrieken als de BM-groep hadden een remmende werking op het 
afkomen van nieuwe ontwikkelingen. Interessant is dat deze situatie zich 
voordeed in een groeiende markt, waarin steeds meer machines nodig waren 
en waarin juist nieuwe ontwikkelingen een belangrijke competitieve rol kon
den spelen . Daarbij komt dat nieuwe volggroepen een grotere capaciteit 
hadden en deze de hoeveelheid te produceren machines sterk hadden kunnen 
verminderen . 
Hieraan kan worden toegevoegd, dat de configuratie van het produkt en de 
daaruit volgende keuze geen universele machine te bouwen, de problematiek 
van overbelasting verscherpte . De configuratie van het produkt verkleinde de 
behoefte aan nieuwe machines met een grote capaciteit in (nog) kleine bui
tenfabrieken. Deze vestigingen hadden om verschil.lende normale lampen te 
produceren vaak voldoende aan een wat groter aantal (bestaande) groepen 
met een kleine capaciteit, hetgeen de problematiek van overbelasting ver
grootte. 
Doordat geplande ontwikkelingen niet konden worden doorgevoerd, bleef de 
centrumfunctie van het insmeltproces, als startpunt voor machine-ontwikke
ling zeer nadrukkelijk in het produktieproces zichtbaar. In een later stadium 
zou men wel toekomen aan het verder mechaniseren van de groepen met al 
toegepaste technieken. Het verder ontwikkelen van de individuele machines 
is evenwel nooit meer ter hand genomen . Men was er van overtuigd geraakt 
dat hiervoor te weinig mogelijkheden waren . In de volgende en laatste para
graaf van dit hoofdstuk zullen we zien wat hiervan de reden was. 
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5. Het einde van een technologisch traject 

Het TL-lampenfabricageproces was een geïmproviseerd proces, met geïmpro
viseerde middelen. Dat de TL-lamp vanuit produktietechnisch oogpunt veel 
overeenkomst vertoonde met de gloeilamp kwam Philips goed uit. Men was 
in deze jaren niet in de situatie om nieuwe produktietechnieken te ontwikke
len. 
GE was ontwerper van de TL-lamp, zoals die na de oorlog ook in Europa 
werd gefabriceerd. Voor GE was het kunnen terugvallen op de gloeilampen
produktietechnologie voor het opzetten van de TL-lampenfabricage een uit
gangspunt bij het ontwerpen van de TL-lamp. 
De machine-ontwikkeling bij Philips en GE in de jaren vijftig en zestig volg
den een zelfde lijn. Men werkte aan een minder arbeidsintensief en sneller 
produktieproces. Aan de individuele machines veranderde Philips weinig. GE 
veranderde daaraan meer, maar dit leidde, vergeleken met Philips, niet tot 
veel betere resultaten. 
Een belangrijke constatering met betrekking tot deze ontwikkelingen is dat 
men voortbouwde op de bestaande, van de gloeilampen-produktietechnologie 
afgeleide TL-Iampenproduktieprocessen. Een dergelijke keuze had slechts 
beperkte risico's, maar getuigde tegelijkertijd van een beperkt progressieve 
ontwikkelingsstrategie . 

Deze elementen uit de twee vorige paragrafen vormen de basisgegevens voor 
een afsluitende conclusie over de toekomst van de verticale groepen in de 
jaren zestig. In deze paragraaf wordt die toekomst beschouwd aan de hand 
van het kenmerk 'innovatieruimte' uit Hoofdstuk 1. 

De term innovatieruimte wordt in Hoofdstuk 1 gedefinieerd als de ruimte, 
die in de produktiemiddelen nog aanwezig is voor toekomstige veranderin
gen. De ruimte op korte termijn wordt bepaald door de mate waarin proble
men in het produktieproces structureel zijn opgelost. Op langere termijn 
vormen op elkaar voortbouwende structurele of minder structurele oplossin
gen een technologisch traject. Wanneer de mogelijkheden voor produktie
innovaties na verloop van tijd, tot een minimum zijn beperkt, dan spreken 
we van het einde van een technologisch traject, is de innovatieruimte mini
maal en zijn produktie-innovaties alleen mogelijk door een radicale verande
ring. 
Op zo'n punt was de ontwikkeling van de verticale groepen gekomen. Rond 
1960 kwamen de belangrijke lampenfabrikanten één voor één tot de conclu
sie, dat met de ontwikkeling van de verticale groepen, technologisch een 
eindstadium was bereikt. 106 Nieuwe ontwikkelingen, noodzakelijk om een 
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verdere capaciteitsverhoging en kostenbesparing mogelijk te maken zouden 
beter kunnen worden gestart vanuit nieuwe produktieconcepten. 

'De nu gerealiseerde gemechaniseerde [] groep heeft een limiet bij 1200 
per uur. Voor verdere productieverhoging is een geheel nieuwe conceptie 
nodig. '107 

Aldus de Technische directie in haar bespreking op 31 maart 1961. 
De beperkingen die het TL-lampenproduktieproces kende, berustten op tech
nische tekortkomingen. Deze waren het gevolg van op elkaar voortbouwende 
improviserende oplossingen. In eerste instantie was er een produktieproces 
ontwikkeld, ingericht met gloeilampenmachines of daarvan afgeleide machi
nes . Vervolgens waren aan deze machines tal van veranderingen (modifica
ties) aangebracht of waren apparaten aan het proces toegevoegd. 
Een centraal probleem in het verticale produktieproces waren de verschillen
de hoogten en standen, waarin de buizen zich gedurende het proces bevon
den. De buizen startten in een verticale positie in de bedekdroogband, wer
den vervolgens horizontaal in de sinteroven gelegd en kwamen dan weer 
verticaal in de transportketting te staan. Er was een verschil in werkhoogte 
tussen de sinteroven en het uitpoetsapparaat, tussen de insmeltmachine en de 
pompmachine, tussen de pompmachine en de gipsmolens en tussen de gips
molens en het roterend brandraam. los Tenslotte bleek bij het verder verho
gen van de snelheid, het omdraaien van langere buizen op de insmeltmachine 
een probleem te vormen. 
De beperkingen van de verticale groepen waren terug te voeren op de con
structie van de individuele machines. Qua concept waren zij voor de TL-lam
pen fabricage weliswaar bruikbaar, maar niet bij uitstek geschikt. Het aan 
twee zijden moeten bewerken van de buizen bij het insmelten werd door het 
omdraaimechanisme, halverwege de machinecyclus opgelost. Bij het gipsen 
loste men hetzelfde probleem op door het gebruik van twee gipsmolens en 
twee hulzenopsteekmachines. Dit probleem was kenmerkend voor de vertica
le produktiemethode en inherent aan het gebruik van gloeilampen-produktie
technieken voor de TL-lampen fabricage. 
Verder concentreerde de machine-ontwikkeling zich vooral op het koppelen 
van machines. De machines bleven in grote lijnen ongewijzigd. Een verschil 
in werkhoogte tussen de machines bleef bestaan. In de oorspronkelijke situa
tie van handmatig inzetten en uitnemen en individueel werkende machines 
kwam dat niet als probleem naar voren. Bij het koppelen van de machines 
werden de werkhoogteverschillen een probleem, dat met verschillende crea
tieve overzet- en transportmechanismen moest worden opgelost. 
Hoewel de verschillende machines waren gekoppeld, bleek het produktiepro
ces geen geheel te vormen. Voor een groot aantal problemen waren goede 
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constructies ontwikkeld, die weliswaar de problemen ondervingen, maar niet 
oplosten . Er waren vaak oplossingen bedacht voor de gevolgen van proble
men, zelden voor de oorzaken ervan. 
Oplossingen voor de oorzaken van problemen, die men tegen kwam bij het 
verbeteren van de machines, zouden tot een ander concept hebben geleid . 
PhiIips was zich bewust van de beperkte ruimte voor een verdere ontwikke
ling van de verticale groepen. De verticale groepen functioneerden, maar 
vertegenwoordigden voor de machine-ontwikkeling een dood spoor. 
In het volgende hoofdstuk zullen we zien, dat Philips langzaam afstand nam 
van verdere ontwikkelingen aan de verticale groepen, en zich toelegde op de 
ontwikkeling van een geheel nieuw fabricageconcept: de horizontale groep. 



9 
HORIZONTALE GROEPEN 
PHILIPS' MACHINETECHNOLOGIE VOOR TL-LAMPEN 

'Via A. C. E. C. hebben we vernomen, dat Sylvania nu een machine heeft 
voor T.L. lampen met een productie van 1600 per uur. De lampen blijven 
daarin horizontaal liggen: dus een voortzetting van de sinteroven. De 
lampen hebben 2 stengels: door de éne worden de spoelgassen aange
voerd, door de andere worden ze afgezogen. Dit lijkt zo 'n gezond princi
pe, dat het cijfer van 1600 per uur alleszins geloofwaardig wordt ge
acht. >1 

Zoals Philips in de jaren twintig voor de fabricage van gloeilampen vanuit 
procesontwikkeling een S- en een SU-machine bouwde, was het in de jaren 
vijftig Sylvania, die voor de fabricage van TL-lampen de stap naar proces
ontwikkeling waagde. De door alle grote lampenfabrikanten gebruikte verti
cale groepen waren produktiemiddelen, afgeleid van gloeilampenmachines, 
die verschillende handelingen mechanisch uitvoerden. Sylvania was nu be
gonnen het TL-lampen fabricageproces en de configuratie van de lamp te 
bestuderen om aan de hand daarvan tot een 'mechaniseerbare' produktieme
thode en een 'ideale' machinelijn te komen . Sylvania deed waar Philips zich 
ten opzichte van Osram sterk in voelde : 'Er is een typisch verschil tussen 
hun (Osrams, HV) aanpak van de mechanisatie en de onze: Zij mechaniseren 
het handwerk en wij trachten de fabricage eerst zodanig te wijzigen dat een 
makkelijke mechanisatie mogelijk is. ,2 

Naar analogie met de gloeilampenfabricage werd bij de verticale groepen in 
het pompproces slechts van de stengel van één stel van de TL-lamp gebruikt 
gemaakt. De buis werd bij het insmelten en gipsen ook maar aan één zijde 
tegelijk bewerkt. In de verticale groepen waren de machines eigenlijk gecon
strueerd voor de fabricage van buisvormige gloeilampen met één stel, maar 
aangepast aan TL-lampen met twee stellen. 
Sylvania ging niet meer uit van een gloeilamp, maar van een TL-lamp. Men 
probeerde juist gebruik te maken van beide stellen en men koos een fabrica
geproces, waarbij de buis tijdens de bewerkingen in dezelfde positie kon 
blijven. Dit werd bereikt door de buis na de sinteroven horizontaal te laten 
liggen, zodat gelijktijdig aan beide zijden kon worden ingesmolten en ge
gipst. Bovendien werd het veel eenvoudiger om beide stengels te gebruiken 
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voor het pompen van de lamp. Het pompproces dat Sylvania toepaste, was 
een spoelproces . Door de éne stengel 'worden de spoelgassen aangevoerd, 
door de andere worden ze afgezogen. '3 

Philips ontdekte de nieuwe ontwikkelingen bij Sylvania in november 1955. 
Verondersteld kan worden dat GE via haar kenniscontract met Sylvania iets 
eerder op de hoogte was. Osram zal, misschien rechtstreeks, maar anders via 
GE of Philips, rond dezelfde tijd van de ontwikkelingen van Sylvania in 
kennis zijn gesteld. De Japanse lampenfabrikanten Matsushita en Toshiba 
onderhielden banden met resp . Philips en GE. De belangrijkste Britse lam
pen fabrikant Thorn was voor een deel in handen van Sylvania. Een interes
sante informatiebron vormde ook een aantal octrooien, dat Sylvania in de 
Verenigde Staten, Canada en Gr.-Brittannië verkreeg op ondermeer een 
horizontale gipsmachine, een horizontale pompmachine en de spoelpompme
thode. 4 

Toch duurde het vier tot zeven jaar voordat Sylvania ' s 'gezonde principe's 
door bedrijven als GE, Philips en Osram werd overgenomen. 
Paragraaf 1 van dit hoofdstuk is gewijd aan een verklaring die vertelt waar
om dit zo lang heeft geduurd. In paragraaf 2 zullen we vervolgens de ont
wikkeling van een 'horizontale groep' bij Philips beschrijven. Deze horizon
tale groep kwam in de zomer van 1966 in produktie. Het werk aan een 
tweede horizontale groep werd gestaakt en daarmee leek het tijdperk van de 
horizontale groep afgesloten. Korte tijd later begon Roosendaal opnieuw met 
de ontwikkeling van een horizontale groep en dit werd een succes. Aan deze 
laatste ontwikkeling is paragraaf 3 gewijd. 

1. Procesveranderingen en de lampenindustrie 

In deze paragraaf wordt de hypothese onderzocht, dat de grote lampenfabri
kanten GE, Philips en Osram de neiging vertoonden, vast te houden aan 
bestaande en eigen ontwikkelingen. Scherper geformuleerd: de grote lampen
fabrikanten waren behoudend in de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen. 
Deze houding beperkte zich niet alleen tot machine-ontwikkeling. Men was 
ook zeer terughoudend in het ontwikkelen en voeren van nieuwe produkten 
en het bewerken van nieuwe markten. Een voorbeeld hiervan zagen we in 
Hoofdstuk 7 . GE stelde zich zeer terughoudend op ten aanzien van gasontla
dingslampen voor reclameverlichting en hield vast aan de toepassing van 
gloeilampen in deze marktsector. 
Op het gebied van machine-ontwikkeling is het vasthouden aan de verticale 
groepen een voorbeeld . De TL-lampengroepen werden afgeleid van gloei lam-
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penmachines. De gloeilampen-produktietechnologie was een bekend en be
proefd vakgebied en vormde daarmee een veilig vertrekpunt voor machine
ontwikkeling voor de TL-Iampenfabricage. 6 

Een ander voorbeeld op het gebied van machine-ontwikkeling is de binnen 
Philips gevoerde discussie over pomp- en insmeltmethoden. De centrale 
vraag was, of men de processen wilde wijzigen naar ideeën van concurren
ten, of dat men liever vasthield aan de eigen beproefde methoden: 
In december 1956 concludeerde de Technische directie dat 'over de vraag 
van de wenselijkheid van meedraaiende pompen in de TL-machines {] geen 
uitspraak (kon) worden gedaan. >7 Ruim een jaar later, in februari 1958, 
meldde M. Wildeboer 'dat hij de 'TL' pompmachine met meedraaiende 
pompen niet verder uitwerken wil, omdat in het 'TL' -pompproces de kwik
flush zo 'n dominerende rol speelt. ,8 Toch wist men dat dit pompprincipe 
noodzakelijk zou zijn, wanneer men de snelheid van de groepen hoger dan 
1200 lampen per uur zou willen opvoeren. Desalniettemin bleef men liever 
bij de geïmproviseerde oplossing van het kwikflushen. 
'Het idee om door te spoelen, dus ook de stengel aan de onderzijde open te 
hebben en gedurende het pompproces af te smelten, is zeer effectief, maar 
geeft mechanisch nogal wat moeilijkheden. ,9 Ook deze, door GE geopperde 
en door Sylvania geoctrooieerde methode wilde Philips niet volgen. 
De pompmethode van Osram was wezenlijk anders dan die van Philips: 'Zij 
gebruiken [ ] geen kwik-jlush.' 10 Aan de goede werking van Osrams 
pomp methode twijfelde Philips. 
Tenslotte beschouwde men de insmeltmethode van Sylvania. 'Het systeem 
van Sylvania, waarbij horizontaal aan beide zijden wordt ingesmolten, heeft 
ook voordelen, echter is het zo sterk afwijkend, dat we in deze richting niet 
zullen werken. Ditzelfde geldt voor de ingerolde ballons, die door de meeste 
van onze konkurrenten gebruikt worden. '11 Het gebruik van ingerolde bal
lons had te maken met het zgn. buu-seal dat de grote lampenfabrikanten, 
uitgezonderd Philips, als insmeltmethode gebruikten. Bij dit procédé wordt 
het stel niet ingesmolten, maar aangesmolten. De flens van de roefel smolt 
men tegen de rand van de buis aan. Bij het meer traditionele procédé dat 
Philips gebruikte, de zgn . drop-seat, snoerde de buis ter plaatse van de 
insmelting tijdens het proces in (de buis kreeg daar een kleinere diameter), 
zodat later de huls kon worden aangebracht. Bij het butt-seal-procédé moest 
de buis van te voren deze kleinere diameter aan de uiteinden krijgen . Deze 
noemde men dan een ingerolde ballon . In Roosendaal leek men voorlopig 
niet van plan de drop-seal-methode los te laten. 
Een samenvattende conclusie vinden we in een toespraak van BM-leider J. 
van Berne uit 1962: 'We always try to make the best use of the equipment 
already installed. '12 In deze overigens gezonde strategie, waarbij men met 
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op elkaar voortbouwende, incrementele ontwikkelingen probeerde naar rela
tief goedkope en risico-arme machine-ontwikkeling te streven, komt het 
gevaar van te lang vasthouden aan een eerder ingeslagen weg sterk naar 
voren. 

In december 1956 had Philips dus besloten niet in de richting van het hori
zontale systeem van Sylvania te willen werken. 13 Men zag de voordelen van 
dit systeem vooral in het pompsysteem. In deze jaren stelde de BM-groep 
zich echter op het standpunt de eigen pompmethode verder te ontwikkelen, 
eerder dan methoden van anderen over te nemen. Men concentreerde zich 
vervolgens op de mechanisatie van de toevoer van onderdelen aan het verti
cale insmeltproces. 
Pas twee jaar later kwam de Technische directie terug op de TL-groep van 
Sylvania. Het principe van de horizontale groep werd nog eens uitgelegd, 
waarbij men stelde dat 'het horizontaal pompen van 'TL '-lampen een [] 
grote omwenteling in de productie (kon) geven. >14 Inmiddels was het wer
kingsprincipe van de horizontale groep van Sylvania bij Philips al drie jaar 
bekend. De Technische directie achtte het nu 'zeer wenselijk', wanneer ie
mand deze horizontale groep zou gaan bekijken. Een dergelijk bezoek zou 
moeten kunnen plaatsvinden op basis van een bezoek dat Sylvania eerder aan 
Philips bracht. Verder vond men het 'in ieder geval' nodig, dat 'een van de 
ontwikkelingsmensen in Roosendaal de opdracht krijgt aan dit horizontaal 
pompen te werken'. 15 Philips besloot naast de normale werkzaamheden, op 
kleine schaal de methode van het horizontaal pompen te bestuderen. 
Naar aanleiding van deze uitspraken gebeurde er weinig. Een half jaar later 
zou men weer op de horizontale fabricage terugkomen, maar nu naar aanlei
ding van het bericht van GE, dat zij de ontwikkeling van dit systeem waren 
gestart, en het gerucht over een horizontale machine voor 4000 lampen per 
uur van Sylvania . Men stelde nogmaals dat 'het aanbeveling (verdient) om na 
hun bezoek aan ons als tegenbezoek iemand naar Sylvania te zenden. '16 

Dat nu GE overstag was gegaan en begon aan de ontwikkeling van een 
horizontale TL-groep moet voor Philips een belangrijke aansporing zijn 
geweest om ook de ontwikkeling van een dergelijk groep te overwegen. 
Alarmerend vond men de ontwikkelingen bij GE waarschijnlijk niet. Philips 
vond van het horizontale systeem vooral het pompproces en in het verlengde 
daarvan het insmeltproces interessant. GE was nu begonnen het gipsproces 
horizontaal uit te voeren. Daarin volgde GE Sylvania, die ook met het gipsen 
was begonnen. 17 Voor Philips moet dit vreemd hebben geklonken. Het 
gipsproces vormde, ook in de gloeilampenfabricage, traditioneel het sluitstuk 
van machine-ontwikkeling en gold in tegenstelling tot het pompproces en het 
insmeltproces niet als centraal of cruciaal deelproces, van waaruit het ont
wikkelingswerk zou moeten vertrekken. 'Zij beweren, dat het lonend is om 
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de oude verticale gipsmachine te vervangen door de horizontale', stelden 
bezoekers niet zonder twijfel. I8 Voor het insmeltproces en het pompproces 
ontwikkelde GE voorlopig verder in de richting van de verticale methode. 
Men dacht daarmee een snelheid van 3000 lampen per uur te kunnen halen. 
Een jaar later was GE echter toch met de ontwikkeling van het horizontaal 
pompen begonnen. 19 

Voor de Technische directie was dit wederom reden te concluderen het 
pompproces te moeten bestuderen. Men wilde hiervoor van de diensten van 
de procesontwikkelingsgroep in Roosendaal gebruik maken. 
Nog een jaar later, in 1961, was men bij Philips nog altijd niet gestart met 
de ontwikkeling van een horizontale groep, hoewel men het erover eens was 
dat deze er op termijn zou moeten komen. 2o De Technische directie vroeg 
zich af 'of het niet verstandig is te trachten een complete horizontale TL 
groep van Sylvania te kopen. '21 

Uiteindelijk zou men in 1962 starten met het onderzoeken van 'de principiële 
mogelijkheden [] van een horizontale TL. groep met een bruto produktie van 
3000 lampen per uur. ,22 In juni van dat jaar werd hiervoor een startbudget 
door de budgetcommissie toegekend en kon de BM-groep onder leiding van 
A. Reynders formeel beginnen met de ontwikkeling van een horizontale 
groep.2J 
Inmiddels waren er sinds het eerste bericht dat Philips over de groep van 
Sylvania bereikte bijna zeven jaar verstreken. GE was 'al' in 1959 met de 
ontwikkeling van een horizontale groep gestart, maar zou tegen de tijd dat 
Philips een groep draaiende had nog lang niet klaar zijn. 24 

We moeten concluderen, dat de Lichtgroep zich behoudend opstelde ten 
aanzien van wezenlijk nieuwe ontwikkelingen. Voor GE kan overigens de
zelfde conclusie gelden. 
Philips bleek vast te willen houden aan de met de verticale groepen ingesla
gen weg. Eigenlijk wist men wel, dat deze richting weinig toekomst bood en 
dat de processen in de verticale groepen niet ideaal verliepen. Men trok 
daaruit echter lange tijd geen conclusies . Philips was daarbij sterk gericht op 
pompprocessen . Het pompproces vormde in de ogen van Philips het cruciale 
deelproces in de verticale groep, terwijl dat uit het mechanisatieproject voor 
deze groep nauwelijks blijkt. Aan de pompmachine werd weinig veranderd. 
Grote verbeteringen met behoud van het principe bleken ook nauwelijks 
mogelijk en conceptuele veranderingen werden afgewezen.25 Philips hield 
vast aan het kwikflushen in het pompproces en aan de drop-seal-methode in 
het insmeltproces, hoewel beide methoden door steeds meer concurrenten 
werden verlaten. 
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Een voormalig BM-chef stelde : 'Voor de Lichtgroep is een procesverande
ring zeer principieel. [] Men is vooral bang om af te wijken van de gloeilam
pentechnologie. 'Ui 

2. De Horizontale groep 
Het prototype van een nieuw fabricageconcept 

In juni 1962 werd door de Projectcommissie van de Lichtgroep een startbud
get toegekend aan een onderzoek naar 'de principiële mogelijkheden [] van 
een Horizontale TL. groep' voor 40W-Iampen 'met een bruto produktie van 
3000 lampen per uur. '27 In mei 1964 volgde de goedkeuring van een budget 
voor de bouwen installatie van een horizontale groep. Dit budget bedroeg 
4,2 miljoen gulden. In april 1967 was het project in een afrondingsfase en 
kon het door de fabriek worden overgenomen. Inmiddels was 1,2 miljoen 
gulden meer uitgegeven. 
Deze gegevens vinden we in de verantwoording van het project bij de afron
ding ervan aan de Centrale Budgetcommissie. Aan de hand hiervan kunnen 
we tot een uitwerking komen van verschillende aspecten van het ontwikke
lingsproject. 
De BM-groep in Roosendaal had zich ten doel gesteld een horizontale groep 
met een capaciteit van 3000 lampen per uur te ontwikkelen. Onderzoek naar 
'de meest gunstige snelheid' van de groep, zoals we dat in de gloeilampen
machine-ontwikkeling regelmatig terugzagen, is niet gedaan. GE kondigde 
aan een horizontale groep met deze capaciteit te bouwen. 28 Philips is GE 
daarin gevolgd. Nu blijkt overigens de snelheid van de groep in de technolo
gische concurrentie met de andere lampenfabrikanten maar een beperkte rol 
te hebben gespeeld. In de ontwikkeling van de verticale groepen speelde de 
snelheid een grotere rol. Daar was een hogere groepssnelheid van concurren
ten een drijfveer voor machine-ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van een 
horizontale groep golden vooral het eerder dan de concurrenten (GE, Osram, 
Thorn) afronden van het project en technologische superioriteit als drijfve
ren. Aanwijzingen hiervoor vinden we in de doelstelling en de looptijd van 
het project. 
De doelstelling van het project was 'het ontwikkelen van ultra moderne pro
duktie technieken, teneinde op onze belangrijke concurrenten niet ten achter 
te geraken. '29 De drijfveer sneller klaar te willen zijn dan de concurrenten 
blijkt bijvoorbeeld uit een curieuze mededeling in de bespreking van de 
Technische directie in november 1962: 
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'Na de uitvoerige publikaties van Thorn over hun nieuwe TL lampenfa
briek, is het te verwachten dat ook aan ons gevraagd zal worden wanneer 
een groep voor hoge snelheid gereed zal komen. Daarom is het nodig 
haast te maken met de maquette van de horizontale TL groep. '30 

Kennelijk was men op dit moment met de uitwerking van de constructie en 
de bouw van de machines nog niet zover dat daarvan een behoorlijke presen
tatie kon worden gegeven. Een maquette, die overigens van vele nieuwe 
volggroepen en machines werd gebouwd, moest nu behalve een beeld van de 
plannen ook het idee van goede vorderingen geven. 
Overigens duurde het na het besluit een horizontale groep te ontwikkelen, 
vijf jaar voordat de groep produktieklaar was. Voor de ontwikkeling van een 
volledig nieuw concept tot een functionerende groep was dit een korte tijd. 
Reynders had daarmee een indrukwekkende prestatie geleverd . 
Voor de budgetoverschrijding werden drie redenen aangegeven. Allereerst 
constateerde men dat gedurende de looptijd van het project de prijzen belang
rijk waren gestegen. We spreken van de grote stijgingen in het algemeen 
prijspeil in de jaren zestig. Interessant zijn de twee andere redenen. Men zag 
het als onvermijdelijk dat gedurende het project belangrijke wijzigingen in 
het onderzoek plaatsvonden. Daarnaast stelde men dat 'de totale machinefa
briek-verrekenprijs niet vooraf exact was vast te stellen. '3\ Als reden gaf 
men op dat de horizontale groep een complexe groep was, 'voor Philips de 
eerste in zijn soort.' We kunnen constateren dat noch een vaste prijsafspraak 
met de Machinefabrieken, noch een goede projectplanning aan het project ten 
grondslag lag. Dat de Machinefabrieken zich van te voren niet op een prijs 
lieten vastleggen was gebruikelijk. Men bracht na een schatting vooraf, de 
gemaakte kosten in rekening. Ook was het in deze jaren niet gebruikelijk bij 
de start van een project een strakke projectplanning te maken, laat staat 
planningsmethodieken toe te passen. Planningsmethodieken werden pas veel 
later gebruikt. De ontwikkeling van de horizontale groep werd simpelweg 
gestart en gedurende het project maakte men op basis van ervaring ruwe 
schattingen, wanneer het project zou kunnen worden afgerond. Overigens 
kunnen we stellen dat Philips in het schatten van de afrondingsdatum, duide
lijkheid over de te volgen richting in de ontwikkelingen en in de coördinatie 
tussen de betrokken afdelingen lang niet slecht scoorde. Bij een bezoek aan 
GE in 1966 bleek dat de situatie daar beduidend slechter was gesteld, terwijl 
GE al sinds 1959, dus al veel langer met de ontwikkeling van een horizonta
le groep bezig was : 

'Horizontale groeo. Geen coordinatie B.M. en ontwikkeling; geen gebruik 
gemaakt van insmelt- en pompproces als geheel; nietwerkende 8 ft in-
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smeltmachine in Circleville; 4 ft pompmachine in opbouw in Bucyrus; 4 ft 
insmeltmachine in ontwerp in Cleveland. 
Het zal nog jaren duren voor er een horizontale grQfIj2 is. ,32 

Hiermee is een beeld geschetst van verschillende aspecten van de ontwikke
ling van een horizontale groep in de directe omgeving van de in dit project 
samenwerkende BM-groep en ontwikkeJingsafdeling in Roosendaal. In het 
hierna volgende beschouwen we het project als een onderdeel van de produk
tiestrategie van Roosendaal. De produktiesituatie zou in de loop van de 
ontwikkeling de horizontale groep tot een essentieel project maken en tevens 
de ontwikkelaars zwaar onder druk zetten. 

Het plan Goes 

Een week of twee voordat de Lichtgroep aan de Centrale Budgetcommissie 
de aanvraag voor de bouwen installatie van de in ontwerp zijnde horizontale 
TL-groep toezond, vroeg zij een budget aan voor de bouw van een nieuwe 
fabriekshal. Reden voor deze aanvraag was het tekort aan produktieruimte en 
produktiecapaciteit in Roosendaal als gevolg van de steeds maar stijgende 
vraag naar TL-lampen. In het vierjarenplan van 1963 plande men voor 
Roosendaal een stijging van de produktie van normale TL-Iampen van 19 
miljoen in het budgetjaar 1963/64 naar bijna 28 miljoen in 1966/67. Overi
gens bleek de werkelijk behaalde produktie al voor 1963/64 een miljoen 
lampen lager dan de schatting te zijn. De verwachte stijging in de behoefte 
aan lampen was niet van korte duur. In 1965 verwachtte Roosendaal voor het 
budgetjaar 1970/71 maar liefst 45 miljoen lampen te leveren. 
De budgetaanvraag voor een nieuwe fabricagehal moeten we in nauw ver
band zien met de aanvraag voor de bouwen installatie van de horizontale 
groep. In de eerste aanvraag zag men in deze nieuwe groep vooral haar grote 
capaciteit als bruikbaar voor het voldoen aan de steeds groeiende vraag naar 
lampen. In de aanvraag betoogde de Lichtgroep dat de horizontale groep 
'alleen (is) te gebruiken in een fabricageruimte, die volledig daarvoor ont
worpen is.' Daar stond evenwel tegenover, dat 'deze fabricageruimte in m2 

kleiner (was) dan voor de uitbreiding met de tot nu toe gebruikte produktie 
machines nodig zou zijn. >33 

Het samenvallen van beide projecten is toevallig . De ontwikkeling van een 
horizontale groep is men begonnen vanuit het oogpunt van technologische 
concurrentie met ondermeer Sylvania, GE en Osram en niet op basis van de 
behoefte aan een machine met een grote capaciteit. Desondanks kreeg de 
ontwikkeling van de horizontale groep door deze toevallige samenloop wel 
een veel groter aanzien. Dit bracht ook een zware verantwoordelijkheid met 



De HorizonJale groep. Hel prolotype van een nieuw fabricageconcepl 285 

zich mee. De BM-groep verloor de vrijheid de planning van de einddatum 
van het project naar eigen (technische) inzichten en mogelijkheden in te 
vullen. Hogere echelons binnen Philips bepaalden nu dat 'gezien de ontwik
kelingen van de produktie programma 's [] de nieuwe capaciteit in het budget
jaar 1965/66 in bedrijf (moest) komen. '34 

Afgezien van de groeiende druk van ondercapaciteit, had de BM-groep een 
taak, die de bestaande capaciteit nog verder zou kunnen aantasten. De ont
wikkeling van de verticale groepen, volgens de plannen die eind jaren vijftig 
waren geformuleerd, waren nog in volle gang. Men was bezig de nieuwe 
ontwikkelingen door te voeren in alle bestaande groepen in Roosendaal. 

'Roosendaal werkt nu met 9 TL-groepen, allemaal in dubbele ploeg. Eén 
extra groep is dringend nodig om de andere groepen beurtelings onder
handen te kunnen nemen. '35 

Zo vermeldt het verslag van de Technische Directiebespreking van 8 oktober 
1964. De directie zag zich genoodzaakt te overwegen een tweede horizontale 
groep bouwen, hoewel de bouw daarvan kon conflicteren met de overige 
bestellingen bij de Machinefabrieken. Op het plan voor een tweede horizon
tale groep komen we later terug. Hier dient de opmerking erover ter illustra
tie van de druk op de BM-groep . 
Het in bedrijf komen van de horizontale groep zag men in januari 1965 niet 
binnen de gestelde termijn gebeuren. Gesproken werd nu van het budgetjaar 
1968/69 waarin de groep in gebruik kon worden genomen. Naast deze tegen
valler bleef het capaciteitsgebrek en ruimtetekort in Roosendaal nadrukkelijk 
aanwezig en moest men rekening houden met een grote hoeveelheid mach i
nebesteJlingen, die zowel de BM-werkplaats als de Machinefabrieken zou 
kunnen overvoeren. De Technische directie maakte daarom plannen om naar 
andere fabrieken uit te zien, om toch de benodigde capaciteit te realiseren. 

'Zolang de horizontale groep niet in gebruik is zullen wij trachten groe
pen in Aken, Goes en Schotland te plaatsen. In Schotland zouden wij zelfs 
eind '65 1 groep kunnen plaatsen. 
Voor de EEG + GB moeten wij in de 2e helft van 1965 en begin 1966 
totaal 4 groepen bijzetten. Naast Hamilton zouden CBRE, Aken en 
Roosendaal ieder een groep extra moeten nemen. '36 

Dat de realisatie hiervan moeilijk zou zijn blijkt wel uit de slotzin van dit 
betoog : 'Wij moeten ons wèl indekken tegen evt!. orders voor 'TL' machines 
van MEe. '37 Waarmee men een dreigende overbelasting van de Machinefa
brieken en de BM-groep aangaf. 
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Opvallend is de plaatsnaam Goes, die we in het betoog vinden. Het plan om 
in Goes, in een nieuw te bouwen Philips-vestiging, TL-groepen te plaatsen 
was in feite een uitwijkingsmanoeuvre, die alles te maken had met de plan
ning van de horizontale groep. In een brief van 28 januari 1965 aan J . van 
Berne maakte H. Hazeu deze uitwijkingsmanoeuvre in twee zinnen duidelijk: 

'Ik had vrijdag j.l. een bespreking met de Heren Ruibing en Custers, 
waaruit bleek, dat de onzekerheid over het in bedrijf komen van de hori
zontale groep (later twee horizontale groepen) in Roosendaal - vooral in 
verband met de sterk toegenomen vraag naar T.L. -lampen - tot bijzonder 
onaangename consequenties leidt. Het komt er eigenlijk op neer, dat wij 
ergens (h . v. in Goes) een fabriek met ± 4 gewone T.L. -groepen moeten 
stichten, welke niet nodig zou zijn, indien de nieuwe fabriek met één 
horizontale groep in bedrijf zou zijn. '38 

Het ontwikkelen van een horizontale groep was niet meer uitsluitend een 
prestigezaak met in de toekomst een modernere en goedkopere produktie als 
gunstige consequentie . De horizontale groep was een bittere noodzaak ge
worden om aan de stijgende vraag naar TL-lampen, op korte termijn het 
hoofd te bieden. Voor de BM-groep bracht dit met zich mee dat de ontwik
keling van de horizontale groep, in plaats van een min of meer ongebonden 
ontwikkeling naast de overige werkzaamheden, de hoofdactiviteit werd . Deze 
hoofdactiviteit moest daarbij tevens op zeer korte termijn worden afgerond . 
Weliswaar bestond van de kant van Hazeu begrip voor de situatie, waarin de 
BM-groep was komen te verkeren, dat deed echter niets af aan de tekorten in 
de produktie. 'Ik begrijp volkomen hoe moeilijk deze zaak is, doch ik ben 
toch wel een beetje geschrokken te horen, dat de gipsmolen nog niet besteld 
zou zijn. '39 Zo vervolgde Hazeu zijn brief. 
Een paar weken later kon Van Berne de Technische directie melden, dat de 
horizontale groep in drie maanden klaar zou zijn, om deze over te brengen 
naar de nieuwe fabricagehal. Men was zover het hele proces uit te willen 
proberen. Van Berne sprak de hoop uit, 'dat deze groep fabricageklaar kan 
worden tegen april/mei 1966. '40 

In maart 1965 volgde een budgetaanvraag voor de vesugmg van een TL
groep in Goes als dependance van Roosendaal. Uit het protocol van de ver
gadering van de Budgetcommissie over deze aanvraag bleek, dat de proble
matiek nog groter was dan tot dan toe in de verschillende bronnen was ver
meld. Men stelde dat uitwijkmogelijkheden naar Chalon of Hamilton in feite 
niet bestonden. Uitbreiding in Hamilton bijvoorbeeld, was voor de Britse 
markt noodzakelijk. Daarnaast vond de commissie dat de verkoopschattingen 
in de vierjarenplannen 'altijd te laag' waren geweest. Daardoor waren de 
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machines 'meer dan vol bezet', was er geen tijd voor revIsIe en werd de 
temperatuur in de produktieruimten te hoog. 'Door techniek-verbetering zal 
de capaciteit nog wel toenemen, maar dat gaat niet snel genoeg' , vond men. 
Overigens constateerde de commissie, dat een toenemende assortimentssprei
ding naar een vermindering van de capaciteit per groep tendeerde . Hetzelfde 
gold bovendien voor het in deze jaren afnemende animo voor ploegenwerk. 
Tenslotte zag men als oplossing van het lampen-tekort in ieder geval niets in 
het kopen van lampen bij concurrenten . Men achtte dit te duur. 41 

Het is niet verwonderlijk dat de commissie gezien deze overvloed aan argu
menten goedkeuring gaf aan de bouw van een fabriek in Goes en voorstelde 
een en ander aan de Raad van Bestuur voor te leggen. 
Het aanwijzen van Goes als vestigingsplaats gebeurde overigens op dezelfde 
gronden als Roosendaal destijds was aangewezen. Onderzoek had uitgewezen 
dat de arbeidsmarktsituatie aldaar gunstig was. Daarnaast was er het voor
deel, dat Goes was aangewezen als secundaire industriekern in het kader van 
het industrialisatiebeleid van de overheid . Men kon bij vestiging in Goes 
rekenen op een overheidssubsidie. 42 

Hoe zeker een vestiging in Goes ook leek, de Raad van Bestuur ging niet 
akkoord. Zij zagen liever dat de Lichtgroep de extra TL-lampen in Turnhout 
zou produceren, waarvoor juist een uitbreiding was goedgekeurd. 43 Plant
manager A. Groeneveld reageerde met 'fundamentele bezwaren' op deze 
beslissing van de Raad van Bestuur, maar zijn reactie werd ingehaald door 
nieuwe verkoopschattingen. Men dacht voor het voldoen aan deze schattin
gen de vestiging in Goes niet nodig te hebben, mits de horizontale groep in 
1966 in de produktie kon worden ingezet en 1 januari 1967 volledig zou 
kunnen draaien . 44 Daarmee was de verantwoordelijkheid voor het behalen 
van de nieuwe vierjarenplannen weer teruggelegd bij de BM-groep, maar zij 
voelde zich inmiddels in staat aan deze eisen te voldoen. Hazeu bleef echter 
druk uitoefenen en nodigde verschillende Lichtgroep-directieleden uit om 
'nog eens omtrent de stand van zaken te worden geïnformeerd. '45 

De tweede horizontale groep 

Al toen de horizontale groep alleen nog op papier en in de vorm van enige 
proefopstellingen bestond werd voorgesteld een tweede horizontale groep te 
bouwen. 46 We zagen dat de capaciteitstekorten in Roosendaal in het ont
staan van dit plan een grote rol speelde. Aan een tweede horizontale groep 
zou parallel aan de ontwikkeling van de eerste groep kunnen worden gete
kend . Van het 'plan voor een tweede horizontale groep werd in oktober 1964 
melding gemaakt. In de jaren daarna was echter vooral sprake van terughou-
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dendheid met betrekking tot de uitvoering van dit plan. De Technische direc
tie maakte, gaande het onderzoek, met de BM-Roosendaal de afspraak 'voor 
zover de eigen tekenkamer capaciteit dit toelaat, getekend kan worden aan 
machines voor de tweede horizontale groep. '47 Als algemene richtlijn stelde 
men dat alleen ontwikkelingen ten behoeve van een tweede groep, die 'zon
der meer toepasbaar' waren in de eerste groep konden worden doorgezet. 
Overige ontwikkelingen mochten niet worden gestart en wanneer deze al 
waren gestart mochten de tekeningen daarvoor slechts 'worden bijge
werkt. ' 48 

In mei 1967 vroeg de Technische directie, Roosendaal om een begroting 
voor de kosten, die men in het komende jaar wilde maken voor het uitwer
ken van tekeningen voor een tweede horizontale groep.49 Naar aanleiding 
van deze beslissing verscheen van plantmanager A. Groeneveld een notitie 
over de behoefte aan een tweede horizontale groep. Groeneveld onderzocht 
dit aan de hand van de Europese behoefte aan normale, op een horizontale 
groep fabriceerbare TL-lampen, een onderzoek dat in feite voorafgaande aan 
de ontwikkeling van de eerste groep had moeten plaatsvinden. Zijn conclusie 
was dat er tot 1974 geen behoefte zou zijn aan een uitbreiding van de hori
zontale groep-capaciteit en dat het dus met het capaciteitstekort eigenlijk wel 
mee bleek te vallen. Na 1974 zou er een 65W horizontale groep en een 
(tweede) 40W horizontale groep kunnen worden gebouwd. De 40W groep 
moest er dan eerder komen dan een 65W groep. Zijn belangrijkste argument 
daarvoor was dat de capaciteit van horizontale groepen pas optimaal benut 
kon worden wanneer er twee groepen voor één type zou worden geïnstal
leerd. Verder wilde hij 'het besluit niet aan de 2' horizontale groep te wer
ken , bevestigen en tot nader order continueren.' Alle ontwikkelingen speci
fiek voor de tweede groep wilde Groeneveld voorlopig stoppen. Tenslotte 
stelde hij voor het geheel over twee jaar, dus in 1969, opnieuw te beoorde
len .so 

Uiteindelijk zou de Technische directie in september 1967 besluiten met de 
voorstellen van Groeneveld akkoord te gaan. 51 

De horizontale groep als concept van de toekomst leek daarmee bij Philips 
een vroegtijdige dood te zijn gestorven. Van het functioneren van de nog 
maar net producerende eerste groep kon men nog weinig zeggen, hoewel de 
leiding van het Produktiecentrum Benelux in het voorjaar van 1967 meldde, 
dat de geplande lampkostprijsreductie met de horizontale groep niet was 
gehaald. 52 Een dominal}te rol zal kostprijsverlaging van de lampen op de 
horizontale groep in deze jaren niet hebben gespeeld, omdat deze groep 
uiteindelijk vooral bedoeld was voor het opvangen van een vermeend capaci
teitstekort. Wel is de spreiding van de produktie over verschillende vestigin
gen in Europa een argument, waarom men niet wilde overgaan tot het bou
wen van een tweede groep . Zoals uit het onderzoek van Groeneveld bleek, 
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zou een tweede groep met een capaciteit van 3000 lampen per uur tot 1974 
niet nodig zijn. De verticale groepen vormden met hun kleinere capaciteit 
van hoogstens 1200 lampen per uur een flexibeler inzetbaar produktiemiddel. 

In de volgende paragraaf zullen we zien hoe het mogelijk was dat kort na 
deze beslissing werd overgegaan, niet tot het bouwen van een tweede groep, 
maar zelfs tot de ontwikkeling van een geheel nieuwe horizontale groep. In 
het hierna volgende besteden we nog aandacht aan een karakterisering van de 
eerste horizontale groep en het functioneren ervan. 

Een karakterisering van de horizontale groep 

De ontwikkeling van een geheel nieuwe horizontale groep maakte de eerste 
horizontale groep voor 3000 lampen per uur tot een prototype. 53 Er werd er 
slechts één gebouwd . De ervaring die men met de groep opdeed, gebruikte 
men in de nieuw te ontwikkelen groep. Deze ervaring beliep ook nog maar 
een jaar of twee toen de ontwikkeling van de nieuwe groep werd gestart. 
Aanpassingen ter verbetering van de groep zijn dan ook nauwelijks aange
bracht. We karakteriseren hier de groep, zoals die tussen 1962 en 1967 werd 
geconstrueerd. 
Sylvania's horizontale groep gold als voorbeeld voor de horizontale groepen 
van GE, Philips en Osram . De overeenkomsten tussen deze groepen vinden 
we vooral in de fabricagemethode, die door deze fabrikanten van Sylvania is 
overgenomen. Sylvania vroeg in de jaren vijftig een aantal octrooien aan op 
de horizontale groep . Eén van deze octrooien beschermde de horizontale 
fabricagemethode en één de methode van het via twee stellen spoelend pom
pen van buisvormige lampen. Andere octrooien beschermden apparaten en de 
figuurbeschrijvingen ervan vormden voor GE, Philips en Osram een prachti
ge informatiebron . Philips dacht geen last te hebben van Sylvania's octrooi
en. Sylvania had haar octrooien aangevraagd in de Verenigde Staten, Canada 
en Gr.-Brittannië en Philips produceerde vanaf 1967 met haar horizontale 
groep niet in of voor deze landen. 54 Men kon zich daarbij afvragen, of aan 
de hand van het uiterlijk van het produkt de horizontale methode en de me
thode van het spoelend pompen aannemelijk waren te maken. 
In juni 1964 vatte de octrooiafdeling samen, wat sinds 1957 met grote tus
senpozen was bediscussieerd : 55 

'Meer dan vroeger wordt aandacht besteed aan het in octrooiaanvragen 
vastleggen van nieuwe productie-werkwijzen en 'machines op het lampen
gebied. Tegenover onze contractpartners schijnt dit als statussymbool een 
welhaast onontbeerlijke voorwaarde. Met name op verschillende elemen-
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ten van de in Roosendaal in ontwikkeling zijnde horizontale 'IL' -groep 
werden een aantal octrooien ingediend. Sylvania heèft op het gebied van 
horizontale fluorescentiebuis-fabricage enkele onaangename octrooien, 
welke echter slechts in enkele Europese landen bestaan. '56 

Later zou het contact van de Lichtgroep met Sylvania zich vooral concentre
ren op de zgn. 'flash-cube', het wegwerp-flitsblokje uit de jaren zestig en 
zeventig . Daarnaast bestond communicatie tussen Philips en het bedrijf 
General Telephone & Electronics, waarvan Sylvania een dochteronderneming 
was . In dat licht vormde de produktie van TL-lampen en de daarop verkre
gen octrooien slechts een klein onderdeel van een veelomvattender activitei
tenpakket. 
Sylvania is zeker op de hoogte geweest van de ontwikkelingen bij GE, Phi
lips en Osram, maar heeft voorzover bekend haar octrooien nooit anders 
gebruikt, dan als inzet bij kenniscontract-onderhandelingen en meer onbe
doeld als gedetailleerde informatiebron voor haar grote concurrenten. 

Voor de karakterisering van de eerste horizontale groep volstaat een korte 
bespreking van de verschillende in Hoofdstuk 1 geformuleerde kenmerken. 
We zullen nauwelijks ingaan op constructieve details of specifieke ontwikke
lingen. Achtereenvolgens wordt in een doorlopend verhaal de opbouw van 
het proces, het produkt, de hoeveelheid produktiemiddelen, de hiërarchie van 
deelprocessen, de ruimte voor ontwikkelingen en veranderingen, het functio
neren en de functionaliteit, arbeid en de technische produktiviteit beschreven. 

De wijze waarop het produktieproces van de horizontale groep was opge
bouwd, verschilde niet van die van de verticale groepen. Tot en met het 
stempelen veranderde er ook constructief weinig . Het bedekken bleef als 
verticaal proces bestaan, aangezien in dit proces de zwaartekracht een essen
tiële rol speelde : men goot het fluorescentiepoeder als suspensie boven in de 
buis . De deelprocessen insmelten, pompen, gipsen en branden werden hori
zontaal uitgevoerd. De grote transportketting verviel en maakte plaats voor 
overzet- en transportinrichtingen tussen de deelprocessen. Bij de horizontale 
processen werden beide uiteinden van de buizen tegelijkertijd bewerkt, zodat 
de twee verticale gipsmolens werden vervangen door één horizontale gipsmo
len . 
De horizontale groep was alleen geschikt voor de fabricage van één produkt, 
nl. de normale 40W TL-lamp . Het ombouwen van de machines naar een 
andere lamplengte zou neerkomen op herbouwen van de totale constructie. 
We zagen al, dat dit in combinatie met de grote capaciteit van de groep een 
beperking vormde voor de bouw van meer horizontale groepen. 57 De 
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verticale groepen waren beperkt omstelbaar, hadden een kleinere capaciteit 
en waren dus flexibeler inzetbaar. 
De hoeveelheid machines was beperkt; er bestond maar één groep. Stilstand 
van de groep kon niet door andere horizontale groepen worden opgevangen 
en een voorraad reserve-onderdelen, informatie, kennis en personeel voor 
reparatie, onderhoud etc., moesten in feite maar voor één groep worden 
onderhouden. Om dergelijke redenen zal Groeneveld er de voorkeur aan 
hebben gegeven een eventuele tweede groep ook voor 40W-lampen te bou
wen.ss 

Conform wat we bijna een Philips-traditie kunnen noemen, stelde men het 
pompproces centraal. Van daar uit verplaatsten de ontwikkelingsinspanningen 
zich in de richting van het insmeltproces. Het gipsen vormde het sluitstuk 
van de ontwikkeling. Philips was er van overtuigd, dat aangezien het pomp
proces het lastigst was, de ontwikkeling dan ook daar moest beginnen. GE 
en Sylvania kozen een ander vertrekpunt. Beide bedrijven, GE wellicht in 
navolging van Sylvania, startten de ontwikkelingen met het gipsen. Sylvania 
beschermde haar horizontale methode zelfs als onderdeel van een octrooi op 
een 'lamp basing machine' . 59 

Een interessant kenmerk van de horizontale groep is de grote ruimte voor 
toekomstige ontwikkelingen . In Hoofdstuk 8 zagen we dat deze voor vertica
le groepen erg klein was . Een reden daarvoor was dat het technologisch 
traject dat was gevolgd, bestond uit op elkaar voortbouwende improvisaties, 
te beginnen met het gebruik van het gloeilampenfabricageproces voor de 
fabricage van TL-lampen. De horizontale groep was ontwikkeld op basis van 
een doordacht en op de TL-lampen fabricage toegespitst proces. De ruimte 
voor verdere ontwikkelingen leek daarmee belangrijk groter dan bij de verti
cale groepen . 
Toch kende de groep een aantal fundamentele tekortkomingen. De bereik
baarheid van de machines voor onderhoud en reparatie in combinatie met de 
gevoeligheid van de machine voor glasafval , poeder en olie waren de oor
zaak van veel stilstand. Deze tekortkomingen waren fundamenteel, omdat zij 
direct verband hielden met de wijze waarop de machines waren geconstru
eerd . Een aantal machine-onderdelen bevonden zich onbeschermd midden 
onderin de machine, waar glasafval terecht kwam. De plaats van deze machi
ne-onderdelen vloeide voort uit het constructieconcept van de machines. Het 
niet beschermen van kwetsbare constructie-elementen paste niet bij het vuile 
en (glas)stoffige karakter van deze industrietak, maar was onderdeel van een 
traditie, beargumenteerd met een noodzakelijk geachte continue bereikbaar
heid van machine-onderdelen .60 Overigens kampte ook Sylvania met het 
probleem van stilstand als gevolg van glasafval. In de figuurbeschrijving van 
een octrooi stelde Sylvania een verbetering van de constructie van een pomp
machine in dit opzicht voor . Een daarin besproken machine-onderdeel mid-
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Illustratie van de horizontale pompmachine bij het octrooi van Sylvania (British Patent no. 806507, 
1957) 



De HorizonJale groep. Hel prototype van een nieuw fabricageconcepl 295 

den-onder in de machine beschreef men nadrukkelijk als 'always enclosed 
and protected from foreign matter. '61 De afbeelding op pagina 294 van de 
eerste door Sylvania geoctrooieerde pompmachine geeft de tekortkomingen in 
de machine weer. 
Een ander probleem met betrekking tot het functioneren van de eerste hori
zontale groep vormde het inbrengen van de juiste hoeveelheid kwik in de 
lampen. In het verticale produktieproces kon men voor het inbrengen van 
kwik gebruik maken van de zwaartekracht. Bij de horizontale methode moest 
men het kwik door de stengel in de buis 'blazen' en wist men nooit hoeveel 
kwik er in de later af te smelten stengel achterbleef.62 
Een beperking van de functionaliteit vormde de combinatie van de grote 
capaciteit van 3000 lampen per uur en het slechts kunnen produceren van 
40W lampen. Het onderzoek van Groeneveld naar de wenselijkheid van een 
tweede horizontale groep toonde niet alleen de overbodigheid en onbruik
baarheid van een tweede groep van deze snelheid aan, maar zette ook vraag
tekens bij de eerste groep . Men had zich bij het starten van de ontwikkelin
gen niet afgevraagd welke capaciteit strategisch, organisatorisch en financieel 
zinvol zou zijn . 
Aspecten met betrekking tot arbeid speelden in de ontwikkeling van de hori
zontale groep geen rol van betekenis. Het aantal werknemers betrokken bij 
de produktie met de horizontale groep was zeker zo groot als bij de produk
tie met verticale groepen. Een belangrijk deel van de arbeid aan de groep 
was onderhoud en reparatie, waarvoor beter opgeleide, duurdere arbeids
krachten nodig waren. De arbeidsproduktiviteit zal gezien de snelheid van de 
groep groter zijn geworden. Toch zou het een misverstand zijn te conclude
ren dat zich daar de winst uit deze ontwikkeling zou bevinden. 
Juister is het die winst te zoeken in de produktiviteit van de machines zelf, 
als gevormde brokken materiaal. In Hoofdstuk 1 werd dat de technische 
produktiviteit genoemd. Zo beschouwd zien we dat men uit een nauwelijks 
grotere hoeveelheid materiaal een machinegroep bouwde met een veel grote
re capaciteit. In de budgetaanvraag voor een nieuwe fabricagehal in 1963 
werd dit gegeven uitgebuit tot het voordeel van besparing van produktieruim
te. Deze formulering wordt hier herhaald : 

'De nieuwe groep zal een opbrengst hebben van 3000 rechte T.L. -buizen 
per uur, terwijl de meest moderne groep waarover Roosendaal thans de 
beschikking heeft, een opbrengst van 1000 rechte T.L.-buizen heeft. De 
nieuwe techniek is evenwel alleen te gebruiken in een fabricageruimte, die 
volledig daarvoor ontworpen is. Bovendien is deze fabricageruimte in m2 

kleiner dan voor de uitbreiding met de tot nu toe gebruikte produktie 
machines nodig zou zijn. ,63 
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Het wezen van de hogere technische produktiviteit van de horizontale groep 
ligt besloten in de op TL-fabricage toegespitste hoeveelheid kennis die voor 
de ontwikkeling gebruikt is. De horizontale groep was in vergelijking met de 
verticale groepen een kenrusintensief produkt en juist daarin zat de winst. 

3. HOR-groepen 
Van prototype naar een machinefamilie 

Tussen 1964 en 1968 deden zich in de leiding van de BM-groep in Roosen
daal voortdurend wijzigingen voor. Sinds haar oprichting en tot 1962 stond 
de BM-Roosendaal onder leiding van A. Reynders. 64 In 1962 ging deze 
zich echter intensief met de ontwikkeling van de horizontale groep bezig 
houden en kwam de dagelijkse leiding van de BM-Roosendaal in handen van 
W . ter Hoeve. 65 In 1964 werd deze overgenomen door D . de Haan, 'inten
sief gesteund door de Hr. V.d. Windt. '66 In april 1965 kreeg J . Erkelens de 
leiding over de BM-Roosendaal. Reynders ging met pensioen, liet zijn werk 
na aan J. Bazelmans, maar bleef als adviseur betrokken bij de ontwikkeling 
van de horizontale groep.67 In oktober 1965 trad P. Sygall in dienst. 'Hij 
werd belast met de technische leiding van de sectoren circline, neon-signaal, 
starters, speciale T.L. en stelmaken. ' Daarnaast kwam J. Dommering naar 
Roosendaal. Hij kreeg de technische leiding van elektrotechnische activiteiten 
en de normale TL-lampen. 68 Van de vijf leidinggevenden waren er in 1967 
nog slechts twee over . Erkelens vertrok naar de Technische Hogeschool in 
Eindhoven, Reynders nam afscheid als adviseur en Bazelmans kreeg de 
leiding over de produktie met de horizontale groep.69 Volgens het BM-jaar
verslag werd het vertrek van Bazelmans naar de produktie-afdeling mogelijk 
na het afblazen van de ontwikkeling van een tweede horizontale groep. De 
algemene leiding van de BM-Roosendaal kwam nu bij Dommering terecht. 
Sygall kreeg de nog af te ronden ontwikkeling van de eerste horizontale 
groep erbij.70 Uiteindelijk zou in 1968 ook Dommering de BM-groep verla
ten en kreeg Sygall als, naar gebruikelijke maatstaven, jong en onervaren 
ingenieur de leiding over wellicht de belangrijkste BM-groep in de HIG 
Licht. 7l 

Sygall, in feite al in 1967 gegroeid naar een belangrijke positie, greep direct 
zijn kans om een aantal ideeën, die in zijn korte aanwezigheid in Roosendaal 
bij hem waren opgekomen, bespreekbaar te maken .72 Niet geplaagd door 
vooroordelen, belangen of tradities vormde hij zich een oordeel over het 
functioneren van de horizontale groep. Samen met een van de constructeurs 
van deze machinegroep, C. van Unen, concludeerde hij, dat een aantal vrij 
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Overzichtstekening van de HOR 2000, getekend in 1969 (RSD) 
In de tekening zijn te zien: 
002 uitpoets-stempelband 
003 simeroven 
004 insmeltmachine 
005 pompmachine 
006 tussenkelling (kwikvrij 

maken en lekdetectie) 
oo7opsteekmachine 
008 gipsvuIler 

009 tussenkeuing (visuele 
comrole) 

010 brand-testmolen 
all universele pakmachine 
012 32 voudige slengelslel

machine en koeloven 
013 roefelspanningskelling 
01436 voudige momagemolen 

015 roefelmachine 
016 verzamelrafel 
017 dozen-vouwtafel 
018 dozen-pakmachine 
021 gipsmolen 
023 afvoertransportband 
024 voorraadkelling 
027 verzamelkelling 
028 afvoertransportband 
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fundamentele constructiekeuzen oorzaak waren voor de beperkingen in het 
functioneren van de groep .73 Zo waren de machines slecht toegankelijk voor 
onderhoud en traden veel storingen op door glasscherven, poederresten en 
olie, die gemakkelijk in de onbeschermde draaiende delen van de machines 
konden vallen. Verder gingen de machines vaak kapot. Vooral de insmeltma
chine bleek een zwakke schakel. 74 

Sygall en Van Unen besloten naar aanleiding van deze bevindingen, dat de 
horizontale groep opnieuw moest worden ontwikkeld, enwel volgens een 
geheel ander concept. De snelheid van deze nieuwe groep moest maar liefst 
4000 lampen per uur zijn. 75 

Het concept dat beide constructeurs voor ogen stond, kende twee uitgangs
punten. Ten eerste moesten de machines bestaan uit twee afzonderlijke delen, 
elk voor de bewerking van één kant van de buizen. Het midden, daar waar 
de buizen zich bevonden, kon dan vrij blijven, zodat afval geen schade kon 
veroorzaken. Ten tweede wilden Sygall en Van Unen, geheel tegen de Phi
Eps-traditie in, de draaiende delen van de machines afschermen. Zij stelden 
dus een voor een deel dichte constructie VOOr. 76 

'Als extra bonus' zou men bij een constructie, volgens het eerste uitgangs
punt van het bouwen van de machines 'op twee kanten', een instelbaarheid 
voor verschillende buislengten 'kado krijgen' .77 Wanneer het midden vrij 
bleef, werd een constructie mogelijk, waarbij één helft van de machine naar 
de andere helft toe en er vanaf kon schuiven. Zie pagina 297 . 
Overtuigd van het plan meldde Sygall zich bij plantmanager A. Groeneveld, 
die het plan zo kort na de beslissing geen tweede horizontale groep te bou
wen, rigoureus van de hand wees. In een interview herinnerde Sygall zich 
nog zijn reactie: 

'Ik was teleurgesteld en dacht dat hij (Groeneveld, HV) mij niet goed 
begrepen Juul. Daarom nam ik mij voor een goljkartonnen model te ma
ken, waarin alle voordelen, ook het schuiven van de machine-helften goed 
te zien waren. 's Morgens vroeg ben ik de sleutel van zijn kamer gaan 
halen en heb het model op zijn kamer gezet. >78 

Voor Groeneveld werd het plan bespreekbaar, wanneer Sygall aan kon tonen 
dat een horizontale groep voor 4000 lampen per uur werkelijk tot een goed
koper produkt kon leiden en er aan een nieuwe groep met een nog grotere 
capaciteit behoefte was . 
In februari 1969 ontstond uit een samenwerking van de afdelingen Admini
stratie, TEO en de BM-Roosendaal een rapport, waarin de mogelijkheid van 
een tweede horizontale groep nogmaals was onderzocht. Ondermeer werd de 
kostprijs van TL-lampen voor verschillende opties berekend. Daaruit bleek 
dat een groep voor 2000 lampen per uur de gunstigste oplossing was. Men 
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berekende daarvoor een fabricagekostprijs van 300 gulden per 1000 lampen, 
tegenover 310 gulden voor 4000 per uur, 348 gulden voor de eerste horizon
tale groep en 388 gulden voor de verticale groepen. 79 

Met een veel kleinere capaciteit dan die van de eerste horizontale groep zou 
de voorgestelde groep flexibeler inzetbaar zijn. De instelbaarheid voor ver
schillende buislengten speelde daarbij natuurlijk ook een positieve rol. 
Dit onderzoek betekende groen licht voor de BM-groep om de ontwikkeling 
van een geheel nieuwe groep voor 2000 lampen per uur te starten. so De 
horizontale groep, volgens de ideeën van Sygall en Van Unen zou een groot 
succes worden, niet alleen in technisch opzicht, maar ook in de zin van 
projectaanpak, het verloop van de ontwikkeling, het potentieel van het con
cept voor ontwikkelingen in de verdere toekomst en het samenspel van ver
schillende afdelingen. Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van deze en 
de erop volgende horizontale groepen was het zelfstandige opereren van 
Roosendaal . 
In deze paragraaf zullen we de ontwikkeling van de horizontale groepen in 
detail bespreken, met daarbij speciale aandacht voor de organisatie van het 
project en de zelfstandigheid van Roosendaal. Achtereenvolgens zullen de 
ontwikkelingsstrategie uitlopend naar de jaren negentig, het samenspel van 
verschillende afdelingen in Roosendaal, de relatie met Eindhoven en een 
karakterisering van de horizontale TL-groepen aan de orde komen. De chro
nologie van gebeurtenissen zal daarbij enigszins uit het oog verloren gaan. 

De horizontale groep als 'main liner ' 

Sygall had met de opdracht voor de ontwikkeling van een horizontale groep 
voor 2000 lampen per uur, zijn idee over een groep van 4000 lampen per 
uur niet uit het oog verloren. De bij Philips-ingenieurs algemeen aanwezige 
snelheidsdrijfveer had ook bezit genomen van Sygall. Uit de notitie van 
Groeneveld en het onderzoek van de Administratie, TEO en de BM-groep 
was inmiddels duidelijk geworden dat de verkoopschattingen, de typensprei
ding en de spreiding van de produktie over verschillende produktieplaatsen 
grenzen stelden aan de nog zinvolle capaciteit van een te ontwikkelen groep. 
Na 1974 zouden conclusies zoals die eind jaren zestig werden getrokken niet 
meer geldig zijn. Een groep met een capaciteit van 4000 lampen per uur kon 
dan bruikbaar zijn en dat maakte Sygalls idee over deze grote capaciteit niet 
bij voorbaat onzinnig. Weliswaar waren zijn argumenten voor een 4000 
lampen per uur groep slechts technisch van aard, een plan voor een dergelij
ke groep zou zich na 1974 wellicht ook op economische en organisatorische 
gronden kunnen bewijzen. 
De overtuiging dat het ontwikkelen van een groep voor 4000 lampen per uur 
eind jaren zestig mogelijk moest zijn en het idee dat zo'n groep uiteindelijk 
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toch gevraagd zou worden, bracht Sygall tot het plan de groep voor 2000 
lampen per uur zodanig te construeren, dat daarvan zonder al te veel grote 
aanpassingen een 4000 lampen per uur groep kon worden gemaakt. In maart 
1969 gaf hij in een bespreking van de Voortgangscommissie 2de Hor. Groep 
aan 'dat het om later van een 2000/uur groep te komen tot een 4000/uur 
groep ruw geschat circa 20% extra zal kosten. '81 In de volgende bespreking 
werd een 4000/uur-groep nogmaals genoemd, maar nu door anderen. De 
gedachte van een 4000/uur-groep kwam zo bij steeds meer mensen in de 
belangstelling.82 

Hoewel de redenatie van Sygall in het licht van de organisatorische en com
merciële situatie een wat naïeve klank had, ging deze de basis vormen voor 
een goed doordachte en gefundeerde strategie, gericht op de verre toekomst. 
Een belangrijke rol speelde daarin het samenspel van de BM-groep met 
uiteenlopende afdelingen in Roosendaal. Op dit samenspel komen we later 
terug. 
Een centraal aspect in de strategie was de planning van series horizontale 
groepen, elk voor een nauwkeurig omschreven doel, met de 2000/uur-groep 
als uitgangspunt voor de ontwikkeling ervan. De horizontale groep voor 
2000 lampen per uur kreeg in dat kader de naam 'main Jiner' . Tijdens een 
bezoek van MEe aan Philips in mei 1972 werd dit aspect voor het eerst in 
bredere kring gepresenteerd : 

'Philips extensively described the new 2000/hr horizontal unit, 20-65 
Watt, 'main liner', and mentioned the expected further development, 
using the same technology, of a flexible 300/hr unit for the production of 
speciallamps and a 4000/hr unit for very big series. 
While the 300/hr unit is already in development, the realization of the 
4000/hr unit can only be expected, after the 2000/hr unit has proven 
itseif. ' 83 

Uit deze formulering bleek de groep voor 2000 lampen per uur de basis te 
gaan vormen voor de ontwikkeling van groepen met een verschillende capa
citeit. Deze 'verticale verbreding' zou in later jaren bestaan uit groepen met 
een zeer grote capaciteit voor grote produktievolumes, de 2000 lampen per 
uur groep voor middelgrote produktievolumes en een 600 lampen per uur 
groep voor kleine produktievolumes normale lampen. Een 'horizontale ver
breding' van het produktiemiddelen-pakket kwam tot uiting in de in ontwik
keling zijnde 300/uur-groep voor speciale lampen. 

Inmiddels was Sygall begonnen zijn ideeën in een breder verband te plaatsen. 
Onder de titel 'Some design considerations of a new TL lamp manufacturing 
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machine group' schreef hij in maart 1972 een interne notltIe, waarin hij de 
ontwikkeling van de horizontale groep voor 2000 lampen per uur benaderde 
vanuit drie gebieden, 'Technology, Engineering' en 'Economics'. Achtereen
volgens kregen de afdeling produktontwikkeling, de BM-groep en een 'wide
ly based market research study' een centrale plaats in het project. 84 In de 
budgetaanvraag voor de bouw van twee horizontale groepen voor 2000 lam
pen per uur werd niet meer deze 2000/uur-groep centraal gesteld, maar 
noemde men een 4000/uur, 600/uur en 2000/uur-groep in één adem. 

'Met de prototype-groep (de oorspronkelijke 3000/uur-groep, HV) als 
basis en rekening houdend met de markt zijn thans flexibele horizontale 
systemen ontwikkeld voor in principe alle lamplengtes en met snelheden, 
welke optimaal zijn bij 4000/u, 600/u en 2000/u. '85 

De economische levensduur van de groep voor 2000 lampen per uur schatte 
men op 10 jaar. 86 Daarmee werd direct duidelijk dat het totaalplan van 
series horizontale groepen een uitgekiende strategie was geworden met een 
reikwijdte van vele jaren . Deze strategie leefde bij Sygall al in 1971. In een 
notitie onderscheidde hij voor de 'evolutie' van TL-lampenproduktiemachines 
vier fasen. De eerste was die van het 'pionieren', waarbij snelle vooruitgang 
mogelijk was. Wanneer de produktie-aantallen gingen stijgen en mechanisatie 
van het produktieproces ter hand werd genomen, kwam men in fase twee, 
waarin men door beperkte bedrijfszekerheid van de gerealiseerde mechanisa
tie met een hogere kostprijs moest rekenen. In de volgende fase zouden 
verschillende moeilijkheden zijn opgelost, nam de bedrijfszekerheid toe, 
konden de beoogde besparingen op arbeid worden gerealiseerd en nam de 
kostprijs in de produktie af. De vierde fase tenslotte, was die van consolida
tie. Deze fase markeerde het optimum van een bepaalde ontwikkeling. Wijzi
gingen aan de machines konden niet meer leiden tot significante kostprijsver
lagingen . De conclusie die Sygall uit zijn evolutie-verhaal trok, was dat 
wanneer men de indruk kreeg dat van een volggroep de consolidatiefase 
naderde , direct moest worden gestart met de ontwikkeling van een nieuwe 
volggroep. Zijn notitie schreef Sygall aan de hand van het voorbeeld van de 
overgang naar horizontale groepen. 87 Nu probeerde men in de geest van 
deze gedachten, in een vroeg stadium een 4000/uur-groep te plannen, waar
van de ontwikkeling direct in gang kon worden gezet wanneer de economi
sche levensduur van de 2000/uur-groep naar een eind liep. 
Hoe duidelijk de strategie in Roosendaal op het gebied van machine-ontwik
keling zich ook profileerde in de richting van financiële, produktie en marke
tingaspecten, techniek bleef de basis vormen voor het creëren van een machi
neprogramma. In een toelichting op het technisch beleid van de Lichtgroep 
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werd dit na een opsomming van mogelijke ontwikkelingen in twee lange 
zinnen duidelijk gemaakt. 

'Ik hoop U met dit overzicht, hetwelk wat tijd heeft gevraagd, maar in 
feite naar mijn mening te kort is om U echt een inzicht in ons technisch 
potentieel te geven, duidelijk te hebben gemaakt dat er een gezonde tech
nische bodem zit onder de rendementsverwachting zoals wij die voor de 
eerstkomende jaren hebben durven uitspreken. Of die verbetering ook 
werkelijk zal worden gerealiseerd hangt uiteraard af van een aantal 
buitengebeurens, en daardoor misschien niet te kontroleren faktoren, 
maar zal toch ook voor een groot gedeelte worden bepaald door het 
werkelijk geloven in, het uitdragen en het gebruik maken van dat tech
nisch potentieel dat daar waar mogelijk nog verder verbeterd en versterkt 
zal worden. '88 

Het verbeteren en versterken van het technisch potentieel kreeg in Roosen
daal in 1976 vorm in het formuleren van 'marsroutes' voor de ontwikkeling 
van horizontale groepen op basis van de inmiddels in produktie genomen 
groep voor 2000 lampen per uur. Deze marsroutes werden door de afdeling 
TEO en de Administratie nauwkeurig op zowel technische als financiële 
aspecten geanalyseerd. Doelstelling van de analyse was het onderzoeken van 
de mogelijkheden om tot een pakket van horizontale groepen te komen waar
mee Roosendaal als machineleverancier "world'-aanbiedingen' kon doen. 89 

Op deze analyse volgde een rapport van beide afdelingen, met het doel 'alle 
in principe haalbare alternatieven voor standaard TL inkt. RS te berekenen, 
zodat tevens op basis van ekonomische beslissingskriteria verantwoord geko
zen kan worden.' De onderzoeken leverden maar liefst een tiental alternatie
ven op, 'gericht naar [] kapaciteits-, efficiency- en kostenbeheersaspek
ten ' .90 Het meest in het oog springende aspect van dergelijke onderzoeken 
is, dat deze in een dusdanig vroeg stadium werden gedaan, dat een breed 
gefundeerde beslissing kon worden genomen, voordat de ontwikkelingspro
jecten waren gestart. 

Uit de onderzoeken van de afdeling TEO en de Administratie bleek tevens, 
dat de strategie voor de ontwikkeling van horizontale groepen een nog verde
re verbreding had gekregen. Roosendaal wilde de ontwikkeling in het kader 
plaatsen van haar taak als Moederfabriek.91 De bedoeling was het creëren 
van een verantwoord totaalpakket, of wel een familie van horizontale groe
pen, waarmee niet alleen Roosendaal kon worden voorzien, maar alle TL
produktie bedrijven. 
Om de volggroepen daadwerkelijk bij de buitenfabrieken aan de man te 
brengen, besloot Sygall, in overleg met GemBel, de buitenfabrieken zelf te 
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consulteren. Om een snelle levering van volggroepen mogelijk te maken, 
maakte hij, niet zonder discussie, afspraken met de Machinefabrieken over 
voorgecalculeerde prijzen en vaste levertijden. Met de nieuwe directeur van 
de Machinefabrieken, J. Leemreis, kwam hij tot de overeenkomst, dat de 
Machinefabrieken met hulp van de BM-Roosendaal de volggroepen direct 
bedrijfsklaar zouden maken. Het eerst uit elkaar halen van de machines en 
het vervoeren naar Roosendaal, om het geheel daar bedrijfsklaar te maken 
kon daarmee vervallen. 92 

Voor een bezoek van de directie aan Roosendaal in juni 1976 werd de com
plete strategie door Sygall op schrift gesteld.93 Hierin kwamen alle aspecten 
naar. voren. 
Een goed doordachte technologie vormde het vertrekpunt voor de strategie. 
'Basis voor de ontwikkeling van produktiemiddelen voor TL is het toepassen 
van gemeenschappelijke proces en machine know-how door het bouwen van 
een familie van productiemiddelen.' Hoofdlijnen, waarbinnen de horizontale 
groep voor 2000 lampen per uur en 'een aantal universele bouwstenen' 
waren ontwikkeld, vormden het horizontale insmelten en spoelend pompen 
en het beheerst inbrengen van kwik. De voordelen van de creatie van een 
familie van machines zag men in de mogelijkheid van snellere ontwikkelin
gen met een kleiner risico, in het sneller inleren van bedieningspersoneel en 
in een beperktere voorraad aan (standaard) machine-onderdelen. 
Technische uitgangspunten vanuit een andere invalshoek waren het zo laag 
mogelijk houden van uitval en verlet op de machines. Sygall berekende dat 
vooral deze aspecten de kostprijs het zwaarst nadelig konden beïnvloeden. 
De familie van horizontale groepen bestond uit series voor 200D, 4800 en 
600 lampen per uur. De groepen voor 200D lampen per uur waren oorspron
kelijk bedoeld voor de grote TL-fabrieken in Nederland, de USA, Frankrijk, 
België en Gr.-Brittannië. De serie van 4800/uur-groepen moest op den duur 
de 200D/uur-groepen gaan vervangen, zodat deze verder konden worden 
ingezet in kleinere TL-fabrieken, waar over het algemeen de arbeidskosten 
ook lager waren. Voor de kleinste TL-fabrieken was de 6OO/uur-groep be
doeld. In de jaren tachtig ontstond nog een idee van GemBel een 2oo/uur
groep te ontwikkelen, speciaal voor de produktie in ontwikkelingslanden. 
Kort na de start van de ontwikkeling ervan toonde GemBel echter geen 
interesse meer en werd het project gestopt. 
De bedoeling was om op termijn alle verticale groepen te vervangen. Sygall 
presenteerde hierbij uitgebreide plannen en overzichten van de leverbaarheid 
van verticale en horizontale groepen, van de produktiespreiding en de geo
grafische verdeling van de produktiemiddelen, van de kostprijsopbouw van 
de verschillende groepen, van pakketgrootten van verschillende typen in 
verschillende landen, van de gevoeligheid van kostenposten in de prijsop
bouw en van investeringen en terugverdientijden. 
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Op basis van deze kennis voerde men de strategie de series onafhankelijk van 
elkaar te ontwikkelen, dat wil zeggen de series te zien als verschillende 
basismachines van het horizontale concept. Dit leidde ertoe dat naar verloop 
van jaren de drie series onafhankelijk van elkaar op een hogere snelheid 
waren gebracht. 
In de zomer van 1976 ontstond behoefte aan een duidelijke naamgeving van 
de series, aangezien de verwarring over de getallen 4000, 4800, 2000 en 
600, in combinatie met de snelheid van de groepen, steeds groter werd. De 
met het getal 600 aangegeven groep was een groep met een snelheid van 900 
lampen per uur. De 2000/uur-groep was inmiddels ook gebouwd als 
2200/uur en 2400/uur-groep. De 4000/uur-groep had slechts op papier be
staan; dit was in werkelijkheid een 4800/uur-groep. De snelheid van deze 
groep zou later nog tot 6000 lampen per uur en hoger worden opgevoerd. 
Voorgesteld werd de series, onafhankelijk van de snelheid van de groepen 
HOR 4000, HOR 2000 en HOR 600 te noemen. Het werd daarbij gebruike
lijk de verschillende groepen in een serie te nummeren. Zo bestonden in de 
jaren tachtig groepen met de naam HOR 4001, HOR 4002, 4003 etc. 

Rechtstreeks verband met de breed opgezette strategie hielden geweldige 
investeringen in ontwikkeling en machines tussen de start van het HOR 
2000-project in 1969 en de installatie van de eerste HOR 4OOO-groepen in 
1978.94 Deze investeringen zorgden in 1975 voor een dieptepunt in het bij 
de Roosterbesprekingen van oktober 1976 berekende percentage 'return on 
sales'. Een tussen 1973 en 1975 gelijkblijvende omzet was overigens mede 
debet aan dit dieptepunt. Voor de jaren na 1976 werd een voortzetting ver
wacht van een sinds 1975 ingezette omzet- en return on sales-stijging. De 
positie van Philips op het gebied van TL-lampen was overigens goed te 

. noemen. Een doorbraak wilde men creëren in de USA in de richting van een 
marktaandeel van 15 %, wat vergelijkbaar was met het gezamenlijke markt-
aandeel van GE en Sylvania in Europa. Verder wilde men streven naar een 
'kwantitatieve en kwalitatieve groei in gebieden buiten Europa.' Daarvoor 
wilde men naast de nu vrijwel uitgewerkte produktiemiddelen-strategie nog 
een 'machinepolicy' uitwerken voor 'kleine gevarieerde pakketten voor veelal 
gesloten markten. '9S 

In de jaren tachtig zou een, wat men noemde, 'industriële overcapaciteit' een 
concentratie van produktieplaatsen in Europa noodzakelijk maken. De hier
boven geschetste slechte periode, midden in de eerste oliecrisis, met als 
dieptepunt het jaar 1975, was van deze overcapaciteit een voorbode. Als 
oorzaak van de overcapaciteit zag men het feit dat de gerealiseerde produkti
viteitsverbetering inmiddels de volumegroei overtrof. Men verwachtte dat dit 
verschijnsel zich ook in de komende jaren zou voordoen. 96 
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Over het concentreren van de Europese lampenproduktie is in Hoofdstuk 6 
uitgebreid gesproken. Voor de TL-Iampenfabricage hielden de plannen een 
concentratie in van zeven produktieplaatsen in 1981 naar 3 in 1989. 

Van de machine-ontwikkeling in Roosendaal kunnen we zeggen, dat de rond 
1970 geformuleerde doelstellingen rond 1980 waren bereikt. Een familie van 
horizontale groepen was ontwikkeld en geïnstalleerd. De inspanningen van 
vele jaren konden nu hun vruchten afwerpen. De concentratie van de produk
tie in Europa en de groeiende omzetten in de USA en Japan maakte de ont
wikkeling van snellere machines, dat wil zeggen het voortborduren op de in 
de jaren zeventig gecreëerde basis zinvol. Voldoende ruimte voor verdere 
ontwikkelingen in de zin van hogere snelheden bleek mogelijk. 
Afsluitend kunnen we stellen dat het ontwikkelen en uitvoeren van een strate
gie een succes is geworden. Een belangrijke bijdrage daartoe werd geleverd 
door de samenwerking van verschillende afdelingen in Roosendaal en de 
technologische kracht van de gerealiseerde horizontale groepen. Deze beide 
aspecten zijn onderwerp van de volgende sub-paragrafen. 

De zelfstandigheid van Roosendaal: 'volks-know-how ' en samenspel 

De ontwikkeling van HOR-groepen tussen 1969 en circa 1985 is opvallend 
vlot verlopen en werd in Roosendaal breed gedragen . Eindhovense afdelin
gen hebben zeker tot circa 1975 geen rol van betekenis gespeeld . 
Hier zullen we kort stilstaan bij het verloop van de HOR-projecten en de rol 
die samenwerking daarin heeft gespeeld. Een vergelijking met de ontwikke
ling van C-groepen in Weert is daarbij op zijn plaats. 

Bij het totstandkomen van een machinegroep speelden allereerst de BM
groep en de afdeling Ontwikkeling een belangrijke rol. De BM-groep was de 
uiteindelijke ontwerper en bouwer van de machines in de groep. De afdeling 
Ontwikkeling, c.q. de groepen die zich bezighielden met procesonderzoek, 
hadden voornamelijk een rol in de 'conceptuele fase' van een project. Voor 
een ontwikkeling, zoals die van de horizontale TL-Iampengroepen, waarbij 
machines werden ontwikkeld voor een geheel nieuw fabricageproces, waren 
deze procesontwikkelingsgroepen belangrijk. Verder was de produktie-afde
ling een belangrijke medespeler in het project. De produktie-afdeling was één 
van de uiteindelijke gebruikers van de machinegroep en de bij het produktie
personeel aanwezige kennis vormde een interessante informatiebron voor de 
BM-groep en de afdeling Ontwikkeling . Een beleidsondersteunende en bewa
kende taak in de ontwikkeling van een machinegroep hadden de Administra
tie, de afdeling TEO en de Technische directie in Eindhoven. 



De insmeltmachine (achter) en de pompmachine (voor) van de HOR-2000 in 1979 (Philips Lighling 
BV) 
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Hiermee is een situatie geschetst, die een helder beeld geeft van de bijdrage 
van verschillende actoren in een ontwikkelingsproject, maar die kwam elders 
echter hoogst zelden voor. In Hoofdstuk 6 zagen we, dat zich bij de ontwik
keling van C-groepen en een continu insmelt- en pompproces eerder een 
omgekeerde situatie voordeed. De BM-groep in Weert en de BM-groep in 
Eindhoven waren onafhankelijk van elkaar bezig met nieuwe ontwikkelingen, 
die in Weert noch in Eindhoven breed werden gedragen of in een algemene 
beleidslijn pasten. Projectplanningsmethodieken, zoals de in deze jaren bij 
Philips populaire PERT-planningsmethode, veranderden aan deze situatie 
niets .97 Planningsmethodieken konden slechts het effect van samenwerking 
vergroten, niet een samenwerking bewerkstelligen. 

Anders was de situatie in Roosendaal bij de ontwikkeling van de HOR-groe
pen. Het projectverloop kenmerkte zich door deelname van alle afdelingen in 
Roosendaal. Het werd breed gedragen. Een centrale rol daarin speelde Sy
gal!, die zijn horizontale systeem binnen en buiten Roosendaal promootte. De 
gedrevenheid die Sygall ten toon spreidde ging zeer ver. Bij MEC werd deze 
aanleiding hem de bijnaam 'Mr. Horizontal' te geven.98 In Roosendaal 
werkte Sygalls gedrevenheid kennelijk aanstekelijk. Binnen korte tijd waren 
alle afdeling op een eigen manier betrokken bij het project. Een goede 
samenwerking tussen A. Mollet (procesontwikkeling), H. van Dorst 
(produktie) en Sygall (BM-groep) vormde de basis voor een breed 
samenwerkingsverband .99 De Administratie en de afdeling TEO verzorgden 
in een onderlinge samenwerking analyses, ramingen en projectevaluaties op 
financieel en organisatorisch gebied. loo Vanuit de commerciële afdelingen, 
doorgaans naar de traditionele 'Gerard/ Anton-tweedeling' opererend als 
afzonderlijk bedrijf, kwamen uitgebreide marktonderzoeken. 101 GemBel 
versterkte de rol van Roosendaal als Moederfabriek en met de 
Machinefabrieken konden afspraken worden gemaakt over levertijden en 
voorcalculaties. Tenslotte speelde het produktiepersoneel een belangrijke rol. 
De BM-groep onderkende de grote hoeveelheid kennis over het functioneren 
van de produktie, die bij het produktiepersoneel aanwezig was en stelde zich 
ten doel van deze kennis gebruik te maken. In een gesprek noemde Sygall 
deze kennis 'volks-know-how' .102 Het idee was deze kennis op een gelijk 
niveau te waarderen als de door ontwikkelaars en constructeurs ingebrachte 
kennis. De produktie van TL-lampen functioneerde al vele jaren en niemand 
anders dan het produktiepersoneel kon weten welke oplossingen voor 
problemen met betrekking tot dit functioneren werkbaar waren. 

De Technische directie, de BM-Voorontwikkeling en de afdeling Ontwikke
ling in Eindhoven speelden nauwelijks een rol in de HOR-projecten. De 
Technische directie werd op de hoogte gehouden, maar sturende beslissin
gen, zoals bij het vaststellen van de einddatum van het project voor de eerste 
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horizontale groep, of bij het bepalen van het beleid voor de ontwikkeling van 
C-groepen in Weert, werden niet door hen genomen. Roosendaal bepaalde 
het beleid en pogingen van functionarissen in Eindhoven de projecten een 
andere wending te geven, werden genegeerd. Zoals bij de ontwikkeling van 
C-groepen voor de gloeilampenfabricage ging er ook bij de HOR-projecten 
een streven van Eindhoven uit, .de ontwikkelingen te sturen. Eindhoven wilde 
een eigen stempel zetten op de ontwikkelingen in de verschillende Moederfa
brieken. 103 Daarbij gold ook voor Eindhoven dat men vasthield aan de 
eenmaal ingeslagen weg en niet bij voorbaat heil zag in andermans ontwikke
ling van geheel nieuwe concepten, zeker niet wanneer daarnaast de ontwik
keling van de bestaande concepten werd afgebouwd. 104 In hun poging op 
de ontwikkelingen in Roosendaal een eigen stempel te drukken, had Eindho
ven het nadeel van een grote reisafstand tot Roosendaal . Het project in 
Roosendaal steunde op de totale kennis van de fabriek . In Eindhoven miste 
men specifieke oplossingen die bij het produktiepersoneel aanwezig waren en 
de mogelijkheid de bestaande processen dagelijks te bestuderen. 
We kunnen concluderen dat in de HOR-projecten ruimte is gegeven aan 
communicatie-processen in een 'bottom-up' richting. Het gebruik van 'volks
know-how' en een goede samenwerking zijn illustraties van deze ruimte . De 
invloed die Eindhoven wilde uitoefenen manifesteerde zich in 'top-down'
communicatieprocessen en deze pasten niet in de samenwerkingspatronen die 
in Roosendaal inmiddels wortel hadden geschoten. Deze wijze maakte het 
voor medewerkers in Eindhoven ook moeilijk van de aanwezige kennis in 
Roosendaal gebruik te maken. We kunnen tenslotte stellen dat Roosendaal 
het systeem van Moederfabrieken een stempel van een optimale organisatie
structuur gaf. 

Een karakterisering van de HOR-technologie 

In het voorgaande is aandacht besteed aan de Roosendaalse strategie van 
machine-ontwikkeling, het verloop van de HOR-projecten en het samenspel 
van verschillende afdelingen in Roosendaal. Rest nog een karakterisering van 
de machines. In plaats van een karakterisering van één bepaalde groep is hier 
gekozen het gehele systeem van HOR-groepen te karakteriseren. Een nauw
keurige beschrijving van de technische constructies wordt achterwege gela
ten. We concentreren ons op de belangrijkste kenmerken van de HOR-groe
pen en bespreken de ontwikkelde technologieën in hoofdlijnen. 

De ontwikkeling van de HOR 2000 en in navolging daarvan de HOR 4000 
en de HOR 600 moet worden gezien als een voortzetting van de ontwikke
ling van de eerste horizontale groep voor 3000 lampen per uur. lOS Aan de 
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wijze waarop het proces was verdeeld in deelprocessen vallen geen verande
ringen op. Het produktieproces begon bij het traditionele verticale bedekken 
en drogen van de buizen, waarop volgens het horizontale concept sinteren, 
uitpoetsen, stempelen, insmelten, pompen, gipsen en branden volgden. Roe
felen, stelrnaken en monteren deed men hetzelfde als in de gloeilampenfabri
cage .106 

De verschillen tussen de HOR 2000, de HOR 4000 en de HOR 600 waren 
op het oog groot. Zo waren de sinteroven en de verschillende molens bij de 
HOR 4000 groter dan bij de HOR 2000, waar deze weer groter waren dan 
bij de HOR 600. De HOR 600 week overigens in de uitvoering van verschil
lende processen sterk af van de HOR 2000 en de HOR 4000. 107 

Als benadering van het produktieproces kan de strategie van een familie van 
HOR-groepen worden herkend. De HOR-groepen waren elk afzonderlijk 
geschikt voor verschillende lamptypen, maar bedoeld voor verschillende 
pakketten. In plannen van 1976 waren HOR 4000-groepen bedoeld voor 
pakketgrootten van meer dan 10 miljoen lampen per jaar en de HOR 600-
groepen voor pakketgrootten van minder dan 3 miljoen lampen per jaar. De 
HOR 2000-groepen moesten worden ingezet voor overige pakketgrootten. De 
plannnen voor een concentratie van produktieplaasten in de jaren tachtig 
zouden een verschuiving in de richting van de HOR 4000 kunnen geven en 
tegelijkertijd mogelijkheden openen voor versnelling van de groepen. 108 

Veranderingen in het produkt dwongen niet tot grote veranderingen in de 
machines. De HOR-groepen waren instelbaar voor verschillende lampleng
ten. Een overgang naar een kleinere buisdiameter (de 'TLD') in de periode 
dat de HOR 2000 werd ontwikkeld, stelden de constructeurs niet voor serieu
ze problemen. I09 Ook de toepassing van super-fosforen speelde voor de het 
functioneren van de machines geen rol van betekenis. We kunnen conclude
ren, dat belangrijke lamp-ontwikkelingen, zoals die van super-fosforen, 
zonder fundamentele wijzigingen in de bestaande HOR-groepen, in produktie 
konden worden genomen. Het concept van de HOR-groepen en de construc
tieve uitvoering ervan bleken lamp-ontwikkelingen, zonder storende effecten 
voor de produktie, mogelijk te maken. 

Het belang van machines was met de familie van HOR-groepen sterk toege
nomen. Het plan de verticale groepen te verdringen heeft daar veel toe bij ge
dragenYo Machines domineerden de fabricage van TL-lampen. Afgezien 
van de aanwezige en met essentiële taken belaste arbeidskrachten, was de 
produktie van TL-lampen met HOR-groepen op te vatten als een groot meta
len gevaarte waar grondstoffen ingaan en lampen uitkomen. Het door machi
nes gedomineerde uiterlijk van het horizontale produktieproces viel in 1984 
de redactie van Het FinancieeIe Dagblad op, die de 'produktiestraat' verge-
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leek met de produktie van hun dagblad en een dorpsplein op een warme 
zomeravond: 

'Het gebruik van het woord straat is zeer op zijn plaats. Het apparaat 
doet sterk denken aan een drukpers. Aan de ene kant gaan er blanco gla
zen buizen in, aan de andere kant komen de geteste TL-buizen er verpakt 
in dozen van 25 stuks weer uit. 
[] 
In het produktie proces zijn diverse controlemomenten ingebouwd. Dat 
levert aan het einde van het werkelijke produktieproces een kermisachtig 
beeld op als de TL-buizen automatisch in een groot rad van avontuur 
worden gedeponeerd dat langzaam ronddraait en waarin op elk moment 
zo 'n honderd TL-buizen aan en uit gaan, aan en uit, aan en uit ..... '111 

De HOR 4000, die in het citaat werd bedoeld was 35 meter lang. Het als 
'rad van avontuur' aangeduide brandraam telde 112 posities. De insmeltma
chine en de pompmachine telden elk 56 posities. Het concept voor de HOR 
4000 was, zoals de BM-groep verwoordde, 'in hoge mate gernspireerd'112 
door de HOR 2000. Deze groep was 25 meter lang. De insmeltmachine en 
de pompmachine telden elk 28 posities. Het brandraam, met 56 posities, was 
de basis voor de insmelt- en pompmachine voor de HOR 4000.113 Uit deze 
cijfers blijkt eens te meer, dat men machinegroepen had ontworpen met een 
gigantische omvang. 

In de ontwikkeling van machines voor de gloeilampenfabricage, de ontwikke
ling van de verticale groepen en de ontwikkeling van de eerste horizontale 
groep voor 3000 lampen per uur werden steeds het insmelt- en pompproces 
centraal gesteld en als vertrekpunt genomen voor het ontwikkelingswerk. Bij 
de ontwikkeling van de HOR-groepen was deze strategie nog slechts zwak 
aanwezig. 1l4 De ontwikkeling van de HOR 2000 plande men in drie fasen: 
stelmakenlmonteren en sinteren/uitspoetsenlstempelen als eerste fase, insmel
ten, pompen en het zgn. kwikvrij maken als tweede fase en de overige deel
processen als derde fase. us Niet meer een deelproces werd centraal ge
steld, maar een technologisch concept. Dit concept was dat van een machine 
bestaande uit twee afzonderlijk delen, elk voor de bewerking van één kant 
van de buizen. Het midden van de machine bleef vrij, zodat afval geen scha
de kon veroorzaken en de éne helft van een machine naar de andere toe en 
er van weg kon schuiven. Aldus ontstonden voor verschillende buislengten 
instelbare machines. 116 Eerder dan Philips was Sylvania gestart met de 
ontwikkeling van een instelbare machine, maar daarbij bleef Sylvania vast
houden aan het situeren van aandrijvende delen in het midden van de machi
ne. U7 Deze gekoppelde aandrijving van de twee machinehelften maakte de 
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instelbaarheid constructief ingewikkeld en de storingsgevoeligheid groot. Bij 
de machines van Philips bleef het midden geheel vrij, zodat behalve instel
baarheid, de machine al in concept storingsongevoelig was. 

De ruimte voor verdere ontwikkelingen van de HOR-groepen bleek groot. 
Zover daarvoor mogelijkheden waren, werkte men daar ook naartoe. Ver
meld is reeds, dat de HOR 2000 zodanig werd geconstrueerd, dat daarvan 
zonder al te grote aanpassingen een HOR 4000 kon worden gemaakt.1l8 

Gezien de latere snelheidsverhogingen naar meer dan 6000 lampen per uur 
leek het technologisch traject van de horizontale groep een grote toekomst te 
hebben. 
Opvallend is dat de BM-groep geïmproviseerde oplossingen voor problemen 
met betrekking tot de uitvoering van het produktieproces probeerde te voor
komen of systematisch weg te werken. Een voorbeeld daarvan is de ontwik
keling van de 'kwikpil'. 
Na het pompen en voor het afsmelten werd in de verticale groepen en in de 
eerste horizontale groep door de stengel een hoeveelheid kwik ingebracht. 
Bij de verticale groepen ging het erom 'de einddosering veilig te stellen'. 119 

Eerder was immers al kwik ingebracht tijdens het zgn. kwikflushen. De 
tweede hoeveelheid kwik moest zeker stellen, dat er uiteindelijk in ieder 
geval voldoende kwik in de lampen aanwezig was. Bij dè eerste horizontale 
groep werd geen kwikflush toegepast. Daar werd in één keer een totale, 
zoveel mogelijk beheerste hoeveelheid kwik met behulp van het vulgas in de 
lamp gehlazen. De hoeveelheid kwik die men daarvoor gebruikte bedroeg 
ongeveer 50 mg, terwijl bij de verticale methode de uiteindelijke hoeveelheid 
kwik in de lamp tussen 50 en 100 mg bedroeg .. Een grote vooruitgang was 
dus geboekt. Toch vormde het kwikinbrengen in de eerste horizontale groep 
een probleem: men wist nooit hoeveel kwik er in de stengel die later werd 
àfgesmolten, achterbleef. Daarbij was de uitvoering van het deelproces tij
dens het pompproces niet optimaal. 
Voor de kwikdosering bij de HOR 2000 had men een meer structurele oplos
sing bedacht. 

'Voor de tweede generatie horizontale groepen zal het kwik in de lamp 
gebracht worden in de vonn van een capsule die op de ring van het stel 
wordt gemonteerd, en waaruit het kwik pas wordt bevrijd nadat de lamp 
volledig is gepompt en afgewerkt. 'lW 

De capsule was een dichtgesmolten glazen buisje, dat men naar de vorm 
ervan kwikpil noemde. Met een hoogfrequent veld maakte men in een eind
stadium van het produktieproces het glazen buisje kapot, zodat het kwik kon 
vrij komen. 
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De grote voordelen van deze methode waren een zeer nauwkeurige kwikdo
sering, een afname van het kwikgebruik, minder gezondheidsrisico's voor 
het produktiepersoneel en een betere lampkwaliteit. De nieuwe methode bood 
een structurele oplossing voor een oud probleem. In feite hield de methode 
een nieuwe procesdeling in. Het kwikinbrengen maakte geen deel meer uit 
van het totale pompproces waar het om verschillende redenen niet op zijn 
plaats was. Het werd ondergebracht in aparte deelprocessen. Deze deelpro
cessen waren de fabricage van de kwikpil, het stel maken met daarin het 
aanbrengen van de pil en het branden met daarin het vrij maken van het 
kwik .121 

Afsluiting 

Door de strategische aanpak van de ontwikkeling van de HOR-groepen en de 
aandacht voor financiële en economische voorwaarden functioneerden de 
groepen goed binnen de taken waarvoor zij waren ontwikkeld. De functiona
liteit van de HOR 2000 en in het bijzonder de HOR 4000 werd naarmate de 
tijd vorderde steeds groter. Die van de HOR 600 was minder groot. De 
plaatsing van een HOR 600-groep betekende voor kleine fabrieken, veelal in 
ontwikkelingslanden, een flinke investering waar tegenover lage produktie
aantallen stonden. Voor de 'kleine landen', waarvoor de HOR 600 oorspron
kelijk was bedoeld, vielen deze groepen dus enigszins tegen. 122 De vertica
le groepen bleven voor deze fabrieken concurrerend. Een zelfde constatering 
gold tot op zekere hoogte ook voor de produktie van speciale TL-lampen, 
waarvoor HOR 600-groepen waren gebouwd. 

Besparing op arbeidskosten speelde als drijfveer bij de HOR-projecten geen 
rol van betekenis. Een streven naar minder arbeidskrachten leek gezien de 
geformuleerde doelstelling ondergeschikt te zijn gemaakt aan het zoeken naar 
technisch 'ideale' oplossingen. Het verhogen van de arbeidsproduktiviteit 
was dus geen doel op zich. De verhoging van de arbeidsproduktiviteit, die 
men voor de HOR-groepen zou kunnen berekenen is dan ook niets meer dan 
een getal. l23 De werkelijke winst zat wederom in een verhoging van de 
technische produktiviteit. Nog meer dan voor de eerste horizontale groep 
gold voor de HOR-groepen dat deze kennisintensieve produkten waren. 
Verder vormden de HOR-groepen een voorbeeld van machine-ontwikkeling 
waarbij termen als mechanisatie en automatisering geen rol meer speelden. 
Men mechaniseerde of automatiseerde immers niet, maar was bezig met de 
realisering van een ideale uitvoering van een concept bedoeld voor machinale 
produktie. Synchronisatie, aandrijfsystemen en bewakingssystemen pasten in 
dit concept. We kunnen deze noch als de uitgangspunten, noch als de resulta-
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ten van een doelstelling opvatten . Niet meer mechanisatie en automatisering 
waren de drijfveren, waarop machine-ontwikkeling plaatsvond, maar de veel 
bredere behoefte een technisch antwoord te geven op een strategie van mas
saproduktie. 
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INNOVATIES IN DE LAMPENFABRICAGE Bil PHILIPS 

CONCLUSIES 

In Hoofdstuk 2 tot en met 9 zijn innovaties in de gloeilampen- en TL-lam
penfabricage bij Philips over de periode van circa 1900 tot 1980 beschreven. 
Doel van het onderzoek is veranderingen in de fabricage te verklaren en 
inzicht te krijgen in de sturing van innovaties in produktiesystemen. In dit 
hoofdstuk komen conclusies uit het onderzoek aan de orde. 
De opbouw van dit hoofdstuk komt overeen met die van Hoofdstuk 1 en 
omvat drie paragrafen . Paragraaf 1 behandelt de ontwikkeling van Philips en 
die van de bedrijfstak. De paragraaf schetst de omgeving waarin innovaties 
plaatsvonden. Paragraaf 2 beschrijft welke actoren voor het tot standkomen 
van innovaties relevant waren. In paragraaf 3 worden de belangrijkste aspec
ten van de veranderingen in de fabricage besproken aan de hand van de 
kenmerken voor de karakterisering van produktiemiddelen uit Hoofdstuk 1. 

1. Philips en de internationale lampenindustrie 

De ontwikkeling van Philips 

Na 1900 werden in de lampenfabricage bij Philips de eerste machines inge
zet. Deze machines waren voor het grootste deel van Duitse en Amerikaanse 
makel U . Na enkele jaren ging Gerard Philips er toe over het verbeteren van 
machines zelf ter hand te nemen. Rond 1912 ontstond de afdeling Bedrijfs
mechanisatie, die de taak kreeg machines en gereedschappen te construeren. 
In de eerste decennia van deze eeuw nam het aantal machines in de lampen
fabricage snel toe . Philips investeerde naast machines in nieuwe fabricage
ruimten en in opleidingen voor haar personeel. I 
Nederland was als thuismarkt te klein om als basis te dienen voor Philips' 
ambitie om te groeien tot een grote lampenfabrikant. Het bedrijf richtte zich 
daarom al in een vroeg stadium op buitenlandse markten, maar vertrouwde 
tot 1920 de verkoop van lampen en delen van het commerciële beleid toe aan 
onafhankelUke buitenlandse vertegenwoordigers. 2 Opvallend is dat pas na 
1920 een begin werd gemaakt met investeringen in de verkooporganisatie . 
In 1919 tekenden General Electric en Philips een Principal Agreement waarin 
middels kennisuitwisseling marktafspraken werden gemaakt. Een soortgelijke 
overeenkomst kwam in de jaren twintig tot stand tussen Philips en Osram. 
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Deze overeenkomsten vormden de basis voor het wereldomvattende Phoe
bus-kartel dat de marktverhoudingen tussen de belangrijke lampenfabrikanten 
vastlegde. Met deze samenwerking ontstond een web van kennisuitwisseling 
dat door bezoeken aan elkaars fabrieken, uitwisseling van fabricagegevens, 
nieuwe vindingen, machines en zelfs uitwisseling van partijen lampen en 
lamponderdelen met een ongekende intensiteit werd gepraktizeerd. 3 

GE was op het gebied van kennis van gloeilampen en produktietechnologie 
de meest vooraanstaande onderneming binnen het kartel. Voor Philips' afde
ling Bedrijfsmechanisatie was het contract met GE daarom van zeer groot 
belang. Met de ontwikkeling van volggroepen en de machines die daarvan 
een onderdeel waren, volgde Philips de concepten van GE. De periode van 
1919 tot 1925 kunnen we voor de BM-groep beschouwen als een leerperio
de, die na 1925 resulteerde in een aantal revolutionaire eigen ontwikkelin
gen . Was de BM-groep in de persoon van H. Reu fel rond 1912 begonnen 
met het overnemen en aanpassen van machineconcepten van voornamelijk 
GE, in de jaren twintig werd deze afdeling een vooraanstaand innovator. Als 
belangrijkste bijdrage aan de gloeilampenfabricagetechnologie van Philips 
gold de Spoel/Universeel-groep, waarmee het bedrijf in staat was flexibel te 
produceren in de kleine, gefragmenteerde en door handelsbarrières geken
merkte markten waarin het actief was. 4 

Produceren was dan ook het belangrijkste aspect van het ondernemen in de 
lampenindustrie . Produktverbeteringen droegen in belangrijke mate bij aan 
verbeteringen in de fabricage . Marktafspraken hadden de onderlinge verhou
dingen grotendeels vastgelegd en de markt voor lampen groeide schijnbaar 
autonoom met zo 'n vijf procent per jaar.5 Alleen nieuwe produkten bleken 
de marktverhoudingen te kunnen verstoren. Zo zagen we in Hoofdstuk 7 dat 
Sylvania zich met de introductie van de TL-lamp een belangrijke positie in 
een segment van de lampenindustrie kon veroveren. Behoudens kleine wijzi
gingen bleef de rust in de bedrijfstak behouden tot ca. 1975. Rond dat jaar 
verdween de autonome marktgroei en kwam er aan de overeenkomsten tus
sen de belangrijke fabrikanten een einde . De lampenfabrikanten waren nu 
voor hun technische ontwikkeling meer op zich zelf aangewezen. Dit werd 
bij Philips als een ingrijpende verandering gevoeld . Philips vergrootte haar 
R&D-inspanningen om niet op concurrenten ten achter te raken. Toch moe
ten we constateren dat Philips, net als de andere belangrijke lampenfabrikan
ten , een periode afsloot waarin afdelingen voor onderzoek, produktontwikke
ling en machine-ontwikkeling goed konden gedijen. De kennispositie vormde 
in het netwerk van overeenkomsten immers een belangrijk onderhandelings
middei bij het verlengen van contracten, dat wil zeggen bij het heroverwegen 
van de onderlinge verhoudingen. 6 

Een manco binnen de bedrij fstak vormde de gebrekkige ervaring op het 
gebied van marketing en service. Meer dan vijftig jaar lang waren nieuwe 
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produkten voor nieuwe markten door de uitwisseling van kennis algemeen 
beschikbaar, waardoor een goed ontwikkeld marketing-apparaat min of meer 
overbodig was. Daarbij kwam dat de lampenmarkt schijnbaar autonoom en 
steeds sneller groeide dan de fabrikanten met capaciteitsuitbreiding konden 
bijhouden. Behalve marketing en onderscheiding van concurrenten in de 
markt kon ook service naar de afnemer grotendeels achterwege blijven. Deze 
disciplines waren bU de lampenfabrikanten dan ook beperkt ontwikkeld. 
Marketing kende in de lampenindustrie produkten en in het verlengde daar
van produktie als enige en dominante vertrekpunten, vormgegeven en gefor
muleerd door overwegend ingenieurs. Prijsstelling, logistiek en promotie 
waren daaraan ondergeschikt, werden daarvan afgeleid of waren als vertrek
punt voor een marketingconcept afwezig. Van de door Philips onder meer in 
cursussen veel gehanteerde marketingmix met service gecombineerd tot vijf 
gelijkwaardige elementen was derhalve binnen de Lichtgroep feitelijk geen 
sprake.? 
Toen in 1975 het netwerk van overeenkomsten verdween en de marktgroei 
inzakte, diende zich het in het innoveren vrijwel ontbrekende marktmechanis
me in volle omvang aan. De fabrikanten moesten zich op een voor hen nieu
we manier leren richten op concurrenten, op nieuwe markten, op nieuwe 
produkten en op nieuwe combinaties daarvan. Het meest merkbaar was een 
concentratiebeweging in de bedrijfstak, die de onderlinge machtsverhoudin
gen ingrijpend wijzigde . Philips, GE en Osram komen hieruit voorlopig het 
meest geslaagd naar voren. 

Aldus kunnnen een aantal voor de ontwikkeling van Philips belangrijke 
aspecten worden samengevat. Samen met ontwikkelingen beschreven in 
Hoofdstuk 2 tot en met 9 waarin deze aspecten gestalte kregen, leiden deze 
tot een interessante invulling van de ontwikkelingstheorie van Porter. 8 

Zoals in Hoofdstuk 1 is omschreven, onderscheidde Porter vier ontwikke
lingsfasen, te weten de factor-oriëntatie, de investerings-oriëntatie, de inno
vatie-oriëntatie en de welvaarts-oriëntatie. 
In de factor-oriëntatie gelden de 'erfbare' basisfactoren grondstoffen, laagge
schoolde arbeid en kapitaal als drUvende kracht. Geavanceerde factoren, 
zoals technologie, worden niet ontwikkeld maar overgenomen (uit het buiten
land) of geïmiteerd. De markt wordt sterk gestuurd door de producenten. 
Philips lijkt in haar opstartfase goed in dit ontwikkelingsstadium te passen. 
Wanneer het bedrijf rond 1900 een begin maakt met grootschalige investerin
gen in haar produktie-apparaat kunnen we dat zien als overgang naar de 
investerings-oriëntatie . De investeringsoriëntatie wordt volgens Porter geken
merkt door investeringen in bestaande technologie en produktiecapaciteit. 
Overdraagbaarheid van technologie is daarbij een voorwaarde. Schaalfacto
ren en standaardisatie gaan een belangrijke rol spelen . 
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Voor het commerciële apparaat van de lampenfabrikant blijkt zich pas in de 
jaren twintig een overgang naar de investerings-oriëntatie af te tekenen. 
Philips start dan met de ontwikkeling van haar verkooporganisatie, wat resul
teert in de oprichting van verschillende buitenlandse verkoop- en produktie
centra . Wel moet worden opgemerkt dat Philips gezien haar kleine thuis
markt, al vroeg het overgrote deel van haar afzet in het buitenland realiseer
de. Een overgang naar de innovatie-oriëntatie, waarin volgens Porter onder
nemingen zich richten op internationale markten en voor concurrentie gren
zen vervagen, mogen we dit echter niet noemen. Als belangrijkste ontwikke
ling constateren we grote investeringen in de verkooporganisatie. Verder 
moet het begrip concurrentie gezien worden in de speciale betekenis die 
concurrentie had binnen het netwerk van kennisuitwisseling dat in de zelfde 
tijd ontstond . 
Voor het technische apparaat van de firma zien we wel een overgang naar de 
innovatie-oriëntatie. Het Natlab en de afdeling produktontwikkeling laten met 
name op het gebied van gasontladingslampen in de jaren twintig en dertig 
een aantal nieuwe ontwikkeling zien. De BM-groep ontwikkelde zich tot een 
vooraanstaand innovator. Kenmerken van innovaties die Porter aangeeft zijn 
daarin goed herkenbaar. Produktie-innovaties werden gestimuleerd en ge
stuurd door typen factornadelen, zoals het ruimtegebrek en het grote produk
tassortiment. Daarnaast bestond de behoefte tot specialisatie en onderschei
ding, in die zin dat de ontwikkeling van (voor Philips) betere machines dan 
die van GE voor de BM-groep een belangrijke drijfveer vormde . De bouw 
van glasfabrieken, de overname van de hulzenfabrikant The Vitrite Works, 
de oprichting van opleidingsinstituten, het opzetten van cursussen, de bouw 
van woningen en de oprichting van een pensioenfonds, een kruideniersbedrijf 
en sport- en ontspanningsverenigingen zijn voorbeelden van een sterke verti
cale integratie. 9 Porter duidt tenslotte op het ontstaan van relaties met 
verwante bedrijven. Dit zien we in de vorm van kennisuitwisselingscontrac
ten en het Phoebus-kartel als een strategische alliantie avant la lettre . 
Pas toen rond 1975 de autonome marktgroei inzakte en het netwerk van 
overeenkomsten verdween, ontwikkelde het commerciële apparaat van Phi
lips zich in de richting van de innovatie-oriëntatie. De beschreven ontwikke
lingen ondersteunen die gedachte . 
De welvaarts-oriëntatie, die Porter omschrijft als ontwikkelingsfase van 
achteruitgang, heeft de lampenfabrikant Philips niet bereikt. Een grote rol 
speelt daarbij het breekpunt in de bedrijfstak rond 1975, dat de fabrikanten 
heeft aangezet innovatief te blijven en hun commerciële apparaat verder te 
ontwikkelen. 

Opvallend in deze bespiegeling van de ontwikkeling van Philips in de ont
wikkelingstheorie van Porter is de scheiding tussen de ontwikkeling van het 
technische en die van het commerciële apparaat. Het technische apparaat 
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ging al rond 1920 over in het stadium innovatie-oriëntatie, terwijl voor het 
commerciële apparaat dat moment pas na 1975 kwam. Een verklaring voor 
het bestaan van een dergelijke gescheiden ontwikkeling vinden we in de 
strikte tweedeling van het bedrijf in een technische en een commerciële tak, 
die lange tijd zelfs geformaliseerd bestond. Deze tweedeling wordt binnen 
Philips ondersteund met de gedachte dat die zou zijn ontstaan uit een succes
volle, strikte taakverdeling tussen de 'technicus' Gerard en de 'verkoper' 
Anton Philips. Buiten Philips is de tweedeling in de loop der jaren een dank
baar object geworden om of het succes, of de tegenslagen van Philips te 
verklaren. lo Op basis van de in dit onderzoek naar voren komende gege
vens moeten we concluderen dat het netwerk van overeenkomsten en de 
autonoom groeiende markt de belangrijkste bijdragen zijn geweest aan het 
ontstaan en de groei van een sterke tweedeling tussen meer technische en 
meer commerciële activiteiten binnen het bedrijf. Het netwerk van overeen
komsten, in de jaren twintig en dertig versterkt door de in veel landen opge
worpen handelsbarrières, resulteerde in een monopolistisch marktmechanisme 
en de autonoom groeiende markt was nauwelijks aanleiding voor felle markt
concurrentie. Produktverbeteringen waren in beginsel common knowledge en 
konden op zichzelf de concurrentieverhoudingen tussen de gevestigde part
ners niet storen. Een relatie met marktverwachtingen was daarmee zeer 
beperkt. De lampenmarkt werd gestuurd door de producenten, voor wie 
capaciteitsvergroting een belangrijke drijfveer was. De ontwikkeling van 
geavanceerde produktiemiddelen werd gestimuleerd door een steeds terugke
rend gevoel van technologische achterstand, dat de partners ten opzichte van 
elkaar hadden. We leiden daaruit af dat het marktmechanisme als drijfveer 
voor innovaties was vervangen door een gevoel van technologische achter
stand ten opzichte van concurrenten. De relatie tussen innovaties en de markt 
werd daarmee sterk beperkt. 

Innovaties en de ontwikkeling van de bedrijfstak 

In Hoofdstuk 2 is vastgesteld dat na 1920, via het netwerk van overeenkom
sten, GE in het machtscentrum van de internationale lampenindustrie ver
keerde. Ook zagen we dat GE primair geïnteresseerd was in de beheersing 
van de Amerikaanse lampenmarkt. GE positioneerde daarvoor binnenlandse 
concurrenten in een systeem van licentie-contracten en sloot overeenkomsten 
met de belangrijke Europese fabrikanten. Rechtstreekse marktovereenkom
sten, zoals Philips met Osram sloot, waren voor GE juridisch onmogelijk. 
De anti-trust-wetgeving in de Verenigde Staten deed GE uitwijken naar 
licentiepolitiek en kennisuitwisselingscontracten om het zelfde doel te berei
ken. 
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Interessant is het verschil in de wijze waarop GE afspraken maakte met 
binnenlandse en met buitenlandse concurrenten. Binnenlandse concurrenten 
werden als A-licentiehouder of B-licentiehouder aan een omzetmaximum 
gebonden en betaalden een percentage licentievergoeding over de omzet. Zo 
betaalde Westinghouse 1 % royalties over hun omzet die niet groter mocht 
zUn dan een derde van de omzet van GE. Daar stond voor Westinghouse de 
onbeperkte toegang tot GE's kennis tegenover. Sylvania betaalde GE 3% 
royalties en mocht niet meer omzetten dan 9% van GE's omzet. Deze over
eenkomst was beperkt tot gloeilampen. 11 

Voor GE was het belangrijk een goede octrooiportefeuille te onderhouden, 
aangezien sterke octrooien noodzakelijk waren om concurrenten via licentie
verlening tot marktafspraken te blijven dwingen. Daarbij ging het voorname
lijk om steeds nieuwe basisoctrooien, waarmee GE de centrale positie van 
licentieverlener kon behouden. GE had daarnaast een dominante positie op 
het gebied van produktietechnologie en probeerde deze positie te behouden. 
Westinghouse en Sylvania hadden veel minder belang bij een eigen ontwik
keling van kennis . De markt groeide gemiddeld sneller dan de bedrijven met 
capaciteitsvergroting konden bijhouden en de omzet was winstgevend. Het 
contractueel vastgelegde marktaandeel hoefde daarom geen doorslaggevende 
belemmering te vormen: de bedrijven konden groeien, zij het niet harder dan 
GE. Om deze groei te realiseren waren eigen innovaties niet nodig. Omge
keerd konden eigen innovaties ook niet bijdragen tot een verbetering van het 
ondernemingsresultaat en de marktpositie ten opzichte van GE. Het systeem 
van licentieverlening gaf Westinghouse en Sylvania de mogelijkheid van 
eigen kennisontwikkeling af te zien en te steunen op de innovaties van GE. 
In tegenstelling tot de internationale overeenkomsten had GE's systeem van 
licentieverlening voor Westinghouse en Sylvania een innovatieremmend 
karakter. 

De overeenkomsten met buitenlandse concurrenten kregen meer het karakter 
van een relatie op basis van gelijkwaardigheid. Ook hier was de opbouwen 
instandhouding van een kennispositie van groot belang. In onderhandelingen 
over de verlenging van contracten werd na de oorlog de onderlinge kennis
positie gebruikt voor het vastleggen van de onderlinge machtsverhoudin
gen. 12 In het voorgaande hebben we geconstateerd dat het systeem van 
samenwerkingsovereenkomsten een stimulerend effect had op produkt- en 
produktie-innovaties. De aard van innovaties speelde daarbij maar een be
perkte rol. Belangrijk was vooral de kwantitatieve bUdrage die de partners 
leverden aan elkaars onderzoek en ontwikkeling en aan de kennis binnen de 
bedrijfstak. Enigszins chargerend wordt bij Philips dan ook wel opgemerkt 
dat het er vooral om ging de hoogste stapel octrooien te kunnen presente
ren . 13 
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In Hoofdstuk I werd aandacht besteed aan de visies van Reich in zijn boek 
• The Work of Nations'. 14 Reich betoogt daarin dat de tot standkoming van 
een produkt goed kan worden gekarakteriseerd door de waarde die verschil
lende bedrijven in verschillende landen er aan toevoegen. Aan het begrijpen 
van het internationale karakter van de lampenindustrie en de ontwikkeling 
van de grote fabrikanten kan deze visie een belangrijke bijdrage leveren. 
Binnen de Verenigde Staten bestonden alleen eenzijdige relaties waarbij GE 
waarde toevoegde aan de produkten van onder meer Westinghouse en Sylva
nia. GE leverde kennis en werd daarvoor in de vorm van royalties betaald. 
Westinghouse en Sylvania waren aldus tot op zekere hoogte te vergelijken 
met produktiebedrijven van GE, waarbij de kosten van innovaties in de vorm 
van royalties in de prijs van de produkten werd verdisconteerd. 
Ook internationaal beoordeelde GE haar kennispositie aanvankelijk het meest 
waardevol. In de eerste overeenkomst met Philips van 1919 was daarom 
voorzien in een vergoeding voor de kennis die GE aan dit bedrijf leverde. 
GE voegde waarde toe aan het onderzoek en de ontwikkeling bij Philips en 
werd daarvoor betaald. Enige jaren later sloot Philips met GE een contract 
waarin geen betalingsregeling was opgenomen. De bedrijven voegden waarde 
toe aan elkaars onderzoek en ontwikkeling. Kennis was in de bedrijfstak 
algemeen beschikbaar en resultaat van gezamenlijke inspanning. De prijs van 
innovaties als onderdeel van de prijs van produkten was resultaat van een 
gezamenlijke inspanning. Deze gezamenlijke inspanning werd in stand ge
houden door het innovatiestimulerende karakter van het netwerk van samen
werkingsverbanden in de internationale bedrijfstak. 
Een belangrijke constatering is dat binnen de Verenigde Staten, GE waarde 
toevoegde aan de produkten van haar concurrenten, terwijl internationaal de 
bedrijven waarde toevoegden aan elkaars onderzoek en ontwikkeling. Hiertus
sen bestaat geen verschil zolang de produkten en produktiemiddelen van de 
bedrijven nauwelijks van elkaar verschillen. Innovaties zijn dan uitwisselbaar 
en de waarde toegevoegd aan onderzoek en ontwikkeling komt uiteindelijk 
tot uiting in de prijs van de produkten. Rond 1930 liep de richting waarin de 
bedrijven met ontwikkelingen gingen echter langzaam uit elkaar. De uitwis
selbaarheid van innovaties werd daardoor kleiner, terwijl de mogelijkheid 
van elkaar te leren bleef bestaan. Verhelderend is de opmerking van M. v.d. 
Weijer bij de onderhandelingen met GE in de jaren zeventig, dat de informa
tie-uitwisseling met GE in de jaren zestig weliswaar nuttig was gebleken, 
maar dat er nauwelijks aanleiding was geweest voor concrete overname van 
elkaars ideeën. 15 Kennisuitwisseling had slechts een stimulerend effect op 
de innovatie-inspanningen. Waarde werd dus toegevoegd aan onderzoek en 
ontwikkeling en niet aan produkten, zoals bij Westinghouse en Sylvania. 
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In haar positie als licentieverlener in de Verenigde Staten en grootste fabri
kant in de samenwerkingsovereenkomsten in de internationale bedrijfstak 
werd GE tot het in stand houden van een sterk kennispakket gestimuleerd. 
Vooral voor de binnenlandse positie was daarbij de beschikking over basisoc
trooien van groot belang. Philips beoordeelde GE dan ook met name sterk op 
het gebied van basis-innovaties. In Hoofdstuk 7 zagen we een illustratie van 
GE's interesse in basis-ontwikkelingen: toen het GE duidelijk werd dat de 
komst van een fluorescentielamp voor algemene verlichtingsdoeleinden on
vermijdelijk was, startte het bedrijf een grootschalig onderzoek dat moest 
leiden tot een sterke kennispositie. 
Voor Philips betekende kennisuitwisseling de mogelijkheid te leren van GE. 
Binnen enkele jaren na het afsluiten van het eerste contract ontwikkelde 
Philips zich op het gebied van produkt- en produktie-innovaties tot een ge
lijkwaardige partner van GE. Toen rond 1975 de samenwerking werd beëin
digd, was Philips gegroeid tot de grootste lampenfabrikant naast GE. 
Westinghouse kreeg als A-licentiehouder de beschikking over de door GE 
ontwikkelde kennis van het gehele lichtgebied. De voorwaarden waaronder 
het bedrijf van deze kennis gebruik kon maken waren gunstig. Deze situatie 
bleek Westinghouse niet tot grote innovatie-inspanningen te stimuleren. De 
positie van Westinghouse zagen we na de oorlog langzaam afzwakken. 'In 
het algemeen ontmoeten wij Westinghouse weinig >16, constateerde men in 
1974 bij Philips. In 1985 werden Westinghouse' licht-activiteiten door Phi
lips overgenomen. 17 

De ontwikkeling van Sylvania is een bijzondere. Op het gebied van gloeilam
pen gevangen in een veel strakker keurslijf dan Westinghouse, ontstond bij 
Sylvania in de jaren dertig de behoefte te groeien ten opzichte van GE en uit 
het systeem van licentieverlening te breken. Sylvania vond daarvoor een 
mogelijkheid met de TL-lamp, waarvoor in het B-licentie-contract geen 
beperkingen bestonden. Sylvania werd binnen enkele jaren één van de be
langrijkste TL-lampen fabrikanten en sloot met GE op het gebied van TL
lampen een overeenkomst vergelijkbaar met die tussen GE en Philips. Sylva
nia concentreerde zich op TL-lampen en later ook op flash cubes, een pro
dukt dat in de jaren tachtig echter geheel verdween. Het bedrijf verkreeg in 
de jaren vijftig en zestig een vooraanstaande positie op het gebied van fabri
cagetechnologie met de ontwikkeling van de horizontale groep . Toen echter 
de vraag naar flash cu bes verdween, naarmate de TL-lamp meer en meer een 
standaardprodukt werd en toen de markten voor deze lamp verzadigd raak
ten, verzwakte de machtspositie van Sylvania. Uiteindelijk werd het bedrijf 
in delen overgenomen door Osram, Thorn en Philips.18 
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2. Het spel der actoren en de ontwikkeling van strategieën 

Doel van dit onderzoek is veranderingen in de fabricage van lampen te ver
klaren en daarmee inzicht te krijgen in de sturing van innovaties in produk
tiesystemen. Een methode om de sturing van innovaties inzichtelijk te maken 
is de actorenbenadering, waarvan in Hoofdstuk I een omschrijving is gege
ven. 

De afdeling Bedrijfsmechanisatie was een relevante actor gedurende de gehe
le periode dat produktie-innovaties bij Philips plaatsvonden. In dit onderzoek 
waren voor de Tweede Wereldoorlog de groep van Koning en na de oorlog 
vooral de BM-groepen in Eindhoven (BM-Voorontwikkeling), Weert en 
Roosendaal relevant. Voor de hand ligt de BM-groepen als meest actieve 
actoren in de ontwikkeling van machines te beschouwen. De BM-groepen 
voerden innovaties uit en moeten daarom worden gezien als de actoren die 
het dichtst bij de machine-ontwikkeling stonden. Toch kunnen we niet con
cluderen dat de BM-groepen daarmee de centrale actoren waren. De na de 
Tweede Wereldoorlog zeer grote invloed van de Technische Directie Licht 
en de afdeling Gemeenschappelijke Belangen op het verloop van innovatie
projecten en de toepassing van innovaties in de fabricage leidt tot de conclu
sie dat er sprake was van verschillende centrale actoren. 19 Verder is het 
opgevallen dat bij Philips sterke persoonlijkheden zich een grote handelings
vrijheid konden verschaffen. Personen als W. Koning, A. Deenen, Th. 
Tromp, P. Sygall en H. Stal hadden grote zeggenschap over de richting 
waarin ontwikkelingen plaatsvonden. 20 Deze personen functioneerden even
eens als centrale actoren. 
Naast deze afdelingen en personen verschenen anderen op het toneel. Belang
rijke spelers waren de plantmanagers van Moederfabrieken, General Electric 
en Osram. Bijrollen waren er onder meer voor afdelingen voor produkt- en 
procesontwikkeling, de Centrale Budgetcommissie, de afdeling TEO, de 
Machinefabrieken , de Raad van Bestuur en tot hoogleraar benoemde BM
groep-medewerkers als vertegenwoordigers van de technische wetenschap . 

De positie en de rol van deze actoren en de betekenissen die zij aan innova
ties toekenden, bleven over de onderzochte periode vaak dezelfde . De ver
houdingen tussen verschillende actoren lagen opvallend vast. Alleen sterke 
persoonlijkheden konden in een bepaalde periode de verhoudingen verstoren 
en innovaties een andere, eigen richting geven. Deze sterke persoonlijkheden 
werkten in een rol die paste bij hun functie. Ook de betekenis die zij aan 
innovaties toekenden was niet bijzonder . Hun sterke persoonlijkheid bracht 
hen echter in een positie waarin zij zich als centrale actor konden doen laten 
gelden. Zij kregen een directe en daarmee specifieke invloed op innovaties . 
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De Technische Directie Licht was verantwoordelijk voor het technische 
beleid binnen de Hoofd Industriegroep en concentreerde zich op drie speer
punten. In het belang van de buitenfabrieken stelde zij hoge eisen aan de 
betrouwbaarheid en de kwaliteit van nieuwe machines. Zij gebruikte de 
voortgang van GE als drukmiddel naar de BM-groepen om tot snelle afron
ding van projecten te komen.21 En samen met de Raad van Bestuur stimu
leerde zij de toepassing van nieuwe vakgebieden en filosofieën, zoals auto
matisering, ergonomie en flexibele automatisering. 22 

De afdeling Ge:neenschappelijke Belangen vertegenwoordigde de buitenfa
brieken en was verantwoordelijk voor de inrichting van de fabrieken. Gem
Bel functioneerde in een bijzondere positie als technisch vertegenwoordiger 
van de landenorganisaties, maar ressorterend onder de leiding van de Indus
triegroep Licht. GemBel bepaalde waar en op welke schaal innovaties binnen 
Philips werden toegepast. Daarmee had zij een grote invloed op het belang 
van innovaties in de uiteindelijk produktie en de financiële haalbaarheid van 
innovatie-projecten. 23 

De Moederfabrieken hadden een dubbelrol. Zij waren kenniscentrum en 
produktiebedrijf tegelijk. De Moederfabrieken waren ondermeer voorzien 
van afdelingen voor produkt- en machine-ontwikkeling. De structuur van 
Moederfabrieken gaf deze afdelingen de mogelijkheid de aandacht te verde
len over verschillende lampsoorten en innovaties vorm te geven dichtbij de 
produktie. Deze afdelingen werden gestuurd door de directie in Eindhoven, 
maar moesten zich tevens rekenschap geven van de wensen en belangen van 
de plantmanager in de Moederfabriek. Zij moesten immers functioneren in 
de dagelijkse produktiepraktijk waaraan de plantmanagers leiding moesten 
geven. De Moederfabrieken hadden belang bij machines die toegespitst wa
ren op de eigen fabricage en BM-activiteiten die de Benelux-produktie ten 
goede kwamen. 24 Zeker voor de gloeilampen en TL-lampen fabricage waar 
naast de Moederfabrieken in Weert en Roosendaal een groot aantal buitenfa
brieken bestonden, vormden de Moederfabrieken in de persoon van de plant
managers een actor opererend in een specifieke rol, dichtbij de BM-groepen. 
Met GE en Osram als actoren zijn vooral collega-ontwikkelaars en construc
teurs bedoeld . Het woord collega geeft, zeker in de periode dat het netwerk 
van samenwerkingsovereenkomsten naar ieders tevredenheid functioneerde, 
de dagelijkse verhoudingen goed weer. De overeenkomsten werden immers 
zeer intensief gepraktizeerd . Zowel GE, Philips als Osram hadden altijd wel 
enkele medewerkers van partners op bezoek . In paragraaf 1 hebben we 
gezien dat het netwerk van samenwerking een innovatiestimulerend karakter 
had. 

Het belang van de afdelingen voor produktontwikkeling als actoren in de 
innovatie van produktiemiddelen was beperkt, aangezien over het algemeen 
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veranderingen aan de produkten niet om ingrijpende wijzigingen van de 
machines vroegen. Een belangrijkere rol speelden de groepen voor proces
ontwikkeling. Deze groepen waren onderdeel van de afdelingen voor pro
duktontwikkeling. Zij waren vooral actief in de beginfase van innovatie
projecten en creëerden technologische kaders waarbinnen de BM-groepen 
machines moesten ontwikkelen. 
Van relatief klein belang was ook de Centrale Budgetcommissie, het advies
college van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor de financiële beoor
deling van investeringsprojecten. De Centrale Budgetcommissie beoordeelde 
door de BM-groep voorbereide en door de afdeling TEO van planningen en 
kostenberekeningen voorziene stukken. De afdeling TEO was net als de 
BM-groepen gedecentraliseerd naar de Moederfabrieken en stond dus dichtbij 
de belangen van de Moederfabriek en de BM-groepen. De afdeling TEO 
speelde veelal een voor de BM-groepen gunstige rol in haar functie naar de 
Centrale Budgetcommissie. Het budgetsysteem dat bij Philips in de jaren 
dertig was ingevoerd, maakte de investeringsstructuur ondoorzichtig. De 
kosten van een innovatie-project werden in beginsel verdisconteerd in een 
verrekenprijs en verdeeld over de afgeleverde machinegroepen. Daarnaast 
bestond voor de BM-groepen nog een beperkte mogelijkheid kosten van 
projecten naar het algemene jaarlijkse ontwikkelingsbudget te verschuiven of 
omgekeerd. Werd de behoefte aan een nieuwe machinegroep laag ingeschat, 
dan stimuleerde dat de BM-groepen een groter deel van de ontwikkelingskos
ten in het eigen budget onder te brengen, om zo het innovatie-project schijn
baar goedkoper te maken en dus goedgekeurd te krijgen. Omgekeerd konden 
projecten resulterend in een groot aantal af te leveren machinegroepen aan
verwante en algemene activiteiten ondersteunen. 25 

De Machinefabrieken hadden een monopolie op het gebied van machinefabri
cage. Aanvankelijk richtte deze actor zich op de BM-groep. In deze relatie 
trad vooral het aspect van maakbaarheid van machineconstructies op de 
voorgrond. Zo moest in de jaren twintig Machinefabriek-directeur W. de 
Vries worden overtuigd van de constructieve ideeën van de BM-groep onder 
leiding van W. Koning. Een goede verstandhouding tussen beiden was vooral 
voor de BM-groep van groot belang. Na de Tweede Wereldoorlog richtten 
de Machinefabrieken zich meer op GemBel, die formeel de Machinefabrie
ken van werk voorzag . GemBel en de Machinefabrieken maakten afspraken, 
waarmee de capaciteit van de Machinefabrieken goed kon worden benut. Een 
vol machinefabricage-programma bepaalde ook voor een groot deel de werk
zaamheden in de werkplaatsen van de BM-groepen. Daar werden de machi
nes bedrijfsklaar gemaakt, maar was ook capaciteit nodig voor het bouwen 
van prototypen. Indirect hadden de Machinefabrieken een rol in voortgang 
van innovatie-projecten, doordat afspraken resulterend in een vol machinefa
bricage-programma capaciteit binnen de BM-werkplaatsen vastlegde. 
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De Raad van Bestuur had een indirecte invloed op innovatieprocessen in de 
lampenfabricage. Zij formuleerde het algemene concernbeleid, waaraan door 
de verschillende directies in samenwerking met centrale staforganisaties 
uitvoering werd gegeven. Voor de produktie-innovaties belangrijke aspecten 
van de activiteiten van de Raad van Bestuur waren het spreidingsbeleid en 
het standpunt dat zij in nam in de automatiseringsdiscussie. 
Tenslotte zijn hoogleraren als actoren genoemd. Vooral aan de Technische 
Hogeschool in Eindhoven werden in de jaren zestig, zeventig en tachtig 
verschillende CPT en BM-groep-medewerkers tot (buitengewoon) hoogleraar 
benoemd. Binnen de wetenschappelijke wereld droegen zij Philips' kennis en 
ervaring op het gebied van produktietechnologie uit. Binnen Philips vulden 
zij de machine-ontwikkeling aan met wetenschappelijke kennis. Ook vormden 
zij een bruggehoofd voor de werving en opleiding van jonge en toekomstige 
ingenieurs. Zo ontstond een situatie waarin potentiële constructeurs al in een 
zeer vroeg stadium werden geschoold in het technologisch regime waarin 
Philips innoveerde. Hoewel deze situatie een gevaar van intellectuele inteelt 
inhield, gaf het Philips in de jaren van grote arbeidsschaarste de mogelijk
heid toekomstige ingenieurs in een vroeg stadium te binden. 26 

De betekenis van kostprijsverlaging als drijfveer van de BM-groepen 

Interessant is de reactie van Philips-medewerkers en in het bijzonder BM
groep-medewerkers op de vraag wat binnen de Lichtgroep de drijfveren 
waren voor de ontwikkeling van machinegroepen. Veelal noemt men kost
prijsverlaging als belangrijkste en soms zelfs als enige drijfveer. 27 Uit het 
onderzoek blijkt echter dat kostprijsverlaging in werkelijkheid als drijfveer 
afwezig of tenminste van geringe betekenis was. Wel resulteerden veel pro
duktie-innovaties in een lagere kostprijs, maar van een dominant aanwezige 
drijfveer tot kostprijsverlaging was geen sprake . 
Gedurende de perioden waarin grote projecten (zoals die van de A-groep, de 
Verticale groepen, de Horizontale groep en de C-groep28) de aandacht 
opeisten, drongen de belangen en drijfveren van de verschillende actoren 
zich zo nadrukkelijk op de voorgrond, dat kosten en kostprijzen geen domi
nante rol meer konden spelen. In perioden waarin de BM-groepen zich voor
namelijk bezig hielden met kleine verbeteringen aan machinegroepen kreeg 
kostprijsverlaging meer ruimte in de beleidsafwegingen. Toch werd ook in 
deze perioden het kostprijsargument ondergesneeuwd door een bijna dogma
tische overtuiging van constructeurs dat de machinegroepen altijd nog verbe
terd konden en daarom moesten worden. 29 

Een belangrijke constatering is dat de BM-groepen kostprijsverlaging zagen 
als basis voor Philips' produktie-innovatiestrategie, terwijl hiervoor in werke
lijkheid geen echte aanwijzingen bestaan . Philips' produktie-innovatiestra-



Slellen voor TL-lampen (RSD) 



334 Conclusies 

tegie werd niet geformuleerd vanuit een algemeen aanvaarde economische 
drijfveer, maar ontstond in een tijdspanne van jaren uit uiteenlopende bete
kenissen die verschillende actoren aan produktie-innovaties toekenden. Dat 
kostprijsverlaging daarvan één van de belangrijkste was, is onwaarschijnlijk. 
In perioden dat grote innovatie-projecten van de grond kwamen waren voor 
investeringen ruime financiële middelen beschikbaar . In deze perioden bleken 
de Lichtgroep-directie en de Raad van Bestuur makkelijk te overtuigen van 
de noodzaak van innovatie-projecten. Verder gold, met uitzondering van de 
crisisjaren en de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog, expansie als cen
traal aspect in de ontwikkeling van Philips. De lampenmarkt groeide schijn
baar autonoom en de winstgevendheid van Philips' lampenfabrieken was be
vredigend. In deze situatie waren produktiecapaciteitsvergroting (bijvoorbeeld 
in de vorm van snellere machines) en het ontkomen aan het probleem van 
arbeidsschaarste (bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsproduktievere machi
nes) van veel groter belang dan kostprijsverlaging. 
Tenslotte geschiedde pri.isstelling bij Philips vanuit produktiekosten-calculatie 
en niet vanuit marktprijsverwachtingen. In dit systeem vormde kostprijsverla
ging een drijfveer met een slecht kwantificeerbaar doel en werd spreken van 
kostprijsverlaging een open eind-redenering. Kostprijsverlaging werd daar
mee een moeilijk te hanteren drijfveer. 30 

Innovatiedrijfveren van de BM-groepen 

Een groot deel van de werkelijke drijfveren van de BM-groepen die bepalend 
waren voor de richting waarin innovaties plaatsvonden, hadden hun oor
sprong in de tijd van Koning. De BM-groep concentreerde zich in die tijd op 
de verbetering van de van GE overgenomen roterende pompmachine en op 
de samenstelling van volggroepen. Koning gaf bij de ontwikkeling van ma
chines prioriteit aan de vervolmaking van het proces en construeerde op basis 
daarvan de machines . Een resultaat daarvan was de Spoel-pompmachine 
gecombineerd met een insmeltmachine .31 In Hoofdstuk 3 werd duidelijk dat 
de behoefte aan betrouwbare en compacte machines een grote rol speelde in 
de tot standkoming van de volggroepen . De aanpassing van de gloeidraad en 
de ballon van vacuümlampen aan die van gasgevulde lampen in de Simplified 
Line gaf Koning daarnaast de mogelijkheid invulling te geven aan een ideaal 
van 'universele' machinegroepen. Nog voor 1930 werd dit ideaal concreet 
met de bouw van de 'universele' SU-insmelt-/pompmachine. Uit de beschrij
ving van deze ontwikkeling kunnen we constateren dat Koning zich in zijn 
handelen liet sturen door verschillende ideeën, wensen en behoeften van 
anderen . De keuze uit te gaan van procesontwikkeling en de wens machine
groepen te construeren die 'alleen aansluiting van gas en water behoeven'32 
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waren afkomstig van GE. Dit laatste sloot goed aan op de behoefte aan be
trouwbare machines in de tijd dat de eerste fabrieken in het buitenland wer
den ingericht. Het toepassen van de ballon van een gasgevulde lamp voor 
een vacuümlamp kwam voort uit de wens van Staal om ook het ballonblazen 
voor vacuümlampen met behulp van machines uit te voeren. Het streven naar 
compacte machineconstructies was ingegeven door de relatief kleine fabrica
geruimten aan de Emmasingel in Eindhoven. 33 

Na de oorlog zijn Konings drijfveren blijven bestaan als strategische aspecten 
voor machine-ontwikkeling. Het construeren van betrouwbare, compacte en 
'universele' machinegroepen groeide zelfs uil tot een traditie. Procesontwik
keling bleef het uitgangspunt bij innovatie-projecten en de ontwikkeling van 
nieuwe machinegroepen werd steeds gestart met onderzoek naar het in
smelt-/pompproces. Konings uitgangspunten werden ongeschreven regels bij 
de ontwikkeling van machinegroepen, regels die vanzelfsprekend bleven ook 
toen de argumenten ervoor zwakker werden. Concurrenten die innovaties 
startten vanuit andere overwegingen werden niet begrepen. Een voorbeeld 
daarvan zagen we in Hoofdstuk 9: General Electric was in navolging van 
Sylvania de ontwikkeling van een horizontale groep gestart met de construc
tie van een horizontale gipsmolen. 'Zij beweren, dat het lonend is om de 
oude verticale gipsmachine te vervangen door de horizontale', stelden bezoe
kers van Philips aan GE niet zonder twijfel. 34 In tegenstelling tot GE en 
Sylvania begon Philips het project met een bestudering van mogelijke hori
zontale pompprocessen. 35 

In de loop van de jaren vijftig werden aan de drijfveren van Koning nog 
enkele uitgangspunten toegevoegd, die zich in korte tijd ontwikkelden tot 
sterke drijfveren. De belangrijkste daarvan was het idee dat een machine
groep beter is, wanneer deze sneller is. Zo zag de Technische Directie in de 
snelheid van GE's machines vaak aanleiding de BM-groepen te stimuleren tot 
innovaties in de richting van een daaraan gelijke, maar liefst hogere snelheid. 
In Hoofdstuk 5, 6 en 8 zijn daarvan voorbeelden gegeven. Ook was het 
vanzelfsprekend dat een nieuw te ontwikkelen machinegroep sneller was dan 
de oudere groepen. Het meest concrete voorbeeld daarvan is gegeven in 
Hoofdstuk 9: A. Groeneveld had geconcludeerd dat de capaciteit van 3000 
lampen per uur van de eerste horizontale groep achteraf gezien te hoog was 
gekozen. Desalniettemin nam P. Sygall in zijn poging Groeneveld van de 
noodzaak van een tweede, nieuwe horizontale groep te overtuigen in eerste 
instantie een snelheid van 4000 lampen per uur als vertrekpunt. 
Een volgend uitgangspunt was de keuze de gloeilampen-produktietechnologie 
te beschouwen als voorbeeld technologie en als basis voor de produktietech
nologie van andere lampsoorten . 'Voor de Lichtgroep is een procesverande
ring zeer principieel. [] Men is vooral bang om af te wijken van de gloeilam
pentechnologie. ' 36 



336 Conclusies 

Verder bleken de BM-groepen in Weert en Roosendaal zich sterk te richten 
op de situatie in de Moederfabrieken waarin zij waren ondergebracht. De 
BM-groepen isoleerden zich van elkaar, van de Eindhovense organisaties, 
van de buitenfabrieken en van de BM-organisaties in de andere Hoofd Indus
trieGroepen. In Hoofdstuk 4 werd bijvoorbeeld beschreven dat het binnen 
Philips moeilijk was te komen tot een goed afgewogen mondiale innovatie
strategie, omdat de informatie voor de formulering van zo'n strategie berust
te bij GemBel, terwijl uiteindelijk de bepaling van de strategie was voorbe
houden aan de BM-groepen. We constateren dat beleidsvorming plaatsvond 
binnen Nederlandse kaders door zich voornamelijk op de Nederlandse situa
tie richtende actoren, terwijl de produktie van gloeilampen en TL-lampen 
grotendeels in het buitenland plaatsvond. 
Tenslotte kan bij de BM-groepen een overtuiging worden herkend dat machi
negroepen altijd verbeterd kunnen en dus moeten worden. Constructeurs en 
hun managers komen op technische gronden niet tot de conclusie dat het 
werk ooit klaar is. Wel werden innovatie-projecten in de regel snel en ef
ficiënt afgerond, maar het resultaat van zo'n innovatie-project was altijd 
aanleiding voor een voorstel tot een verdere verbetering of een nog betere 
constructie. Deze overtuiging kreeg voeding binnen de structuur van Moe
derfabrieken waarbij voor elke lampsoort in een totaal van staf-organisaties 
was voorzien. Deze organisaties kregen na jaren een status van onaantast
baarheid door de grote hoeveelheid ervaring die zij hadden opgebouwd. 
Daarnaast werd dit fenomeen door het ontbreken van het marktmechanisme 
in het innoveren nauwelijks geremd. 
Lintsen stelt dat in het ingenieursberoep een technocratische ideologie heerst, 
'in die zin dat het gedrag en het bewustzijn van vele ingenieurs bepaald 
wordt door technologie, economie en het ideaal van het beheersen. Technolo
gie, economie en het beheersingsideaal vormen de ziel van het ingenieursbe
roep en van menig ingenieur. >37 Uit het onderzoek komt naar voren dat de 
constructeurs van de BM-groepen binnen dit ideologische kader passen waar 
het de componenten technologie en een techniek-beheersingsideaal betreft. 
Een economische drijfveer in de zin van een duidelijk aanwezige en mogelijk 
doorslaggevende economische zingeving in de beleidsvorming over innovatie
projecten is bij Philips echter veel minder sterk aanwijsbaar dan Lintsen 
verwacht. Doorslaggevend bleek steeds de op technische argumenten gestoel
de overtuiging dat machines steeds nog verbeterd konden en dus moesten 
worden. 

Samenvattend concluderen we dat de innovatie-drijfveren binnen de BM
groepen en de betekenissen die andere actoren aan de innovaties toekenden 
sterk intern gericht waren. Een verklaring hiervoor vinden we in de conclu
sies uit paragraaf 1. De sturing van innovaties in de gloeilampen- en TL-Iam
penfabricage bij Philips werd gevormd door de gevoelde positie en de ont-
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wikkeling van Philips in het netwerk van samenwerkingsovereenkomsten in 
de internationale bedrijfstak. Het innovatiestimulerende karakter dat daaruit 
voortkwam, de afwezigheid van het marktmechanisme als extern element in 
de sturing van innovaties in de gloeilampen- en TL-lampenfabricage en de 
nadruk op het aspect van produceren leidden tot een sterke interne gericht
heid van voor de produktie-innovaties relevante actoren. 

3. De karakterisering van produktiemiddelen 

Produceren was in de lampenindustrie lange tijd het belangrijkste aspect van 
het ondernemen. Marktafspraken hadden de onderlinge verhoudingen groten
deels vastgelegd en de Jampenmarkt groeide schijnbaar autonoom. Produktie
innovaties werden gestimuleerd door concurrentie op het gebied van tech
nisch kunnen. Ondernemingen legden zich toe op het creëren van voldoende 
produktiecapaciteit. Standaardisatie en massafabricage van 'uniform, easily 
replaceable' produkten vormden daarvoor de dominante vertrekpunten. 38 

De constructie van de lampen en de inrichting van de produktie zijn uitvloei
sel van deze vertrekpunten. 
Massafabricage betekent in beginsel de fabricage van grote hoeveelheden 
dezelfde produkten. De lampenindustrie produceerde in een systeem van 
massafabricage, terwijl sprake was van een in de loop der jaren groeiend 
produktassortiment. GE probeerde door de produktie van verschillende lamp
typen te concentreren en bepaalde typen 'niet te accepteren' , massafabricage 
mogelijk te maken. Philips kende een sterk gespreide produktie en zocht een 
invulling van het massafabricagesysteem in het gebruik van 'universele' 
machines, die een breed assortiment als ware het één enkel type konden 
produceren. 39 Voor beide bedrijven was niettemin standaardisatie een be
langrijk middel om volgens het noodzakelijk veronderstelde systeem van 
massafabricage te kunnen produceren. Standaardisatie betekende meer dan 
alleen typenbeperking. Standaardisatie betekende ook de ontkoppeling van 
produktvariaties en produktiewijziging . We zagen dan ook dat produkten 
konden veranderen zonder dat daarvoor de produktie ingrijpend hoefde te 
worden gewijzigd"o Ook zagen we dat het produktassortiment sterk kon 
groeien, zonder dat dit het systeem van massafabricage doorkruiste . 
Voor de lampenindustrie gold dat produktieprocessen en produktiemiddelen 
nagenoeg onafhankelijk van de ontwikkeling van produkten konden evolueren 
zolang marktsturing ontbrak, produktie in de bedrijfstak het dominante ver
trekpunt was en in een autonoom groeiende markt het systeem van massafa
bricage selecterend was voor de produkten op de lampenmarkt. 
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In paragraaf 1 zagen we de bedrijfstak zoeken naar een monopolistische 
marktordening, waarin produceren de belangrijkste factor was en innoveren 
in produktiesystemen het marktmechanisme niet als drijfveer kende. In para
graaf 2 zagen we dat drijfveren voor produktie-innovaties voornamelijk een 
technische grondslag hadden en dat relevante actoren sterk intern gericht 
waren. De conclusie waarmee deze derde paragraaf werd geopend, is dat 
produceren in de lampenindustrie paste in een systeem van standaardisatie en 
massafabricage van 'unifonn, easily replaceable' produkten. Aldus zijn in 
het onderzoek produktiesystemen beschreven die grotendeels onafhankelijk 
waren van zowel markt als produkt die traditioneel worden beschouwd als 
vertrekpunten voor de ontwikkeling ervan. 
In deze paragraaf zullen we zien hoe zich dergelijke produktiesystemen laten 
karakteriseren. 41 

Het proces van lampmaken 

De lampenfabricage wordt gekenmerkt door een vergaande procesdeling. 
Hoewel in de onderzochte perioden deelprocessen werden geïntegreerd, bleef 
er sprake van een sterke segmentatie. Centraal in de produktieprocessen 
stond het samenstellen van de lamponderdelen en het verpakken. Ballonfabri
cage, hulzenfabricage, draadfabricage etc. werden benaderd als toeleverende 
processen. 42 Zelfs in Roosendaal, waar de ballonfabricage bij de processen 
van het samenstellen werd gesitueerd, bleef er sprake van een strikte techno
logische en organisatorische scheiding tussen de HIG Glas en de HIG 
Licht. 43 

Opvallend is dat de opbouw van het TL-lampen fabricageproces vrijwel over
eenkomt met die van het gloeilampenfabricageproces. Een verklaring hier
voor vinden we in de ontstaansgeschiedenis van de TL-lamp. In de ontwikke
ling van een laagspannings fluorescentielamp ging het GE om een produkt, 
dat paste in de produktfilosofie van verwisselbaarheid en die van massafabri
cage. GE zocht naar een 'unifonn, easily replaceable lamp.' De fluorescen
tielamp moest dus aan de eisen voldoen, waaraan een gloeilamp voldeed, 
zoals verwisselbaarheid, een modulaire opbouwen de mogelijkheid het pro
dukt verder te ontwikkelen zonder ingrijpende gevolgen voor de produktie
machines. Kortom GE maakte van een TL-lamp een gloeilamp. Het werd 
daarmee mogelijk voor de TL-lampenfabricage gloeilampenmachines, danwel 
gloeilampen-produktietechnieken te gebruiken. 44 

Opvallend is ook dat zich in de opbouw van de fabricageprocessen nauwe
lijks wijzigingen hebben voorgedaan. Het proces van samenstellen is sinds 
ca. 1920 opgebouwd uit de deelprocessen stelmaken, monteren, insmelten, 
pompen, gipsen en branden. Binnen deze deelprocessen hadden de meeste 
handelingen een vaste plaats. Sinds de jaren vijftig zijn aan de deelprocessen 
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tal van controlehandelingen toegevoegd, maar tot ingrijpende veranderingen 
heeft dat niet geleid . We kunnen constateren dat de opbouw van de fabrica
geprocessen onderdeel is geworden van een sterke traditie. De opbouw 
vormde de basis van waaruit machine-ontwikkelingen vorm kregen. 

Produktveranderingen 

In het voorgaande is reeds geconstateerd dat veranderingen die de gloeilamp 
en de TL-lamp hebben ondergaan nauwelijks aanleiding waren voor ingrij
pende wijzigingen in de fabricage. In Hoofdstuk 2 is hiervan voor de gloei
lampenfabricage een uiteenzetting gegeven. Samen met de zeer lange looptijd 
van beide produkten resulteerde dat voor de ontwikkeling van produktiemid
delen in een bijzondere situatie. Constructeurs konden zich toeleggen op 
lange termijn ontwikkelingen. Bij een nieuw produktie-innovatie-project kon 
men volledig terugvallen op de technieken en de kennis die uit vorige projec
ten waren voortgekomen. We kunnen de in de onderzochte periode ontwik
kelde machines dan ook beschouwen als opeenvolgende generaties die tech
nisch in de fabricage inzetbaar bleven. 

Het aantal machines en het begrip schaarste 

Na de Tweede Wereldoorlog is het aantal machines in de fabricage van 
gloeilampen en TL-lampen bij Philips sterk toegenomen. In Hoofdstuk 6 is 
voor de gloeilampenfabricage rond 1980 het aantal van 230 machinegroepen 
genoemd. De oudste machinegroepen waren gebouwd tussen 1930 en 1960. 
De nieuwste waren juist door Philips' Machinefabrieken afgeleverd. Deze 
grote hoeveelheid machines maakte de implementatie van verbeteringen in 
deze machines tot een langdurige operatie. 45 Bovendien legden dergelijke 
exercities beslag op de innovatie-capaciteit van de BM-groepen, omdat aan 
het doorvoeren van verbeteringen prioriteit werd gegeven. In Hoofdstuk 8 
zagen we dat capaciteitsuitbreidingen konden leiden tot flinke vertragingen in 
het afkomen van innovatie-projecten. De combinatie van prototype-bouwen 
bedrijfsklaar maken van machines in de BM-werkplaatsen en de prioriteit die 
men gaf aan capaciteitsuitbreiding leidden ertoe dat nieuwe machines met een 
grote produktiecapaciteit niet afkwamen en hun nut van een vergrootte capa
citeit niet konden bewijzen. 
In Hoofdstuk 1 werd een relatie verondersteld tussen de hoeveelheid produk
tiemiddelen en het begrip schaarste . Zo kan kapitaalschaarste het gebruik van 
machines in de fabricage remmen. Hiervan is in de lampenfabricage bij 
Philips nooit sprake geweest. Wel werden in de jaren dertig maatregelen 
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genomen om het kapitaalgebruik te beheersen, maar tot een druk op investe
ringen in machines voor de verschillende buitenfabrieken heeft dit nauwelijks 
geleid. 46 

In het oog sprong in de jaren twintig de schaarse fabricageruimte. De volg
groepen werden ontwikkeld voor de fabricage op de krappe verdiepingen van 
de gebouwen aan de Emmasingel in Eindhoven. In Hoofdstuk 3 is geconsta
teerd dat dit leidde tot de constructie van relatief compacte machines. 
Na de Tweede Wereldoorlog drong arbeidsschaarste op de voorgrond. Voor 
de sterk expanderende onderneming was dat aanleiding tot het spreiden van 
de produktie. 47 Voor de BM-groepen betekende het een stimulans machine
groepen te ontwikkelen waarmee dezelfde hoeveelheid arbeiders meer lam
pen konden maken. Dit gaf de drijfveer tot de ontwikkeling van steeds snel
lere machines een economische zingeving. 

Het insmelt- en het pompproces 

In paragraaf 2 is gesproken van een onvoorwaardelijke concentratie bij con
structeurs op het insmelt- en het pompproces. Innovatie-projecten begonnen 
vanzelfsprekend met een onderzoek naar insmelt- en pompmethoden. De 
nieuwe machines voor deze processen waren steeds als een van de eersten 
klaar. De machines voor de andere deelprocessen werden qua bewegingscon
cept, snelheid en constructie aan het insmelten en pompen aangepast. In 
Hoofdstuk 5 werd duidelijk dat een plotselinge haast met de afronding van 
een innovatie-project vooral de kwaliteit van de machines trof waarvan de 
ontwikkeling als laatste ter hand werd genomen. 
Het insmelt- en het pompproces kunnen we beschouwen als het centrum van 
produktie-innovatie. In de ontwikkeling van gloeilampenmachines bleek in de 
jaren zestig de insmelt-/pompmachine het verst te zijn ontwikkeld. Veel 
minder ver ontwikkeld waren de afwerkingsprocessen gipsen en branden. 
Deze deelprocessen zouden in de A-groepen dan ook oorzaak vormen van 
veel uitval. 
De ontwikkeling van de verticale groepen voor de fabricage van TL-lampen 
concentreerde zich op het insmeltproces. Beperkingen in het verticale pomp
proces waren voldoende reden om het gehele verticale proces te verlaten en 
te starten met onderzoek naar horizontale pompprocessen dat moest resulte
ren in de ontwikkeling van horizontale groepen. 48 
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De BM-groepen lieten in navolging van Koning een sterke drang zien, te 
komen tot structurele oplossingen voor geformuleerde problemen.49 Zelden 
nam men genoegen met het enkel bestrijden van gevolgen. Op termijn streef
den de constructeurs steeds naar het wegnemen van de oorzaken van proble
men. Deze benadering vormde een belangrijk aspect binnen het technolo
gisch regime van de Philips-constructeurs. Op basis van de conclusies uit de 
eerste twee paragrafen is het niet verwonderlijk dat het streven naar structu
rele oplossingen nauwelijks door financiële overwegingen werd begrensd. 
Kwaliteit was binnen Philips een zuiver technisch in plaats van een tech
nisch-economisch begrip. 
Het streven naar structurele oplossingen werd slechts door één aspect be
grensd: de BM-groepen waren behoudend ten aanzien van wezenlijk nieuwe 
ontwikkelingen. In de verticale groepen voor de fabricage van TL-lampen 
was het pompprincipe dat men kwikflushen noemde een geïmproviseerd en 
daarmee voor constructeurs onbevredigend proces. Men veronderstelde dat 
het loslaten van dit proces automatisch zou leiden tot het overgaan op een 
geheeld nieuw en niet op gloeilampentechnologie gestoeld proces. In de 
acceptatie van een dergelijke overgang was men zeer terughoudend. so 
Wanneer structurele oplossingen op elkaar voortbouwen ontstaat een techno
logisch traject. Een dergelijk traject heeft de beperking dat structurele oplos
singen de ontwikkeling een strikte richting geven. Hoewel structurele oplos
singen op korte termijn innovatieruimte garanderen, kunnen zij op langere 
termijn de produktiemiddelen inflexibel maken voor verdere ontwikkeling. 
We spreken dan van het einde van een technologisch traject. Een eerste 
voorbeeld daarvan is de gloeilampenfabricage in het afdelingssysteem rond 
1915. De produktiviteit in de afdelingen was zo groot geworden dat proble
men onstonden op het gebied van transport en voorraadbeheer tussen de 
afdelingen . De overgang naar een lijnproduktiesysteem betekende het begin 
van een nieuw technologisch traject. S1 Dit traject eindigde rond 1980, toen 
met de ontwikkeling van de C-groep bleek dat verdere snelheidverhogingen, 
met behoud van het universele fabricageconcept niet meer haalbaar waren.S2 

In de TL-fabricage zagen we met de overgang naar horizontale groepen een 
technologisch traject eindigen. s3 Van de horizontale groepen kunnen we de 
verwachting uitspreken dat ook voor dit systeem, verbeteringen uiteindelijk 
zoveel inspanning vragen en tegelijk zo weinig toevoegen dat zij niet meer 
rendabel zijn. 
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Het doorschuif systeem 

Lampen werden beschouwd als massa-artikelen, ondanks het feit dat het 
assortiment van uitvoeringsvormen groot en divers was. Bij Philips kon deze 
beschouwing worden gelegitimeerd door de wijze waarop men dit assorti
ment lampen fabriceerde. Het produktassortiment was te verdelen in gangba
re typen met een relatief lage marktprijs die in grote aantal werden gefabri
ceerd en speciale typen met een relatief hoge marktprijs die in kleine aantal
len werden gefabriceerd. Voor de gangbare typen ontwikkelde men machines 
waarmee deze konden worden geproduceerd als ware het één enkel type. 
Voor de speciale typen gebruikte men oudere generaties machinegroepen. Dit 
was mogelijk doordat de lampen vanuit het oogpunt van produktie nauwelijks 
veranderden, de looptijd van de produkten oneindig leek en daarmee oudere 
generaties machinegroepen geschikt bleven voor de produktie van speciale 
lampen. Dat de kostprijs die met de oudere machines kon worden behaald 
hoger was dan die met nieuwere generaties was geen bezwaar, aangezien ook 
de marktprijs van de speciale lampen hoger was. 54 

Dit systeem van doorschuiven van machinegroepen werd ook voor de inrich
ting van de verschillende buitenfabrieken toegepast. Over het algemeen 
gebruikte men nieuwere generaties machinegroepen voor fabrieken met grote 
produktievolumes, in landen waar de arbeidskosten hoog waren. De intro
ductie van de nieuwste machinegroepen bleef tot deze fabrieken beperkt. De 
machinegroepen die daar werden vervangen, kwamen vrij voor kleinere 
fabrieken, waar veelal de arbeidskosten lager waren, etc. 55 

In de periode tot 1975 functioneerde dit systeem goed. Er was sprake van 
een continue omzetgroei en dus een groei van de produktiecapaciteit. Steeds 
nieuwe en verbeterde machinegroepen zorgden daarbij voor een goede door
stroming van machines. De rijkere landen kenden arbeidsschaarste, wat de 
ontwikkeling van steeds arbeidsproduktievere machines met een grotere 
capaciteit stimuleerde . Markten in een aantal armere landen groeiden terwijl 
de arbeidskosten langzaam stegen. Zolang zich deze ontwikkeling voortzette, 
was voor alle buitenfabrieken behoefte aan dezelfde innovatierichting, nl. die 
van arbeidsproduktievere machines met een grotere capaciteit. De BM-groe
pen konden zich concentreren op machinegroepen geschikt voor de grote 
Europese fabrieken, zonder dat dit afbreuk deed aan de functionaliteit van 
deze machinegroepen voor de totale lampenproduktie. Toen de Lichtgroep 
rond 1975 overging tot reallocatie van de sterk gespreide gloeilampenproduk
tie en Weert een speciale gloeilampenfabriek werd, verloor het doorschuif
systeem aan kracht. 56 Voor Weert ontwikkelde machinegroepen waren niet 
meer automatisch functioneel voor de produktie in de buitenfabrieken . 
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Arbeid in de lampenfabricage 

Fabrieksarbeid heeft over de onderzochte periode bij de Lichtgroep een 
belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was de gloeilampenfa
bricage een overwegend handmatig proces dat voornamelijk werd verricht 
door meisjes. Zij deden relatief eenvoudig, maar secuur werk. De invoering 
van machines na 1900 resulteerde in de degradatie van de functieinhoud van 
de arbeidsters. Machines namen veel fabricagehandelingen over en het hand
werk bleef steeds meer beperkt tot inzetten en uitnemen, of het controleren 
van meterstanden. Daartegenover stond dat de fabricagesnelheid toenam. Er 
was over de periode 1900-1940 een verschuiving waar te nemen in de func
tieinhoud van secuur werken naar sneller werken. Aangezien de fabricage
snelheid grotendeels bepaald werd door de snelheid waarop de arbeidsters 
werkten, zocht Philips verbeteringen in de fabricage in de na 1920 opkomen
de arbeidssociologische systemen. 57 

Interresant is dat met de ontwikkeling van de A-groepen rond 1960 de func
tieinhoud weer was gestegen. Handelingen zoals het inzetten en uitnemen van 
onderdelen werden gemechaniseerd en de met die taken belaste arbeidsters 
verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam geschoold personeel, zoals machi
nestellers, onderhouds- en reparatiemonteurs en procesbewakers. In het werk 
aan de machinegroepen kwam een ommekeer. Was voor de arbeidsters in de 
jaren dertig het stilvallen van de machines een moment van rust, voor het 
personeel in de jaren na 1960 betekende het stilvallen van de machines de 
uitdaging het proces zo snel mogelijk weer de normale gang te doen hervat
ten. 58 

De ontwikkeling van de arbeid in de lampenfabricage vertoont overeenkom
sten met de visie van Blauner. Hij stelt dat de invoering van machines in 
eerste instantie leidt tot uitbuiting van arbeid en het verloren gaan van vak
manschap. De kwaliteit van de arbeid bereikt een dieptepunt bij het gebruik 
van lijnproduktiesystemen. Een ontwikkeling van de fabricage tot wat hij 
noemt '(he nwst highly automated industry' waar handarbeid nauwelijks 
voorkomt en waar arbeid voornamelijk bestaat uit controleren en bewaken 
zou de kwaliteit van de arbeid weer doen stijgen . 59 

Technische produktiviteit en innovaties in de lampenfabricage bij Philips 

Philips was als lampenfabrikant een late starter, de vijfde in Nederland en 
vrijwel zeker niet bij de eerste honderd in de wereld . In enkele decennia 
groeide Philips evenwel uit tot een toonaangevende lampenfabrikant. De 
firmanten Gerard en Anton Philips bleken in staat technisch ondernemer
schap met een goed inzicht in de structuur van de bedrijfstak te combineren. 



344 Conclusies 

Rond 1920 leidde dat tot samenwerkingsverbanden met de belangrijkste 
lampenfabrikanten. In dit netwerk verwierf het bedrijf een vooraanstaande 
technologische positie. 
Wat in 1891 begon als een onbeduidend gloeilampenfabriekje in een provin
cieplaatsje in het katholieke zuiden, groeide uit tot een toonaangevende, 
internationaal opererende, industriële reus. Als lampenfabrikant kan deze 
zich nu rekenen tot de grootsten in de wereld. Van elke vijf lampen die 
jaarlijks op deze aarde worden verkocht maakt het bedrijf er één. Het con
cern levert lampen in vrijwel alle soorten en maten, totaal ruim drie miljard 
per jaar en produceert deze in zo'n dertig landen. Tal van produktie-innova
ties resulteerde in zeer geavanceerde produktiesystemen waar grondstoffen 
ingaan en lampen verpakt in dozen gestapeld op pallets uitkomen. De fabrie
ken, ingericht met de verst ontwikkelde machines, confronteren bezoekers 
met een combinatie van vuur, licht en glasgerinkel waaruit een schijnbaar 
niet aflatende stroom lampen voortkomt. Voor de constructeurs is de moder
ne lampenfabricage een toonbeeld van procesbeheersing en de implemantatie 
van hun vakmanschap en kennis in ooit door de grondleggers van de Be
drijfsmechanisatie voor het eerst toegepaste concepten. We kunnen conclude
ren dat de technische produktiviteit in zo'n tachtig jaar evolueerde tot een 
ongekende hoogte. De structuur van de bedrijfstak die innovaties stimuleer
de, de voor de fabricage nauwelijks veranderende produkten mj!\t een lange 
looptijd en de centrale rol van produceren binnen het ondernemen in de 
lampenindustrie maakten deze evolutie mogelijk. Constructeurs konden zich 
los van markt- en produktontwikkelingen toeleggen op de ontwikkeling van 
steeds geavanceerdere produktiesystemen. De resultaten die daaruit voort
kwamen waren technisch doordacht, gebaseerd op ervaring en moderne 
kennis en geconstruceerd met een blik op de lange termijn. 
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BIJLAGE: 
HET SAMENSTELLEN VAN EEN GLOEILAMP 

DE GLOEILAMPENMACHINE 

De fabricage van de gloeilamp geschiedt voor het grootste gedeelte machinaal. 
De onderdeelen van de gloeilampen zijn gemaakt van glas en metaal. het laatste in 
den vorm van wolfraam voor den gloeidraad, terwijl voor de doorvoering van de 
stroomtoevoerdraden door het glas en voor de draden, die den gloeidraad ondersteunen 
gebrUik wordt gemaakt van verschillende andere metalen, zooals koper, messing enz. 
De gasvlam speelt een belangrijke rol bij de fabricage van gloeilampen. Deze smelt 

af. buigt, boort, lascht enz. 
Het aantal soorten lampen dal te Eindhoven vervaardigd wordt, is zeer groot 
(circa 40.(00). Dit vindt zijn oorzaak niet alleen in de verschillende toepassingen der 
lampen, doch tevens in de verschillende spanningen en lichtsterkten, waarvoor de 
lampen vervaardigd worden. Een lamp voor huisverlichting heeft b.v. een verbruik 
van 25 tot 100 Watt; lampen voor verlichting van open terreinen verbruiken tot 
2000 Watt, terwijl voor vuurtorens zelfs lampen tot 10.000 Watt worden gemaakt. 
Om de montage van de gloeilampen mogelijk te maken, leveren andere afdeelingen 
de verschillende onderdeelen, zooals staafjes, buisjes, stengels, toevoerdraden, spiralen, 
ballons en hulzen. Hier volgt een korte uiteenzetting van het productieproces. 



Het glaun buisj_ 1 wordt over 

het Itaafje 2 ge p'aattt. WOOTna 

d. toevoerdraden 3 wordfll In

gebracht 

l 
Nadat de Ilengel 1 is inge

bracht, wordt het glazen buIsje 

geleidelijk aan de ondenljde 

verhit, wa<lJdoor een kneep 2 

kan worden geVOTmd. 

Om slraU de lomp \'Qcuum te kunnen pompen. wordt in de 

slengel perslucht geblazen 1 waardoor In de verhitte kneep 

een goot je ontstaat 1. teneinde spanning In het gla zen buisje 

Ie voorkomen, wordt er warme lucht ingeblazen. J 

Het L9. ..ster wordt automotlsch in een oven 1 

geplootst om de spanning. ontstaan door het plaot· 

selljk vcrhinen, geleidelijk weg te neme!). 

r ----
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De stellen komen mochlnaoJ o p een transportband 

1 en worden daotna door een %uJger 2 In de 

monta gemolen 3 gepla atst. 

Hier worden de toevoerdraden (polen) noor bullen gedf"Ukt I a.Ige

plot en omgebogen 2. om straks de spiraal te kU(lnen Inhangen. 

Van dete combinatie van handelingen wordt tevens gebruik ge

ma alct om het vrllgeltOmen tta rute te kunnen voorverwotmen. 3 

De spiraal wordt mei een 

pinc.t In de Wa!l gelegd J 

automa tisch van de wals ga. 

nomen 2 en In de polen g6-

bangen. welke daarna worden 

toegeknepen. 3 

Om net stoofje g04td te kunnen verhitten. worden de polen naar 

ac hteren gebogen 1 Het gloeiende einde van hct S1aafle wordt 

plot gt'perst. waardoor de kop ontstaal 2 waarin dan gelijktijdig 

de Iteundroden worden aangebrochl 3 

De polen worden dan H nl In den Jullten S1and gebracht en de . teundraden om de 

$plroal (gloeidraad) ge rold I waarna de gloeidraad In een phosphorbad wordt go· 

doopt. om vervoJgens door warme luc ht te worden gedroogd 2 t oodot IIra u de rest 

von de In de lamp nog aanwez:lgc gauen neh meI phosphor kon binden. 

Het complete stel wordt nu madunaal met d.n 

kop naar boven In de transportband gezet. 



Elk ' Iel wordt afzonderlijk gecont roleerd e n op de insmellmachlne 

geplaatst I om loter in een ballon ingesmolten te worden. Tevens 

toont een geprojecteerd beeld. eventueeJe Jouten aan die door den 

montogemoJen In de productie kunnen 'tlJn gemaakt. 2 

van een machinale grijper von den ttansportband genomen 

1 en In de lnsmeltmac hlne over het slei geplootst. l 

CeIeIdelIj k wordt de ballon verwarmd an het stempel Ingebrcmd 

I .De ballon wordt aon de onderzilde van het glazen bulsle VOII · 

gesmolten; hel overtoUlge stuk volt nu door de werldng van de , teek· 

vlam al 1 .waardoor de kop wordt gevormd. 3 

" 
" I 

De lamp wordt don automaUlch. via Hn tusschenmolentJe. In de 

otcmeltpompmachlne geplaa tst. woorbll de toevoerdraden gespreid 

worden 1 om deu: bij hat doo($melten van den stengel te kunnen 

lpOten. Door HO lngenieus systeem wordt de lamp vacuum gepompt 

en direct doorna mei ed.l~os gevuld. waarna dichten en a fsmelling 

van den stenoeI volgt. 1 

Een grijper neemt tenslotte do lomp van de obmdtpompmachlne en 

voert deze vla een transportband noar de glpsmolen. 



0. huls wordt in een spKlal. machin~ van lelt voonien I 

dan, ooit over .en transportbandje 2 naar de gipsmolen. 

Daarna wordt machinaal de %.Ijdraad algcJr:mpt 

en le>gen de huls getOldeerd en vervolgens on 

dergaal de bovendraad dezelfde b.werking 

Than. I. d. lamp voor hot gebruik gereed. doch 

er wordt niet lOl ven~ndln9 aan den verbruiker 

overgegaan. dan na het product nog drie con

troleposten Ie laten poueeren. namelijk een 

kuur1ng voor hel uiterlijk 1 d. Kwaliteit 1 e n 

nogmaals het uiterlijk. J 

Bron: PCA, 1946 

De huls wordt nu op de ballon gestoken zoo 

dat ten pool bo\l~n de huls en de andere op 

ziJ er van uItkomt 1 De lamp wordt vervo!gen~ 

In den mol.n gepkIout ~ waar d~ kJt door 

\'.rhmen ge~,dehlk verhardt Het slad,um waor 

In de lomp thans verkeert, maakt het mogelijk 

haar ree<h nu In een In d .. n m )Ien congl"brachl 

brandraam tol op '"ti bepoalde overspanning 
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A. Heerding (1986), 30. 
Ibid . 
M.E. Porter (1990). 
lbid xi-xiü . 
R.B. Reich (1992) . 
M.E. Porter (1990), 72. 
Voor de Nederlandse terminologie is gebruik gemaakt van D. Jacobs, P. Boekholt, W. 
Zegveld (1990). 
Porter kiest hiervoor de termen hunIOn resources, physical resources, knowledge resources, 
capital resources en irifraslrucrure. (M .E. Porter (1990) , 74-75.) 
Ibid 71-128 . 
Ibid 545-560. 

10. 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950); 'Tweede nota inzake de industrialisatie 
van Nederland ' (1950); 'Wijziging tiende hoofdstuk der Rijksbegroting' (1952) ; 'Resultaten 
van het stimuleringsbeleid in de ontwikkelingskemen in de jaren 1959-1964' (1965); 'Nota 
inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968' (1964) . 
Zie ook: W.J. Dercksen (1986); M. de Smidt & E. Wever (1987). 

11. 'Nota inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968' (1964). 
12. M.E. Porter (1990), 552. 
13. D. Jacobs, P. Boekholt, W. Zegveld (1990), 85. 
14. A. Heerding (1980), 10. 
15 . Bedoeld wordt 'Part Two ' . R.B. Reich (1992), 81-168. 
16. Ibid 113-114. 
17. G. Dosi (1982) , 148. 
18. H. van den Belt & A. Rip (1984) , 29. 
19. lbid 30. 
20. G. Dosi (1982), 150. 
21. W.E. Bijker (1984) , 50, n17. 

De term technology-push hangt samen met het begrip technologisch determinisme. In de theo
rie van het technologisch determinisme is techniek een van de maatschappij onafhankelijke 
factor die zich autonoom ontwikkelt en de maatschappij eenzijdig beïnvloedt. Zie ook D. 
Mackenzie & J. Wajcman (1985), 6-7. 

22. W.E. Bijker (1984) , 50. 
23. G. Dosi (1982), 15l. 
24 . W.E. Bijker (1984), 50. 
25. De benadering draagt de namen Social Construction Of Technology (SCOT) en Sociaal

constructivisme. Hier wordt verwezen naar ibid; W.E. Bijker (1987); W.E. Bijker (1990); 
W.E. Bij ker , T.P. Hughes & T. Pinch (1987) ; J. Schot (1991); D . van Lente e.a. (1992). 

26. Uitgangspunt vormt dus de zgn. aclOrenbenadering. Relevant voor de plaatsing van technische 
ontwikkeling als sociaal proces is de theorie van actornetwerken. Vertegenwoordiger daarvan 
is CaIIon . Zie M. CaIIon (1986). 
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27. Met systeem wordt dus bedoeld dat een nieuwe techniek die wordt toegepast, langzamerhand 
verweven raakt met andere technieken en wordt ingebed in maatschappelijke instituties en 
dagelijkse routines . 

28 . J . Schot (1991) , 26-27. 
29. D. van Lente e.a. (1992) . 
30. Met een lichte afwijking dezelfde conclusie als in 1. Schot (1991), 27. 
31. Afzonderlijk als R.R. Nelson & S.G. Winter (1982) en G. Dosi (1982). 
32. De Nederlandse terminologie is ontleend aan H. van den Belt & A. Rip (1984). 
33. G. Dosi (1982). 
34. 1. Schot (1991) , 68. 
35. !bid 68. 

Een beperking van het Nelson-Winter/Dosi-model voor dit onderzoek is dat het model geen 
verklaring geeft voor het wezen van improviserende oplossingen in de ontwikkeling van 
produktiemiddelen, zoals bedoeld in paragraaf 3 onder innovatieruimte. Het model verklaart 
in wezen alleen het ontstaan van structurele oplossingen, terwijl improviserende oplossingen 
buiten beschouwing blijven. 

36. Een bezwaar hiervan is ook dat technische ontwikkeling in sterke mate wordt voorgesteld als 
autonoom proces. Het zwaartepunt licht bij Dosi bij interne factoren. 

37. !bid 67. Schot spreekt van Power (met een hoofdletter p): ·Power is never absolwe, it is a 
relational concept. " 

38 . Ibid 68. 
39. Een belangrijke poging om structuur in deze verwarring te krijgen, deed Bright in zijn boek 

'Awomation and Management' (1958): ' 1he confusion seems to be compounded of three 
things: a multiplicity of definitions, semantic confusion as to just what 'automatic' means 
when applied to manufacturing, Glui exaggeration as to the capabilities and manning require
ments of 'awomated' plan/s.' (l.R. Bright (1958) , 4.) 

40. 'Prof Verhagen in Delft vel7.amelde in die dagen ruim honderd definities', herinnert Stal zich 
in zijn afscheidsrede. (H.P. Stal (1985).) Aninga komt in zijn boek 'Bedrijfsmechanisatie' tot 
'meer dan honderdvijftig' definities . (l.B. Aninga (1964), 29-31.) 

41. De Ingenieur 68(1956)8, AIO!. 
42. J.M. Unk (1956). 
43. Zie: W. van der Hoek (1964) ; J.B. Aninga, De Ingenieur 76(1964)42, W159-168; H .P. Stal 

(1964); J.Ph. Korthals Altes (1964). 
44. Awomatisering in het beeld van onze tijd, NIVE (1957) . Zie ook: Enige economische en so

ciale aspecten van de awomatisering, NIVE (1959). 
'Wij zijn enoe gekomen de automatisering te zien als een voornanlelijk door de stand van de 
techniek bepaald onrwikkelingsverschijnsel, dat waarschijnlijk nog slechts in de kinderschoe
nen staat. Het vraagstuk is in deze gedachtengang niet zozeer, ofmen vóór of tegen awomati
sering zou zijn, maar hoe men de gevolgen der awomatisering kan opvangen op een wijze, 
die zowel economisch als ook maatschappelijk veraTlIlvoord is.' (Awomatisering in het beeld 
van onze tijd, NIVE (1957) .) 

45. 'Op die wijze Ontstaat de gelegenheid om verkeerde begrippen over het wezen en de gevolgen 
der awomatisering te doen posIVatten, hetgeen tegen het belang van de maatschappij geacht 
moet worden.' (Ibid .) 

46. ' Mechanisering en automatisering' (1957). 
47. PCA: M. Lopes Cardozo aan de leden van de ontwikkelingskern, 6-1-1955. 

M. Lopes Cardozo (1911) begon zijn Philips-loopbaan in 1935 bij het ontwikkelingslaborato
rium van de Apparatenfabriek. Na de oorlog was hij betrokken bij de oprichting van het Cen
traal Ontwikkelings Bureau, waarover hij vijf jaar later de leiding kreeg. In 1967 ging hij over 
naar de afdeling Informatiesystemen & Automatisering en in 1969 werd hij directeur speciale 
beleidsopdrachten. Lopes Cardozo ging in 1972 met pensioen . 
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48. Ibid. 
Zie ook: PCA: I. Bergmans aan M. Lopes Cardozo, 14-2-1955. 

49. PCA: Autonuuion, M. Lopes Cardozo, 14-11-1956. 
50. Automatie, P.F.S. Otten (1959) . 
51. R. Blauner (1964), 124-142. 
52. Ibid 124. 
53 . Ibid 133. 
54. Ibid 89-123. 
55. lbid 142. 
56. Ibid. 

Tot vergelijkbare resultaten kwamen H. Kern & M. Schumann (1984). Zij verwachtten het 
ontstaan van een nieuwe arbeidersgroep en een einde aan verdergaande arbeidsdeling in 
bepaalde sectoren. 
Zie ook: J.I. Lahm (1957), : 'To consumers il means gelling beller producrs at a lower cOSt, 
while tO labor it means beller and safer jobs. ' 
En: H.D . Luke (1972), 2 : 'From the stand point of the workman, aulomation eliminates rhe 
wuiesirable characreristics of mechaniuuion in which (he operator fonctions as an integral 
mechanical part of the production cycle. Instead it makes the operator a skilled direClOr of 
an integrated production sequence; ir requires greater knowledge of the product; it caUs for 
increased responsibility; and returns in large measure pride in knowledge wui workmanship. ' 
Deze bronnen zijn te beschouwen als technische studies. Zij zijn vergelijkbaar met de visie 
van Blauner en vormen binnen de technische literatuur geen bijzonder standpunt. 

57. H. Braverman (1974). 
58. D.F. Noble (1978) . 
59. Onder produktiemiddelen verstaan we in dit onderzoek alles dat direct betrokken is bij het 

maken van een produkt. In de meeste gevallen zijn dat werknemers, gereedschappen, machi
nes en gebouwen. 

60. J.R . Bright (1958), 7. 
61. Zie bijv . : Automatie, P .F .S. Otten (1959); R.H. Bilderbeek, P.J. Kalff & F. Prakke (1985), 

24-32. 
62. Ondermeer J .R. Bright (1958),6 en H .D. Luke (1972) , 2 zien automatisering resp . als 'doing 

things norably more aulOmatica/ly than coslOmary' en 'the proces of doing rhings GUlomatical
Iy'. In die betekenis is automatisering moeilijk te hanteren als vertrekpunt voor de karakterise
ring van produktiemiddelen. 
Zie ook paragraaf 2. 

63 . J .B. Aninga (1964), 21-31. 
Zie ook: 1. Erkelens (1974). 

64. I.R . Bright (1958), 41-46: 
Level 17: Anticipates action required and adjusts to provide it; 
level 16: Corrects performance while operating; 
level 15: Corrects performance after operating; 
level 14: Indentifies and selects appropriate set of actions ; 
level 13: Segregates or rejects according to measurement; 
level 12: Changes speed, position, direction according to measurement signal; 
level 11 : Records perfomance; 
level 10: Signals preselected values of measurement (Inc1udes error detection); 
level 9: Measures characteristic of work; 
level 8: Actuated by introduction of work piece or material; 
level 7: Power Tooi System, Remote Controlled ; 
level 6: Power TooI , Program Control (sequence of fixed functions) ; 
level 5 : Power Tooi, Fixed Cyc1e (single function); 
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level 4: Power Tooi, Hand Control; 
level 3: Powered Hand Tooi; 
level 2: Hand Tooi; 
level 1: Hand. 

65. Ibid 7. 
66. Ibid. 
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67. Ondermeer: G.H. KendalI Sr., J.A. Host & G.H. KendalI Jr. (1957); J.G. Adiletta (1958), 
56. 

68. De Nijs classeert 'kwaliteit van de arbeid' onder de 'moderne (modieuze) onderwerpen' en 
citeert dat 'de frequentie van het gebruik van het begrip omgekeerd evenredig is aan de 
duidelijkheid daarvan'. De Nijs ziet kwaliteit van de arbeid - een verzamelnaam voor met 
arbeid samenhangende aspecten, vroeger immateriële arbeidsvoorwaarden genoemd - als een 
'centraal analyse-object' van twee elkaar kruisende invalshoeken in de sociologie: arbeids
sociologie en organisatiesociologie. Arbeidssociologie als invalshoek of stroming vindt een 
basis in het onderzoek van Marx: en Durkheim, het bestudeert het arbeidsmarktfunctioneren 
en heeft een macro-karakter. Organisatiesociologie, als nieuw woord voor bedrijfssociologie, 
bestudeert de arbeidsorganisatie en draagt meer een micro-karakter. Het centraal analyse
object kwaliteit van de arbeid kent vanuit beide invalshoeken twee aandachtsgebieden. Het 
eerste is de arbeidsinhoud of arbeidstaakstructuur en kijkt naar 'skill-structure' (de voor de 
uitvoering van een bepaalde taak vereiste kwalificaties, in termen van kennis, vaardigheden 
etc.) en 'autonomie' (de mate van door de werknemer zelfstandig te nemen beslissingen ten 
aanzien van voor de arbeidsverrichting essentiële zaken). Het tweede aandachtsgebied is de 
arbeidsomgeving. Hier wordt gekeken naar fysieke arbeidsomstandigheden, gezagsstructuur 
(hiërarchie en participatiemogelijkheden) en sociale omgeving. (W.F. de Nijs (1980), 3-13.) 

69. Zie ook: M.L. Dertouzos, R.K. Lester, R.M. Solow (1989), 32-33. 
70. Een buffer tussen twee deelprocessen is een steeds veranderende reserve half-fabrikaten, 

bijvoorbeeld bedoeld om kleine snelheidsverschillen tussen de deelprocessen op te vangen. 
(Tussen-)voorraden zijn hoeveelheden half-fabrikaten die uit het produktieproces worden 
genomen en (voor enige tijd) worden opgeslagen. Een nauwkeurig onderscheid tussen buffers 
en voorraden is niet te definiëren, maar over het algemeen voor een karakterisering ook niet 
zinvol. 

71. Zie ook: W. van der Hoek (1968). 
72. J.R. Bright (1958), 39-41. 
73. Onder een probleem wordt datgene verstaan, waarop men zich bij de ontwikkeling concen

treert. 
74. H.H. Rosenbrock (1981). 
75. R.S. Batenburg (1991), 2-3. 

Noten bij Hoofdstuk 2 

I. R.l. Vogels (1944), 3. 
2. Zie H.W. Lintsen (red.) (1993), 91-134. 

Dat gasgloeilicht in bepaalde marktsegmenten van de gloeilamp een grote concurrent was, 
blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek naar openbare verlichting in Gr.Brittannië. Het gasver
bruik hiervoor werd pas tegen 1930 kleiner dan het elektriciteitsverbruik. 
N.A. Halbertsma (1941), E7. 

3. RJ. Vogels (1944), 3. 
4. T.A. Edison leefde van 1847 tot 1931. 

Zie de figuur op pagina 64: 'Thank you, Mr Edison', Peter Bradtke. 
5. A. Heerding (1980), 16; A.A. Bright (1972), 39-41. 
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6. A.A. Bright (1972), 42-43. 
7. De andere onderzoekers waren J.W. Swan (1828-1914), St. George Lane-Fox (1856-1932) 

en W. Sawyer & A. Man. 
8. The Electrician (10-1-1880), 90-91. 
9. T.A. Edison, u.S. Patent no . 223898, 1880. 
10. A. Heerding (1980), 11. 
11. The Electrician (10-1-1880), 90-91. 
12. The Electrician (24-1-1880), 113. 
13. A. Heerding (1980), 11. 
14. Ibid. 
15. F.J.M. Bothe (1979), 17. 
16. A. Heerding (1980), 11. 
17. F .J.M. Bothe (1979), 17. 
18. Deze term komt terug in het deel TL-larnpenfabricage en is ontleend aan A.A. Bright (1972), 

389. 
19. Zie Hoofdstuk 7. 
20. Ibid 67. 
21. A. Riedier (1889); De Ingenieur 4(1889)34, 285-288; De Ingenieur 4(1889)32, 275; De 

Ingenieur 5(1890)49,467. 
22. De Ingenieur 4(1889)34, 285-288. 
23. E. van Dreveldt (1888) . 
24. A.A. Bright (1972), 8. 

Het vertrouwen in andere energiedragers was groter. Het gebruik van bijvoorbeeld perslucht 
kende men maatschappelijk grote voordelen toe. Het was veilig en de afnemer had voor het 
gebruik ervan weinig kennis nodig. Verder was er inmiddels veel ervaring mee opgedaan in 
de mijn- en tunnelbouw. Zie H. Veldman (1990) . 
Het eerste elektriciteits opwekkings- en distributiesysteem werd gebouwd door C.F. Brush in 
1879 in San Francisco. Doel van deze voorziening was straatverlichting met booglampen. A. 
Heerding (1980), 34. 

25. Zoals voor de gloeilamp van Edison, gold ook voor zijn Electric Ligluing System dat dit een 
combinatie was van op zich zelf bekende systemen en componenten. 
A. Heerding (1980), 29, 33-34. 

26. Ibid 7. 
27. A.A. Bright (1972), 487. 
28. G.L.F. Philips (1859-1942) behaalde in 1883 in Delft de titel van werktuigbouwkundig in

genieur. Van 1883 tot 1884 werkte hij bij De Schelde in Vlissingen en daarna bij een scheeps
werf in Glasgow. Aan de Glasgow College of Science and Arts en University of Glasgow 
deed hij kennis op van de elektrotechniek. In 1887 trad hij in dienst van de Anglo-American 
Brush Electric Light Corp. in Londen en in 1889 werd hij vertegenwoordiger voor AEG in 
Amsterdam. In deze jaren besloot hij tot de oprichting van een gloeilampenfabriek in Neder
land. De oprichting vond plaats in 1891. Ruim dertig jaar later legde hij zijn functie van 
directeur neer en werd commissaris. (A. Heerding (1980) , 75-105 .) 

29. W. Wennekes (1991) . 
30. In de eerste jaren waren niet deze de belangrijkste fabrikanten , maar werd de markt beheerst 

door de Edison & Swan Electric Liglu Company. 
A. Heerding (1986), 25, 214. 

31. Het maken van het binnenwerk concentreerde zich lange tijd op het vraagstuk, de geleiders 
in de lamp in te smelten. Als geleiders gebruikte men platinadraad, omdat de uitzettings
coëfficiënt van platina goed overeen kwam met die van glas en het materiaal goed aan glas 
hechtte. Waar Edison de geleiders insmolt in een glazen buisje, smolt men in Europa de 
draden in een glazen bodempje. Aan de platinadraden werden waar zij uit de ballon staken 
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koperdraden bevestigd . De andere uiteinden werden platgeslagen en omgebogen tot een busje, 
waaón de kooldraad kon worden gestoken. De verbinding maakte men door het verkolen van 
zware koolwaterstoffen. 
Grondstoffenbesparingsacties leidden er toe dat alleen ter plaatse van de insmelting platina 
werd toegepast. Voor de verbinding met het kooldraadfilament gebruikte men nikkeldraad. 
Deze werden aan de platinadraden gesoldeerd. De verbinding met het kooldraadfilament was 
een kitverbinding. 
Daar men echter het stukje platina kleiner en kleiner maakte, ging men er toe over er eerst 
een glazen bolletje omheen te smelten en dit in de ballon in te smelten. 
Een laatste Europese methode was het smelten van een glazen brugje om de nikkeldraden, 
waarmee men de draden beter hanteerbaar maakte. 
Rond de eeuwwisseling namen de Europese gloeilampenfabrikanten 'de Amerikaanse methode' 
over. De Amerikaanse fabrikanten gebruikten een een glazen buisje, in plaats van een bo
dempje, bolletjes of een brugje. De twee geleiders stak men door dit buisje, waarna het uit
einde van het buisje werd week gemaakt en dichtgeknepen. Dit glazen buisje, dat we nu roefel 
noemen, heette toen 'voetje' of 'brugje'. De Duitse benaming was 'FujJ' . Bright spreekt van 
'stem tube' . 
Aanvankelijk gebruikte men in de Verenigde Staten een buisje, waar in het midden een ver
dikking was geblazen. Dit buisje werd ter plaatse van deze verdikking in de ballon gesmolten, 
waarna het resterende deel van het buisje kon worden verwijderd. 
In 1893 introduceerde Thomson-Houston (later Genera! Electric) een korter buisje dat aan het 
uiteinde was verwijd ('geroefeld') tot een flens. 'This was much simpler to make, less glass 
was used and the seal with the bulb was less liable to crack' (HoweIl & Schroeder (1927), 
165). 
Overigens vond men later mogelijkheden om met platina-substituten en koper goede resultaten 
te bereiken, zodat geen platina meer hoefde te worden toegepast. Het gebruik van roefels is 
desalniettemin gebleven. Van het gebruik van buisjes bij Philips is, blijkens illustraties , al cir
ca 1900 sprake (Philips 100, 1891-1991 (1991),22). 
A.A. Bright (1972), 125, 205-207; Th. van der Waerden (1911), 209-210; Howell & 
Schroeder (1927), 165. 

32. T.A. Edison, U.S. Patent no. 223898, 1880. 
33. A. Smith, 1904, 6-7. 
34. De laatste jaren is het leggen van deze relatie tussen produkt en produktieproces sterk in de 

belangstelling komen te staan. Artikelen met titels als 'Design for assembly' (I. Boorsma 
(1987» geven richtlijnen voor het 'produktievriendelijk' ontwerpen van produkten. 
Zie ook: R. Bässler & T. Schmaus (1988). 

35. De term assemblage moet voorzichtig worden gehanteerd. Het samenstellen van een gloeilamp 
uit verschillende onderdelen is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de assemblage van een tele
visie. Samensmelten van onderdelen, verhitten, afkoelen, pompprocessen en dergelijke geven 
het samenstellen een procesmatig karakter. Zie ook Hoofdstuk 4, paragraaf 3. 

36. M. Pieterson (1981), 17l. 
37. e .C. Paterson (1927) . 
38. Dit wordt sterk onder de aandacht gebracht in C.H. Buitenhuis (1977), 43: 

'Opdat de afzonderlijke produktiesegmenten zich in autonomie kunnen oluwikkelen om tot gro
tere efficiency bij te dragen, zijn nodig: a. Standaardisatie ter ontkoppeling van produkt- en 
procesontWikkeling. Abernathy en Townsend geven het voorbeeld van de gloeilamp. Maarstan
daardisatie van de hals van de glasballon maakte het mogelijk dat produkt en proces zich on
afhankelijk van elkaar konden ontWikkelen. Bij een minimale beperking van varianten in baJ
lonvormen, kon de procesmechanisatie binnen een lange-tennijn-plan zich ·ontWikkelen. Een 
minimum aan beperking van produJavariëteitell geeft een maximum aall vrijheid voor proces
ontwikkeling. Met vele voorbeelden zoals lengte van de 7L-buis ell de 14 verbindingspennen 
voor IC 's, is deze reeks voon te zetten. ' 
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Zie ook W .J. Abernathy & P .L. Townsend (1975) 379-396. 
39. A.A. Bright (1972), 115, 117-124; A. Heerding (1980). 
40. De Osmiumlamp 

De vinding osmium te gebruiken als gloeidraadmateriaal deed C. Auer von Welsbach (1858-
1929) in 1898. 
Osmium heeft een smeltpunt van circa 2500'C, veel lager dan dat van kool. Toch kon het fila
ment op veel hogere temperaturen gebruikt worden dan met kooldraden mogelijk was, omdat 
het metaal minder verdampte. Hierdoor kon de osmiumlamp branden op 5,9 lumen per Watt, 
w'n 75 procent efficiënter dan de kooldraadlamp. 
Een groot nadeel van osmium was dat het zeer schaars was. Ondanks uitgebreide en dure 
expedities gelukte het niet een serieuze hoeveelheid osmium te verzamelen. De osmiumlamp 
bereikte reeds in 1905 haar commerciële einde. 
Belangrijker dan het voorstel osmium als metaal toe te passen, was de ontwikkeling van me
thoden om het brosse en harde materiaal te verwerken tot een sterke en flexibele gloeidraad . 
Deze methoden betekenden nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van andere metaal
draadgloeilampen. Eén methode heeft Auer in zijn octrooi als volgt omschreven: 
'Man kneter und preftr hachst fein venei/tes Osmium mil ein wenig ziemlich concentriner 
Zucker16sung oder einem anderen, viscose Lösungen bildenden organischen Bindemillel zu 
einer plastischen Masse (Osmium-Pasta). Aus dieser stellr man durch DriJcken oder Waken 
Fäden her. Die geformten Körper werden zuerst an der Luft allmählich erhillJ, millels auftre
ren, hiemach unter Luftabschluft ausgeglaJu und endlich dem vorbeschriebenen Veifahren 
unterzogen, durch welches der Kohlenstoff ausgebrannr wird und das Osmium als coharenter, 
nicht röhren formiger Faden von metallschwammaniger structur zuriJckbleibr. [1 
Versuche haben gezeigt, doft, wenn ein Kohlenfaden mit Osmium ader Osmiumverbindung 
überzogen oder durchsetlJ und in einem Gasgemische, wie es im Inneren der Bunsenjlamme 
auftrill, a/so bei Gegenwan van Wasserdampf erhitlJ wird, das allmlihlichjrei van Koh/enslOff 
werdende Osmium in zusammenhangenLien Zustande zuriJckb/eibl, und lJvar die Geslalt des 
ursprünglichen Fadens nachbildend; durch dorauffo/gendes heftiges Weij3glühen im elek
trischen SIrome kann der Faden gefestigt werden. Der Koh/enfaden hal bei diesem Veifahren 
den Trager und seine SubslabZ, gewissermaften das Bindemillel jlJr das nicht consolidine, 
durch das Veifahren zu consolidirende Osmium gebildet; die einze/nen Osmiumtheilchen sind 
durch den elektrischen Strom in einen Faden van metallschwammaniger SrTUclUr 
zusammengeschweij3t worden.' (C. Auer von Welsbach, Deutsches Reichs Patent no. 138135 
(1898).) 
Deze methode werd bekend onder de naam osmium-kool-procédé. 
(Ibid; Howell & Schroeder (1927), 90; N.L. Müller (1914), 19-20.) 
De wolfraamlamp 
De ontwikkeling van de wolfraamlamp is gedragen door chemici, die onafhankelijk van el
kaar, individueel poogden een wolfraam filament te vervaardigen. 'In dit opzicht bleek er 
seden de kooldraad/amp, ondanks alle groei in kennis, bij de aanpak nauwelijks iets te zijn 
veranderd. Niel in her/aboratorium van de gloei/ampenindusrrie, maar door experimenten van 
buitenstaanders zou de aanzet worden gegeven lOl de wolfraam/amp. ' (A. Heerding (1986), 
167.) Daarnaast konden onderwekers uitgaan van de vindingen en ervaringen voortkomend 
uit de eerdere metaaldraadlampen. Alle vindingen die leidden tot de eerste wolfraamdraad
lampen grepen dan ook terug op reeds bekende concepten. 
De methoden om wolfraamdraden langs chemische weg te vervaardigen, kunnen worden inge
deeld in drie groepen: de substitutiemethoden, de spuitmethoden en de legeringsmethoden. 
Korte aandacht is hier voor de substitutiemethode van Just en Hanaman en spuit methoden 
waarvan Philips gebruik maakte. 



360 Noten bij Hoofdstuk 2 

De subslitutiemethode 
Historisch belangrijk maar technisch en economisch veel minder, is de methode van A. Just 
(1870) en F. Hanaman (1878-1941) om door substitutie van koolstof in wolfraam, wolfraam
draden te vervaardigen. 
De methode houdt het volgende in: 
Een kooldraad wordt geplaatst in een omgeving van wolfraamoxychloriden en waterstof. De 
kooldraad wordt met elektrische stroom op gloeitemperatuur gebracht, waarna het kool in de 
draad vervangen wordt door wolfraam. Wolfraamoxychloriden reageren namelijk met koolstof 
en waterstof tot wol fraam, waterstofchloride en koolmonoxide. Is het kool op dan volgen re-
acties met alleen waterstof, waardoor wolfraam op de draad neerslaat en er in plaats van kool
monoxide water ontstaat. 
Just en Hanaman meldden nog dat deze substitutie een 'Mchst merkwürdiger Vorgang' is, ter
wijl zij verder aangaven dat het substitutieprocédé al ter vervaardiging van osmium werd toe
gepast. Deze methode is in 1903 in Duitsland geoctrooieerd als een werkwijze tot vervaar
diging van gloeidraden van wolfraam en molybdeen. Het octrooi bleek door de lampenfabri
kanten niet als sterk octrooi te worden ingeschat (zie paragraaf 2). 
Een contract met het doel tot fabricage van een wolfraamlamp te komen sloten Just en Hana
man af met de Vereinigte Glilhlampen- und ElelaricitäJs A. G. te Boedapest in 1905. Daarnaast 
richtten zij in 1906 de InrernatioruIie Wolfram A. G. op. Tot succes is het evenwel nooit geko
men. Men bleek niet in staat deugdelijke lampen te maken. De Vereinigte stapte dan ook in 
1909 af van de substitutiemethode. Just werd ontslagen en Hanaman vertrok uit eigen be
weging. De substitutiemethode raakte uit de belangstelling. De methode was onzeker, duur 
en gevaarlij k: 
'So elegant und einfach dieses Verfahren aussieht, so gibt es hierbei doch eine Anzahi von 
Schwierigkeiten zu überwinden, so dafi das Verfahren uruer Umständen sehr Iwstspielig wer
den kann. Die aujirelende Säure- und ChlordäJnpfe zerSlören sehr leichl und rasch die ge
sammle Apparalur, speziell die teuren Vakuumpumpen. Besondere Schwierigkeiten bielel auch 
die Aufrechterhailung der Isolation der elelarischen Tei/es der Anlage, ebenso die nolWendige 
Venrilation und die Insrandhaltung der Arbeiträume.' (C.H. Weber (1914), 321.) 
Spuitmethoden 
Onder spuitmethoden worden de methoden verstaan, waarbij wolfraam of wolfraamverbindin
gen met bindmiddelen tot een pasta worden verwerkt, die vervolgens onder hoge druk tot dra
den wordt geperst (gespoten). Deze pastadraden worden door een nabewerking omgezet in 
wolfraamdraden. 
Er bestond een breed scala aan spuitmethoden. Müller bespreekt maarliefst zo'n 15 methoden 
en bijna 10 octrooien op apparaten om deze toe te passen (N.L. Müller (1914), 40-65). Weber 
gebruikt 220 bladzijden, dat is de helft van zijn boek, om een beeld te geven van spuitmetho
den (C.H. Weber (1914), 100-320). 
(A. Heerding (1986), 166, 169, 199; N.L. Müller (1914), 37, 40; A. Just & F. Hanaman, 
Deutsches Reichs Patent no. 154262 (1903).) 

41. Sedert het voorjaar van 1903 werkte Siemens & Halske aan een tantaallamp (A. Heerding 
(1986), 163) en in 1903 vroeg Siemens & Halske octrooi aan op vindingen van W. von Bolton 
(1868-1912) om een tantaaldraad te trekken (O.m. Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches 
Reichs Patent no. 152870 (1903». 

42. A. Heerding (1986), 162-163. 
43. Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 153328 (1903); Siemens & Halske 

Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 159027 (1904); Siemens & Halske Akt.-Ges., Deut
sches Reichs Patent no. 171804 (1905); Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs 
Patent no. 176837 (1905); Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 181817 
(1905); Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 222183 (1908); Siemens 
& Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 236715 (1910); Siemens & Halske Akt.
Ges., Deutsches Reichs Patent no. 254209 (1910). 
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44 . 'Een stap terug' is de conclusie in A. Heerding (1986), 194. Heerding wijst op het technische 
verschil tussen de tantaallamp en de gespoten wolfraamlamp. 

45. !bid 195. 
De vinding van Siemens & Halske was dat wolfraam, waaraan een kleine hoeveelheid nikkel 
was toegevoegd, voldoende ductiel is en zich bij normale temperaturen tot draad laat trekken. 
Het nikkel fungeert daarbij slechts als hulpmiddel om het wolfraam voor mechanische bewer
king te ductiliseren . In de termen van het basisoctrooi is het nikkel een 'nach der Verar
beitung wieder auszurreibenden Hilfsmeral' (Siemens & Halske AleL-Ges. , Deutsches Reichs 
Patent no. 233885 (1907». Een later octrooi spreekt van een 'wieder zu verdampfenden Hilfs
meral', door elektrische verhitting in een omgeving van 'beispielsweise KohJenoxydgas' (Sie
mens & Halske Akt.-Ges. , Deutsches Reichs Patent no. 232260 (1908». Hierbij moet worden 
opgemerkt dat het in de fabricage verdampen van nikkel bij dunne draden niet volledig ver
liep, hetgeen later zwarten van de lampen tot gevolg had (N.L. MüUer (1914), 60). 
Eerder had Siemens & Halske octrooien verkregen op methoden waarbij wolfraam rond een 
ductiel metalen kern werd aangebracht en dit geheel mechanisch kon worden bewerkt waarna 
de ductieJe kern kon worden verwijderd. Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs 
Patent no. 194682 (1906); Siemens & Halske Akt .-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 197382 
(1906). Zie Ook: Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 250113 (1907); 
Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutsches Reichs Patent no. 206142 (1908). 

46. De chemicus W.D. Coolidge (1873-1975) studeerde aan het MIT en promoveerde in 1899 in 
Leipzig. In 1905 startte hij zijn loopbaan bij GE. 

47. General Electric concentreerde zich op het probleem dat wolfraam hard, bros en niet ductiel 
is en dus niet tot draad getrokken kan worden. Experimenten om door wolfraam te zuiveren 
het metaal te ductiliseren, wals W. von Bolton dat met tantaal was gelukt, leidden tot niets. 
Wel wist men dat zuiver wolfraam bij een hoge temperatuur buigbaar is, maar in koude toe
stand weer bros wordt. De lampenfabrikanten leefden met de overtuiging, dat wolfraam op 
geen enkele wijze ductiel te maken was. 
W. Coolidge (GE) raakte er na enkele experimenten van overtuigd, dat het niet-ductiel zijn 
van wolfraam niet te wijten was aan verontreinigingen, maar zijn oorzaak vond in het materi
aal zelf. De juiste richting om tot een oplossing van het probleem te komen vond hij met de 
ontdekJOng dat wolfraam in een w zuiver mogelijke vorm, door het te hameren op een hoge 
temperatuur van structuur veranderde. Het effect dat Coolidge door hameren had bereikt, was 
dat wolfraam ook wanneer het weer was afgekoeld een grotere dichtheid had gekregen. 
Dat wolfraam op hoge temperatuur ductiel en dus mechanisch te bewerken is, werd door 
General Electric voorgesteld als eigen vinding, hoewel dit in Europa bekend werd veronder
steld. Daarnaast claimde Genera! Electric methoden te hebben gevonden waarbij als hulpmate
riaal amalgaam werd gebruikt, of waarbij wolfraampoeder werd geperst om wolfraamstaven 
van voldoende dichtheid te verkrijgen die vervolgens in verhitte toestand gehamerd, gewalst 
en door verhitte trekstenen van snelstaal en diamant getrokken werden. Voor deze vindingen 
verkreeg Genera! Electric twee Engelse octrooien. Duitse en Oostenrijkse octrooien verkreeg 
Genera! EJectric niet. 'Zum Teil aus guten Gründen, da das Ziehen von Wolfram in der Wär
me ein allgemein bekanntes Problem war, und die Methoden, nach welehen ein solches Ver
fahren ausge.fühn werden konnte, durch Theorie und Eifahrung bereits vorgesehrieben waren' 
(N.L. Müller (1914), 64). 
De vinding die uiteindelijk het grote succes betekende, deed General Electric twee jaar later. 
In 1909 vroeg de British Thomson-Houston Co. voor General Electric in Engeland een octrooi 
aan waarin een methode werd beschreven om ductiel wolfraam van normale temperatuur te 
verkrijgen (The British Thomson-Houston Company Ltd. , British Patent no. 23499 (1911». 
In 1910 vroeg AEG voor GE een Duits octrooi aan (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, 
Deutsches Reichs Patent no. 269498 (1910». Overigens is pas in 1912 in de Verenigde Staten 
octrooi aangevraagd, dat eind 1913 werd verleend. De lampen met getrokken wolfraamdraad, 
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gemaakt volgens dit procédé, kwamen al in de eerste helft van 1911 op de Amerikaanse 
markt. 
In de Engelse octrooibeschrijving werd nogmaals gewezen op de eerdere (volgens Müller dis
cutabele) vinding ' thaJ when tungsten is heaJed Ît undergoes refTUlrkeble I7UJlecular changes 
mui infacl becomes so duclile thal il may be easily worked while hot' (fhe British Thomson
Houston Company Ltd., British Patent no. 23499 (1911)) . Voortbouwend hierop werd de nu 
beschermde vinding omschreven als volgt: 
'Our correspondents havefound lhal as !he tungsten is worked while hot, as by hammering, 
rolling, drawing, or the like, it progressively changes in some peculiar manner atui after a 
cenain amount ofworking lakeS up such physical or molecular structure or characterislics as 
will permit mechanical working at room temperaJures' (fhe British Thomson-Houston Com
pany Ltd., British Patent no. 23499 (1911)). 
De vinding behelst dus niets meer dan 'repeated mechanical 1V0rking of the material while 
hot' (fhe British Thomson-Houston Company Ltd., British Patent no. 23499 (1911)). 
(HoweIl & Schroeder (1927), 101-102, 118; N.L. Müller (1914), 63; A.A. Bright (1972), 
195.) 

48. Deze cijfers hebben betrekking op de situatie in Noord-Amerika. 
A.A. Bright (1972), 246. 

49. HoweJl & Schroeder (1927), 138-141. 
50. De fysisch chemicus 1. Langmuir (1881-1957) kwam in 1909 bij GE. Hij genoot zijn oplei

ding aan de Universiteit van Columbia en bij W. Nernst in Göttingen. (A. Heerding (1986), 
385 .) 
Howel! & Schroeder (1927), 140-141. 

51. W. Geiss (1936), 97-101. 
52. Langmuir kreeg bescherming op zijn vinding in een Amerikaans octrooi in 1916. De aanvraag 

dateert uit 1913 (A.A. Bright (1972), 323). AEG maakte melding van de komst van deze 
nieuwe lamp in juni 1913 (G.A. Percival (1920) , 48). Philips berichtte in november van dat 
zelfde jaar dat zij de gasgevulde lamp, de zgn. haljWatllamp konden leveren (A. Heerding 
(1986), 379). De term halfwatt sloeg op het nuttig effect van de lamp. De lamp had een ver
mogen van een halve watt per 'Kaars'. Dit gold in werkelijkheid echter alleen voor grotere 
lampen (PCA: Gesprek meI L.H. Verbeek, 5-7-1973). De oude, zgn. vacuümlampen bleven 
naast de nieuwe gasgevulde lampen bestaan. 

53. Een verdienste van Langmuir was geweest dat hij een verklaring kon geven, waarom verliezen 
door warmtegeleiding bij bepaalde straling ongeveer evenredig zijn met de lengte van de 
draad. Spiraliseren van de draad maakte deze aanzienlijk korter. Deze verkorting werd des 
te sterker, naarmate de doorsnede van de spiraal groter was. De diameter van de spiraal kon 
echter niet willekeurig groot worden gekozen. Met een toenemende diameter wu de stevigheid 
van de spiraal afnemen en het filament doorzakken, waardoor kortsluiting wu kunnen ontstaan 
tussen de draadwindingen (W. Geiss (1936), 97-101) . Deze beperking leidde tot de toepassing 
van de dubbelspiraal in de gloeilamp. Een dubbelgespiraliseerde draad is een gespiraliseerde 
draad die nogmaals is gespiraliseerd. Dit was mogelijk door de gloeidraad om een kern te 
draaien , dit geheel vervolgens ook rond een kern te spiraliseren en tenslotte de kernen langs 
chemische weg te verwijderen. 
Dubbelspiralen werden reeds gebruikt sinds 1913 in projectielampen (A.A. Bright (1972), 
329), maar ook hier stond het doorzakken van de spiralen bredere toepassing in de weg. Men 
kende nog niet de juiste werkwijze om de dubbelspiralen te maken (W. Geiss (1936), 97-101) 
en men had nog niet de beschikking over een goede toevoeging (een zgn. dope) om het door
zakken te voorkomen (PCA: Gesprek met L.H. Verbeek, 5-7-1973). 
De toepassing voor standaardlampen in 1933 in Europa en in 1936 in Amerika was nieuw, 
de problemen met spiraliseren en doorzakken waren opgelost, maar het was niet mogelijk een 
basisoctrooi verleend te krijgen aangezien verschillende octrooien het idee reeds beschreven. 
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De ontwikkeling van de dubbelspiraal was dit keer werk van een Europese fabrikant. Had 
sinds het ductiliseren van wolfraam Genera! Electric de vindingen gedaan, nu was het Philips 
die de dubbelspiraal commercialiseerde (A .A. Bright (1972) , 329). 

54. PCA: Welkomstwoord, Phi/ips Ween, Weert, 1961; PCA: /tuerview met G.J. van Sas, 20-2-
1979. 
De dubbelspiraal werd toegepast in combinatie met een zgn. smeltzekeringsdraad, een geleider 
die veel dunner en minder stijf was dan de tot dan toe gebruikelijke geleiders. De ontwikkelde 
machine was niet in staat deze slappere draad door de huls te steken. 

55. Howell & Schroeder (1927) , 174. 
56. A.A. Bright (1972), 325, 350; H. Schroeder (1925) , 52-57. 

GE produceerde zeker tot april 1922 met haar units nog niet op grote schaal tipless-lampen 
(H.A. Mount (1922), 265-266) . Machines voor het maken van tipless-lampen werden in 1921 
ontwikkeld. 

57. De chemicus L.H. Verbeek (1910) startte zijn loopbaan bij Philips in 1934 in de gloei lam
penfabricage. In 1935 ging hij over naar de Afdeling Ontwikkeling, waar hij in 1953 directeur 
Ontwikkeling gloeilampen en flitslampen werd. In 1966 kreeg hij een leidinggevende functie 
bij de Lichtgroep-vestiging in Aken. In 1970 ging hij met pensioen. 
PCA: Gesprek met L.H. Verbeek, 5-7-1973. 

58. A. Heerding (1980), 10-11; A.J.C. Manders (1990) , 19. 
59. A. Heerding (1986), 144 

Zie ook: W. Meinhardt (1929). 
60. Resp. in de Nernst- en de tantaal lamp. 
61. Deze drie ondernemingen wisten zich met de metaaldraadlamp uiteindelijk een sterkere positie 

te verwerven. Zie A. Heerding (1986), 222-224 . 
62. lbid 205-207, 419, 420, 422; N. V. Philips' Metaal-Gloeilampenfabriek, Nederlands Octrooi 

no. 642 (1915) ; E. Schiff (1971),63; G. Doorman (1947) , 46 e.v .. 
63. A. Heerding (1986), 205-207, 422. 

Het technisch kunnen van het bedrijf in deze jaren blijkt uit het vermogen de machines en 
gereedschappen van concurrenten al voor implementatie te verbeteren. Een voorbeeld daarvan 
is de hamermachine van GE, die in 1911 voor Philips beschikbaar kwam. In 1912 verkreeg 
Philips in Duitsland octrooi op een verbeterde versie van deze machine, waarmee het pro
bleem van slijtage, een steeds terugkerende hindernis in de produktievoortgang, belangrijk 
werd verkleind: 'De slijtage heeft gelijkmatig over de geheelen omtrek der walsen plaats en 
doordat de bewerking over den geheeien walsomrrek verdeeld wordt, dus over een betrekkelijk 
lang arbeidsprofiel, zal het in tegenstelling met bekende toestel/en zeer lang duren alvorens 
een merkbare slijtage i/Ureedr. ' (N. V. Philips' MetaaJ-Gloeilampenfabriek, Nederlands 
Octrooi no. 642 (1915).) 

64. A.A. Bright (1972), 194-198,317-323. 
65. !.J. Blanken (1992) , 4. 
66. Ibid 4-5 . 
67. De methode van Just en Hanaman is beschreven in noot 40. 
68. A.F. Philips (1874-1951) kwam in 1895 bij Philips & Co. In 1899 werd hij firmant en direc

teur. Na het vertrek van Gerard Philips werd hij president. In 1939 werd hij commissaris. (A. 
Heerding (1986) , 49, 52.) 

69. PCA: Principal Agreements IGEC-Philips. 
70. !.J. Blanken (1992), 9-10, 27-28 . 
71. Zie Hoofdstuk 4. 
72. A. Hasenbein (1969) , 3; A. Heerding (1986), 409, 424; !.J . Blanken (1992) , 21. 
73. Voorbeelden zijn de hyperinflatie en de Franse bezetting van het Ruhr-gebied . 
74. Zie!.J. Blanken (1992) , 79-144. 
75. Ibid 115. 
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76. Zie Hoofdstuk 3. 
77. Zie Hoofdstuk 6. 

Noten bij Hoofdstuk 3 

1. A. Heerding (1986), 259. 
2. In het hedendaagse jargon zijn 'universele' machines ondermeer gereedschapsmachines en 

bepaalde robots. De term 'universeel' wordt hier gehanteerd in de betekenis van flexibele 
machine en is te beschouwen als Philips-jargon. De term' Einzweckmaschinen', gebruikt door 
L. Pongrác (1976), is een meer hedendaagse aanduiding voor de hier bedoelde lampenmachi
nes. Pongrác (Tungsram) bedoelt met 'Einzweckmaschinen' niettemin om stelbare, dus in die 
zin flexibele lampenmachines. Een voorbeeld uit de auto-industrie van Sejersen (LEGO, 
Denemarken) maakt de betekenis van de termen flexibel en universeel: 
'[} it was generally beleived, that thefamous Halle 13, where the VW Golfis assembied, was 
the nwst advanced car assembly plan! in Ihe world. This plant is able UJ assembie all Golf 
models, bUl it is interesting to notice, Ihat no other car will ever be assembIed in tOO plan! 
withoUl a cocal change of the assembly lines. Inspile of heavy use of robots, the plant is only 
j1exible CO the extend lhat design and manufaclure ofthe car have been considered UJgether.' 
(Onder de titel 'Product modularization' in E. Sejersen (1987); zie ook Hoofdstuk 2.) 

3. Zie Hoofdstuk 2. 
4. lbid 395-400. 

Daarmee werd ook de fabricage van buisglas in eigen hand genomen. 
5. Ibid 413 . 
6. Aanvankelijk gebruikte men inderdaad gips. Later niet meer, hoewel het deelproces altijd 

gipsen is blijven heten (PCA: Gesprek met L.H. Verbeek , 5-7-1973) . 
7. A. van Drenth (1991) , 58-59, 63 . 
8. Ibid 57. 

Zie ook: I. van der Coelen (1991), 15. 
9. 'De meeste vrouwen die bij Philips werkten, stopten met het werk op het nwment dat zij 

trouwden. Het 'was geen mode om te blijven doorwerken', venelden enkele vrouwen. Soms 
werden gehuwde vrouwen ontslagen om anderen werk te bieden. /n1913 werden een onbekend 
aantal werkneemsters ontslagen vanwege seizoensslapte. De meesten van hen waren gehuwd. 
Op 3 november 1925 kon men in de Meijerijsche Courant lezen dat Philips 500 à 600 gehuw
de vrouwen had ontslagen, wier werk door andere arbeidskrachten werd ingenomen. Hoe het 
beleid van Philips ten aanzien van gehuwde vrouwen was, is helaas niet bekend. Waarschijn
lijk namen veel vrouwen bij hun huwelijk ontslag en werden ze als een van de eersten ontsla
gen bij slapte.' (I. van der Coelen (1991), 24.) 
Zie ook: A. van Drenth (1991) , 27-28, 68-69; A. Heerding (1986), 330. 

10. We moeten ons realiseren , dat de term 'natuurlijk flexibel' een definitie is. Wel degelijk wer
den vrouwen ontslagen of werd hen ontslag verleend. De ontslagen beargumenteerde men al
leen niet met produktiviteitsverhoging. 

11. Electrical World 84(1924)5,243. 
12. Machinery (Londen) 23(1924)599, 808. 
13. A. van Drenth (1991), 244; A. Heerding (1986), 251. 
14. Th. van der Waerden (1911), 366. 
15. Dit blijkt uit illustraties van machines van rond 1920. 
16. A. van Drenth (1991) , 60, 66. 

P.N.L. Staal (1875-1961) kwam in 1898 als fabricageleider in dienst van Philips na werkzaam 
te zijn geweest bij Defensie. In 1922 werd hij onderdirecteur en in 1938 ging hij met pen
sioen. 
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17. A.A. Bright (1972), 124; Th. van der Waerden (1911), 366. 
18. 'De produktie van M (kooldraad)gloeilampen bestond uit een reeks Melbewerkingen die over

wegend handmatig verricht werden. Het werk was verMeld naar sekse en leeftijd. De vrou
wen, meisjes en jongens MMn met name het handmatige montage- en in pakwerk, M ma1l1len 
het als ambachtelijk beschouwM constructieve- en bedieningswerk (machines en ovens). ' (A. 
van Drenth (1991),59.) 

19. Howell & Schroeder (1927), 170. 
20. Ibid 170, ill. 169. 
21. W. Bowden (1933), 9. 
22. Inzetten en uitnemen beschouwen we ook als bewerkingen aan een produkt. 
23. Zie: A.A. Bright (1972); W. Bowden (1933); Howell & Schroeder (1927); G.A. Percival 

(1920); C. Hevers (1923). 
24. Th. van der Waerden (1911),211. 
25. G.A. Percival (1920), 62. 
26. De term afM/ing zien we terug in PCA: Weekstaten en PCA: Loonboeken . 
27 . EleClrical World 84(1924)5. 
28. A. Heerding (1980), 260; W. Meinhardt (1929), 136; A. van Drenth (1991), 60. 
29. '[ ) M snelheid waarmee M Amerikaanse ondernemer nieuwe machines invoen, ook wanneer 

hij daarvoor betrekkelijk nieuwe 'wegwerpt', leidt tot een grote arbeidsbesparing en dienten
gevolge tot een goedkoper produJa. ' (A. Heerding (1986), 261). 

30. H.M.H. Reufel & N.A. Halbertsma (1926); A. Heerding (1986), 262. 
31. PCA: Dossier Personen A-Z; A. Heerding (1986), 263. 
32 . PCA: Correspondentie G.L.F . Philips; PCA: Gesprek met L.H. Verbeek, 5-7-1973; PCA: 

Interview (2) met G.J. van Sas, 12-4-1979. 
33. PCA: Interview met V.d. Hoeven, I-II-? 
34. PCA: Dossier Personen A-Z; In en Om (februari 1941), 2; PCA: Organisatie schema's; PCA: 

Interview (2) met G.J. van Sas, 12-4-1979; PCA: Interview met ir. Lokker, 11-7-1961. 
H.M.H. Reufel werd geboren in 1881, kwam in dienst van Philips op I april 1911 en verliet 
het bedrijf in 1939. W. Koning werd geboren in 1889 en kwam in dienst van Philips op 25 
september 1916. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij de leiding over de BM-Licht. In 1949 
ging hij met pensioen. W.H. de Vries werd geboren in 1897, kwam in dienst van Philips op 
20 december 1920 en werd op 1 januari 1958 gepensioneerd. H. de Jong werd geboren in 
1889, kwam in dienst van Philips op 13 juni 1910 en overleed in 1941. 

35. Zie paragraaf I. 
36. IJ. Blanken (1992), 76. 
37. PCA: Interview (2) met G.J. van Sas, 12-4-1979; Gesprek met Hendriks, 27-2-1992; PCA: 

Gesprek met L.H. Verbeek, 5-7-1973. 
38. PCA: Interview met G.J. van Sas, 20-2-1979. 
39. Zie o.m.: Howell & Schroeder (1927) , 101-102; N.L. Müller (1914), 63-64; A.A. Bright 

(1972), 197. 
N.B.: Gerard Philips verliet het bedrijf in 1922. 

40. De glasfabrieken werden gebouwd in 1915 en 1917; NV Philips Jaarverslagen, 1915-1917. 
Principal Agreement: Zie Hoofdstuk 2. 

41. l.I. Blanken (1992) , 25. 
42. De investeringen in machines waren relatief hoog. Zie bijv. : NV Philips Jaarverslagen. 
43 . Bright spreekt van een 'serious storige problem' (A.A. Bright (1972), 349) . 

Ivens geeft in zijn film Symphonie Industriel/e een goed beeld van wat hier met transportpro
blemen wordt bedoeld (1. Ivens, Symphonie IndustrielIe, 1931). Onder andere wordt de afde
lingsgewijze radiobuizenproduktie getoond, die plaatsvond in de in 1925 vrij gekomen kool
draadlampen-afdelingen. 

44. W. Bowden (1933),9. 
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45. PCA: Correspondentie G.L.F. Philips, 12-7-1923. 
A.A. Bright (1972), 349-350 en W. Bowden (1933), 8-9 stellen de komst van volggroepen 
voor als een min of meer plotselinge of revolutionaire ontwikkeling. 

46. PCA: Weekstaten; PCA : Loonboeken. 
47. Zie Hoofdstuk 2. 
48. Dit was een pompstel bedoeld voor vacuümlampen. 

Omstreeks 1918 bestaan er naast kooldraadlampen twee soorten gloeilampen. De twee soorten 
zijn de vacuümlamp en de gasgevulde lamp. De vacuümlamp is van deze twee de oudste. De 
ballon van deze lamp is luchtledig en de gloeidraad is langs veel steundraden op het stel 
gewikkeld. De gasgevulde lamp komt voort uit ontwikkelingen in de jaren 1912-1916 en werd 
toegepast voor hogere vermogens. De ballon is gevuld met een stikstof-argon mengsel. De 
gloeidraad is gespiraliseerd. Zie Hoofdstuk 2 en paragraaf 3. 

49. PCA: Gloeilampenfabricage, ie gedeelte, Syllabus ITO Licht, 1938. 
50. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961. 
51. Ibid; peA: Correspondentie G.L.F. Philips, 12-7-1923; H.A. Mount (1922). 
52. Over een insmelt-/pompcombinatie van GE schreef in 1922 de 'Scientific American' het 

volgende: 
'Greater speed and perfection in manufacture are attained ofilimes by combining in a single 
operation two or more of {he processes described herelofore. For ins{ance, {he sealing-in and 
exhausting is combined in the latest insrallations. The sealing-in operator places the sealed 
lamp in a rOlary oven which at once pre vents the glass from cracking afier application of the 
bloWlOrch, pre vents moisrure from gathering inside the globe, expels about half Ihe air by 
healing it, and finally carries {he bulb 10 lhe exhausting operator. Since the exhausting 
machine works at abOut the same speed as the sealing-in machine the two operations keep 
pace with each olher and are able 10 complete from 200 10 225 lamps per working hour.' 
(H.A. Mount (1922) .) 

53. PCA: Interview (2) met G.J. van Sas, 12-4-1979 . 
G.J. van Sas (1900-1 986) kwam in 1923 bij Philips als medewerker van Koning en eindigde 
zijn loopbaan als hoofd van de centrale werkplaats van de BM-Licht in Eindhoven in 1960. 
Van 1960 tot 1963 was hij adviseur van de BM-groep. 

54. Ibid. 
55. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961. 

In deze jaren werden tevens combinaties van een insmelt- en een pompmachine gebouwd voor 
gasgevulde lampen (D I, D2 , D3 en D4). De D stond voor 'Doorlopend' pompen. De kwikdif
fusiepompen onder de molen draaiden mee met de lampen. Voor vacuümlampen werden ver
der pompstellen ontwikkeld, waarbij de diffusiepompen vast onder de molen waren gemon
teerd. 'De Vi was een grandioze mislukking, maar de tweede, de V2 deed het heel aardig. 
De Dl echter deed het toen beier dan de V2. De V-serie was daannee afgeschreven' (PCA: 
Interview mei G.J. van Sas, 20-2-1979) . 
PCA: Gloeilampenfabricage, ie gedeelte , Syllabus!TO Licht , 1938; PCA: Interview mei G.J. 
van Sas, 20-2-1979. 

56. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert , 1961. 
57 . PCA: Correspondentie G.L.F. Philips, 12-7-1923; PCA: Interview (2) mei G.J. van Sas, 12-

4-1979. 
58. Elke afdeling bezat een ontvangst-administratie, een magazijn voor ontvangen stellen of lam

pen, een fabricage-afdeling, een aflever-administratie en transportpersoneel. Controles werden 
doorgaans uitgevoerd door de onderbaas. (pCA: Gloeilampenfabricage, ie gedeelte, Syllabus 
ITO Licht, 1938.) 
PCA: Correspondentie G.L.F. Philips, 21-1-1922; PCA: Correspondentie G.L.F. Philips, 30-
12-1922. 

59. 'Toch lijkt ons voorzichtigheid ten opzichte van hel weglaten der controles geboden. Zoo is 
bv. dezer dagen een partij lampen uil Zweden teruggekOlnen welke indertijd in de Combinatie 
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Bol gemaakt waren. Deze lampen venoonden veel draadfoU/en, I. w. te los, h<Jakjes omlaag 
enz.' (pCA: Correspondentie G.L.F. Philips, 21-1-1922.) 

60. PCA: Weekstaten; PCA: Loonboeken. 
In de vergadering van commissarissen in februari 1922 wordt gemeld dat, 'de produktievonn 
in de fabriek is vereenvoudigd volgens hel Amerikaanse systeem'. (pCA: Commissarissen 
Vergadering (Notulen), 20-2-1922.) 

61. PCA: Imerview (2) met G.l. van Sas, 12-4-1979. 
62. Ibid. 
63. PCA: Joh. Romp aan G.L.F. Philips , 14-6-1922. 
64. PCA: Imerview met G.l. van Sas, 20-2-1979. Zie ook: S.R. Eade (1948). 

De Maltezer kruis-constructie bestaat uit twee in elkaar grijpende wielen. Deze zijn w vorm
gegeven dat wanneer het éne (aandrijvende) wiel met een constante snelheid draaid, het andere 
(aangedreven) wiel een intermitterende (of stapsgewijze) draaiende beweging maakt. 
'The driven member, or star wheel, comains a number of SIOIS imo which the roller of lhe 
driven crank fits. The number of slots determines the ratio between dweil and motion period 
of the driven shafi. Lowest possibIe number of S/Ots is Ihree, while the highest number is 
theorelically unlimited. In practice lhe 3 slot Geneva (Maltezer klUis , HV) is seldom IIsed be
cause oflhe extreme/y high acceleration values encoumered. Genevas with more lhan 18 S/OIS 
a/so are infrequemly used, since they necessitate wheels of comparatively large diameters.' 
(Ibid 262.) 
Dit laatste kan de reden zijn waarom het Maltezer kruis niet functioneerde onder de in 1924 
ontwikkelde pomp die 32 voudig was. 

65. PCA: Imerview meI G.J. van Sas, 20-2-1979 . 
66. Ibid . 
67. PCA : Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961. 
68. PCA: Imerview met G.l. van Sas, 20-2-1979. 

Zie ook: A.A. Bright (1972) , 451 e. v. 
69 . peA: Joh. Romp aan G.L.F. Philips, 14-6-1922. 

De grote verschillen in toegepaste machines vindt een verklaring in de organisatie-structuur 
van GE: 'An official ofone oflhe greatfaclOries oflhe kind exp/ained lha! whi/e Ihe largesl 
p/ams operate IInder license from a parem concern, which maimains great cemral research 
laboratories, each of the individ/UJl p/ams maimains a research slaf! of ils own, engaged 
especially in the design of aU/omatic machinery for lamp manufaclure. ' (H.A . Mount (1922).) 

70 . Australasian Electrical Tilnes 9(1930)8. 
71. PCA: Joh . Romp aan G.L.F. Philips, 14-6-1922. 
72. Volkskrant; geciteerd in G. Knuvelder (1930), 71. 

A. van Drenth (1991), 83 komt op' het jaartal 1929. 
73. PCA: Joh. Romp aan G.L.F. Philips, 14-6- 1922 . 
74. Zie:!.J. Blanken (1992), 74-76, 412-420. 
75 . Zie: Ibid. 
76. PCA: Gloeilamperifabricage, Ie gedeelte , Syllabus ITO Licht, 1938. 
77. Ibid. 
78. PCA : Welkomstwoord, Philips Ween, Weert, 1961. 
79. Ibid . 
80. Zie:!.J. Blanken (1992),285 e.v., 348 . 

Interessant is de opmerking van L. Verbeek naar aanleiding van zijn bezoek aan GE in 1964, 
dus w'n veertig jaar later: 'De G.E. machines zijn ± 2 x zo zwaar als de onze. Vooral onze 
TL-groepen zijn relatief lichter geconstrueerd.' (pCA : Technische Directiebespreking (Notu
len),23-10-1964.) 
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Voor een goed begrip wordt hier aan toegevoegd, dat de TL-lampenmachines waren ontwik
keld op basis van de kennis en de constructieconcepten van gloeilampenmachines. Zie het 
betoog in Hoofdstuk 8. 

81. PCA: Produktdocumentatie gloeilampen. 
82. Zie bijv.: J .A. Jones & E.1. Morwick (1930); PCA: Phoebus, Technical Committee Meetings. 
83. I.J. Blanken (1992), 115, 285 e.v., 348. 
84. PCA: Produktdocumentatie gloeilampen. 
85. !.J. Blanken (1992), 95-96. 

Zie ook: PCA: Phoebus, Technical Committee Meetings. 
86. PCA: Phoebus, Technical Committee Meetings. 
87. Ibid. 
88. Ibid. 
89. Ibid. 
90. PCA: Standaardisatie Comité (Notulen), 30-7-1929. 
91. PCA: Phoebus, IV Technical Committee Meeting, 1926. 
92. Ibid. 
93. PCA: Dossier Electrische Gloeilampen Standaardisatie; PCA: Organisatie schema's. 

J.H. Gaarenstroom (1882-1944) begon in 1908 bij Philips als buitenlands correspondent. In 
1922 kreeg hij de commerciële leiding van de N.V. Philips. In 1940 ging hij met pensioen. 
(pCA: Dossier Personen A-Z.) 
GemBel: zie Hoofdstuk 4. 

94. Een indirecte vertegenwoordiging was er in de persoon van Staal. 
95. PCA: Standaardisatie Comité (Notulen), 23-11-1928. 
96. PCA; Dossier Electrische Gloeilampen Standaardisatie. 

Een goede aanvulling biedt de argumentatie van de Lamp Engineering Department van de 
Canadian Westinghouse Company: 
'Five years ago every lomp mamifacturer was making 15 to 20 different lamps of 1()() Watts 
and under for generallighting purposes. These were the 'bread and butter' types - the lamps 
which made up possibly 60 percent of his total production. Considering the fact that most af 
these lamps were supplied in jive different voltage ratings, from 110-130 volts and several in 
other ratings outside !his range, it is easy to appreciate the number of really different lamps 
carned in stock by mamifacturer, jobber and retailer alike. 
The mamifacturers. realizing!he economies offewer types, ploced this problem ofeliminating 
duplication in the hoJuls of their lamp tlevelopment engineers and the result was (he 'standard' 
line ofinsidefrosted lamps. ' (I.A. Jones & E.l. Morwick (1930).) 

97. PCA: J.H. Gaarenstroom aan Standaardisatie Comité, 17-12-1929. 
98. Ibid; PCA: Dossier Electrische Gloeilampen Standaardisatie. 
99. PCA: Bespreking Simplijied Line, 16-4-1929, Dossier Electrische Gloeilampen Standaardi-

satie. 
100. PCA: Standaardisatie Comité (Notulen), 1-3-1929. 
101. PCA: Welkomstwoord, Philips Ween, Weert, 1961. 
102. PCA: Bespreking Simplified Line, 16-4-1929, Dossier Electrische Gloeilampen Standaardi

satie. 
103. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961; PCA: Interview met G.l. van Sas, 20-2-

1979. 
104. Niet alleen produktietechnisch, ook administratief en logistiek. Verder was het gunstig het 

aantal reserve-onderdelen voor machines zo beperkt mogelijk te houden. 
105. PCA: Gloeilamperifabrlcage, Ie gedeelte, Syllabus ITO Licht, 1938. 
106. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961; PCA: Interview met G.J. van Sas, 20-2-

1979. 
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107. PCA: Gloeilamperifabricage, Ie gedeelte, Syllabus ITO Licht, 1938; PCA: Interview met G.l. 
van Sas, 20-2-1979; PCA: Interview (2) met G.l. van Sas, 12-4-1979; PCA: Zes jaar gerichte 
scholing, 1955-1961, TEO-publicatie. 

108. PCA: Gloeilamperifabricage, Ie gedeelte, Syllabus ITO Licht, 1938. 
109. PCA: GemBel (Mededelingen), 24-12-1938. 
110. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Ween, 1961. 
111. PCA: Gloeilamperifabricage, Ie gedeelte, Syllabus ITO Licht, 1938. 
112. Ibid. 
113. I.J. Blanken (1992), 65. 
114. PCA: Joh. Romp aan G.L.F. Philips, 14-6-1922. 
115. De mogelijkheden die er voor nieuwbouw en uitbreiding van fabrieksgebouwen waren, werden 

benut voor de radiolampen- en -apparatenfabricage. 
116. A.A. Bright (1972), 453. 

Sealex staat voor seal in(insme1ten)-exhaust(pompen). 
117. De chemicus Joh. Romp (1895-1985), hoofd-assistent aan de Technische Hogeschool Delft, 

kwam in 1920 bij Phllips en kreeg daar de leiding over de afdeling draadtrekken. In 1955 
ging hij met pensioen (pcA: Dossier Personen A-Z). 
PCA: Joh. Romp aan G.L.F. Phllips, 14-6-1922. 

118. Zie Hoofdstuk: 4. 
119. PCA: GemBel (Mededelingen), 24-12-1938. 
120. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961. 
121. PCA: Gloeilampenfabricage, Ie gedeelte, Syllabus ITO Licht, 1938; PCA: Welkomstwoord, 

Philips Weert, Weert, 1961. 
122. Het gaat hier vooral om een vergelijking van de jaren dertig met de jaren twintig. 
123. PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Ween, 1961. 

In 1935 en 1936 werden proeven gedaan met het zgn. hoge druk vullen. Een groep werd 
gebouwd, maar tot uitproberen kwam het niet. De machines waren nodig voor de kaars- en 
kroonlampengroep. (Ibid.) 

124. De fysicus G. Holst (1886-1968) kwam in 1914 bij Philips en was oprichter van het Natuur
kundig Laboratorium. In 1929 werd hij hoogleraar in Leiden. Na zijn pensioen bij Phllips in 
1946 werd hij commissaris. In 1957 nam hij afscheid van het bedrijf. (A. Heerding (1986), 
386.) 

125. Zie: 1.1. Blanken (1992), 205-319. 
126. PCA: Bespreking Simplified Line, 16-4-1929, Dossier Electrische Gloeilampen Standaardi-

satie. 
127. PCA: Joh. Romp aan G.L.F. Philips, 14-6-1922. 
128. In en Om (februari 1941), 2. 
129. J.B. Aninga (1896) kwam in 1919 in dienst van Philips. Hij begon zijn loopbaan bij de g1as

fabrieken, werd in 1934 overgeplaatst naar de BM-Apparaten en kreeg daar in 1945 de lei
ding. In 1958 verliet hij Philips. Van 1958 tot 1966 bekleedde hij het ambt van Hoogleraar 
aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. (pCA: Dossier Personen A-Z.) 

130. PCA: Interview (2) mei G.l. van Sas, 12-4-1979. 
131. I.J. Blanken (1992), 388-390. 
132. Ibid 412-420. 
133. PCA: Bekendmaking van de invoering van budgetteering aan de hoofdqfdelingschefs te Eind

hoven, Centrale Budget Commissie, 15-10-1930. 
134. PCA: Toelichting op de vraagpunten inzake budgetteering naar voren gekomen in de verga

dering dd. dinsdag 28 oktober jl., Centrale Budget Commissie, 18-11-1930. 
135. l.I. Blanken (1992), 419. 
136. Blijkt uit: PCA: Welkomstwoord, Philips Weert, Weert, 1961. 
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137. 1.1. Blanken (1992), 146. 
138. A.A. Bright (1972), 310. 

Noten bij Hoofdstuk 4 

1. Zie Hoofdstuk 2. 
2 . peA: Technische Directiebespreking (NotuLen), 20-2-1957; peA: GLS-groepen in de Wereld 

per januari 1983, A. v. Dorst, GemBeI Licht, februari 1983. 
3. 1.1 . BLanken (1992), 30. 
4. Ibid. 
5. Ibid 31-43. 
6. !bid 44-45. 
7. !bid 45-50. 
8. NV Philips Jaarverslag, 1938/39. 

De personeelsinkrimping in Eindhoven bleef overigens ondanks dit produktiespreidingsbeleid 
en ondanks de crisis beperkt door nieuwe activiteiten, voornamelijk op het gebied van radio. 
In het jaarverslag van 1926 heette dit 'een gelukkige omstandigheid, waarmede men in de toe
komst met steeds kon rekenen'. (NV Philips Jaarverslag, 1926.) De consequenties van het 
overname- en deelnemingenbeleid voor het personeelsbestand in Eindhoven werden in de jaar
verslagen gebracht als een punt van voortdurende zorg: 'Verscherping van comingemeerings
bepalingen en het voortdurend hooger optrekken van de tarieftnuren, dwingen ons - willen wij 
onze afzetgebieden behouden - in steeds meer landen fabrieken op te richten of de aldaar 
reeds bestaande uit te breiden. Het behoud van het in Eindhoven overgebleven gedeelte der 
fabricage blijft voor ons een voortdurende zorg {].' (NV Philips Jaarverslag, 1932.) In het 
volgende jaarverslag wordt nog eens herinnerd aan de hier geciteerde betreurenswaardige 
oorzaken der decentralisatie (NV Philips Jaarverslag, 1933/34). De bouwen uitbreiding van 
produktiecentra in het buitenland ging inmiddels onverminderd door. 
'Steeds verder gaat men af van wal eertijds de grondslag en de voorwaarde heette te zijn voor 
gezonde en duurzame bedrijfspolitiek'. (Ibid.) De hier gepresenteerde noodgedwongenheid 
moet enigszins worden gerelativeerd. In veel voorbeelden van produktiespreiding speelde een 
argument van invloedsvergroting ten opzichte van concurrenten een belangrijke rol. De in de 
jaarverslagen als negatief en noodgedwongen naar voren gebrachte strategie van produktie
spreiding is slaat ook voornamelijk op de radioproduktie . De gloeilampenproduktie in de ver
schillende landen was deels zeker gesteld door de contingenteringsafspraken in het Phoebus
kartel. 

9. peA: Werkplan, O.M.E. Loupart, New York, 12-12-1940. 
10. NV Philips Jaarverslag, 1940/41. 
11. Ibid; peA: Structure of Philips on JUlle 1, 1940; peA: Strucrure of Philips on January 1, 

1944; peA: Werkplan, O.M.E. Loupart, New York, 12-12-1940. 
12. peA: Werkplan, O.M.E. Loupart, New York, 12-12-1940; peA: De functie van Landen

groep-Direcreur, W. Wolters, 11-3-1946. 
13. peA: H1G Licht Roosterbesprekingen , 8-10-1968 ; peA: Werkplan, O.M.E. Loupart , New 

York, 12-12-1940. 
14. O.M.E. Loupart (1891-1962) startte zijn Philips-loopbaan als assistent bij de inkoopafdeling. 

In 1928 werd hij onderdirecteur van Pnilips en in 1946 trad hij toe tot de Raad van Bestuur. 
In 1957 werd hij commissaris (1.1 . Blanken (1992), 310, 311; peA: Dossier Personen A-Z). 

15 . peA: Werkplan, O.M.E. Loupart, New York, 12-12-1940. 
16. peA: Defunctie van Lalldengroep-Directeur, W. Wolters, 11-3-1946; peA: Defunctie van 

lalldeninspecteur, H.F. van Walsem, 20-9-1946; peA: De basisopzet van de Hoofdindustrie
groep (ongedateerd). 
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17. PCA: Betreft Centralisatie of Decentralisatie der Bedrijfsmechanisatie, J.D. Wackwitz, Afd. 
Techn. Eff. en Org., 29-10-1945. 

18. PCA: Defunctie van Landengroep-Directeur, W. Wolters, 11-3-1946. 
19. PCA: Protocol der vergadering d.d. 30 mei 1947, CORA. 
20. Ibid. 
21. E.J.G. van Royen (1991), 19. 
22. Een spraakmakend onderzoek waarin deze conclusie, voornamelijk aan de hand van gesprek

ken met oud-Philips-medewerkers, met verschillende voorbeelden is uitgewerkt, is M. Metze 
(1991). Goed gekozen is daarin de betreffende hoofdstuktitel De kracht van de achilleshiel 
(55-72). 

23. M. de Smidt & E. Wever (1987), 166. 
24. J. Muntendam (1987), 136-144; W.J. Dercksen (1986), 254; M.P. George (1961), 201; M. 

de Smidt & E. Wever (1987), 166. 
25. PCA: Een inventarisatie van pOlentil!le vestigingsplaatsen in Nederland, W. Albeda, 7 juli 

1960. 
26. Eindhovens Dagblad (18 juni 1947). 
27. PCA: Reeds tot Stand gekomen spreiding (ongedateerd). 
28. 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950); 'Tweede nota inzake de industrialisatie 

van Nederland' (1950); 'Wijziging tiende hoofdstuk der Rijksbegroting' (1952); 'Resultaten 
van het stimuleringsbeleid in de ontwikkelingskernen in de jaren 1959-1964' (1965); 'Nota 
inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968' (1964); J. Winsemius (1952). 
Eindhovens Dagblad (18 juni 1947). 

29. 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950). 
30. Ibid; M. de Smidt & E. Wever (1987), 76; J. Winsemius (1952), 5-8. 
31. 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950); 'Tweede nota inzake de industrialisatie 

van Nederland' (1950); 'Wijziging tiende hoofdstuk der Rijksbegroting ' (1952); 'Resultaten 
van het stimuleringsbeleid in de ontwikkelingskernen in de jaren 1959-1964' (1965); 'Nota 
inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968' (1964); M. de Smidt & E. 
Wever (1987), 76-77. 
Zie ook: PCA: Notitie betreffende spreiding der industrie, A.L.B. Brambach, 3-8-1946. 

32. 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950); 'Tweede nota inzake de industrialisatie 
van Nederland ' (1950); 'Wijziging tiende hoofdstuk der Rijksbegroting' (1952); 'Resultaten 
van het stimuleringsbeleid in de ontwikkelingskernen in de jaren 1959-1964' (1965); 'Nota 
inzake het te voeren industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968' (1964). 

33. W.J. Dercksen (1986),267. 
34. M. de Smidt & E. Wever (1987), 77; 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950). 

J. Winsemius (1952), 4. 
35. Volgens de geraadpleegde bronnen W.I. Dercksen (1986), 254 en M. de Smidt & E. Wever 

(1987), 167 groeide het aantal Nederlandse Philips-vestigingen buiten Eindhoven van 26 in 
1949 naar 80 in 1965. Van de 86 vestigingen die in de periode 1945-1973 buiten Eindhoven 
wuden zijn opgericht, kwamen er 48 in ontwikkelings- en probleemgebieden terecht. 
Bezien we de sterk uiteenlopende cijfers in jaarlijkse tellingen en vergaderstukken van Philips 
dan valt op dat deze vaak niet eens in de buurt komen van de hier gepresenteerde cijfers. We 
moeten concluderen dat verifieerbare getallen over het aantal vestigingen moeilijk te achter
halen zijn. De vraag is namelijk wat men bij een telling als vestiging heeft gedefinieerd. De 
gepresenteerde bronnen geven hiervan geen nauwkeurig beeld. Uit de Philipsbronnen blijkt 
dat soms verkoopcentra, centrale magazijnen, service-centra, bureau's van de afdeling pen
sioenvoorzieningen en afdelingen personeelszaken als zelfstandige vestiging zijn geteld. Ver
der had Philips de gewoonte één vestiging voor twee Hoofd IndustrieGroepen als twee ves
tigingen te tellen . Zo telde Roosendaal, waar de Lichtgroep TL-lampen fabriceerde en de glas
onderdelenfabricage aan de lampenfabricage was toegevoegd, twee vestigingen: één voor de 
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HIG Licht en één voor de HIG Glas . Tenslotte was in veel gevallen sprake van tijdelijke of 
nood-vestigingen. . 
Ondanks Philips' vrij ruime definitie van het begrip vestiging komen de meeste Philips
tellingen lager uit dan die hier zijn gepresenteerd. 

36. W.J. Dercksen (1986),255; M. de Smidt & E. Wever (1987), 167. 
37. PCA: Vestigingsonderzoek in Nederland, 1942. 
38. PCA: Reeds tot stand gekomen spreiding (ongedateerd) ; PCA: HIG Licht Roosterbesprekin-

gen, 8-10-1968. 
39. PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 8-10-1968. 
40. Zie Hoofdstuk 2. 
41. Ibid. 
42. PCA: Spreidingsbeleid, Octogonenprogramma 1959/1960 no. 13, 7-6-1960. 
43 . PCA: Organisatie en structuur (Notulen), 29 november 1956. 

De bedoeling is geweest het fabricagecentrum Benelux parallel aan de vorming van de Euro
pese markt uit te breiden naar een fabricagecentrum voor heel West-Europa. 

44. PCA: Nieuwe Standaard/ampe'!fabriek te Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 
8150, 8-1-1959. 
Zie bijv.: PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 2-6-1960. 

45 . PCA: Lichtgroep-directie aan Jhr. C.M . Mollerus , Secr. van de RvB, 28-2-1958. 
Een discussie over de verandering van de functionaliteit van het SU -principe, als gevolg van 
een concentratie van de produktie, wordt gevoerd in Hoofdstuk 6. 

46. Ibid. 
47. PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 2-6-1960. 
48. Zie ook M. Metze (1991), 70: 

'Vanwege de enorme autonomie van Philips' NO's (Nationale Organisaties, HV) kwam ook 
de zo dringend noodzakelijke schaalvergroting van de produktie eigenlijk pas een jaar of tien 
laJer, rond 1980, goed op gang. In de jaren zestig en zeventig probeerde men wel WaJ op dit 
gebied, maar in prakIijk stuitten Eindhovense pogingen om ergens een stukje produktie te 
beëindigen en naar elders over te brengen veelal onmiddelijk op tegenwerking, venragings
tactieken en tergende onderhandelingen. Sluiting van een fabriek was helemaal een crime, dm 
heeft in sommige gevallen wel eens een jaar ofzeven geduurd. Meestal kon een NO alleen tot 
medewerking worden bewogen door aall uitruil te doeII, in de sfeer van: goed, wij willen wel 
stoppen met de strijkijzers, als we er scheerapparaJen voor in de plaaJs krijgen. DaJ leverde 
wel enige concentraJie vall produktie op, maar veel te weinig schaalvergroting. Alleen de 
lIieuwefabrieken, die het concern bouwde, voldeden WaJ dm betreft aan de eisen van de tijd.' 

49. PCA: Betreft Centralisatie ofDecentralisaJie der Bedrijfsmechanisatie , J.D. Wackwitz, Afd . 
Techn. Eff. en Org. , 29-10-1945. 

50. Ibid. 
51. PCA: Betreft CentralisaJie ofDecentralisaJie der Bedrijfsmechanisatie, J.D. Wackwitz, Afd. 

Techn. Eff. en Org., 29-10-1945 . 
52. Ibid. 
53. Ibid . 
54 . Ibid. 
S5 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 8-2-1958. 
56. PCA: StaJuut, BM-Kern, 17-2-1961. 
57. Zie: PCA: Jaarverslag Voorontwikkeling BMLicht, HIG Licht, 1961. 
58. Vgl.: J .B. Aninga (1958); J.B. Aninga (1964); J.B. Aninga, De IlIgenieur 76(1964)42, W159-

168; l.B. Aninga (1967). 
59. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 8-2-1958. 
60. Ibid. 
61. AJ.C. Manders (1990),45 . 
62. PCA: Statuut, BM-Kern , 17-2-1961. 
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63. A.J.C. Manders (1990), 45. 
64. lbid 48. 
65. Ibid 46. 
66. Voor bijv. de scheerapparatenproduktie in Drachten gold dit niet. 
67. Ibid 52. 
68. Voor de Lichtgroep was dit onderzoek interessant voor de verschillende spaarlampen, waarin 

elektronica is verwerkt. 
69. Ibid 146. 
70. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 28-1-1956. 
71. PCA: Enkele opmerkingen omtrent de invloed van gedecentraliseerde moederfabrieken op de 

GemBel-organisalie, M. Spies namens de Centrale Gem. Belangen , 31-10-1960; PCA: Ontwik
kelings-Directiebespreking (Notulen), 28-1-1956; peA: Ontwikkelings-Directiebespreking 
(Notulen), 17-12-1956; peA: Technische Directiebespreking (Notulen), 12-10-1962; PCA: 
Ontwikkelings-Directiebespreking (Stukken), Bespreking in Roosendaal op 12 november 1956, 
J. Bergmans, 14-11-1956. 

72. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 2-6-1960. 
73. peA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-1956. 
74. Ibid. 
75. Ibid. 
76. PCA: Betreft CemralisaJie of DecemralisaJie der BedrijfsmechanisaJie, J.D. Wackwitz, Afd. 

Techn. Eff. en Org., 29-10-1945; peA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-
1956. 

77. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 12-5-1956. 
78. Ibid. 
79. lbid; PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956; peA: Ontwikkelings-

Directiebespreking (Notulen), 30-5-1956. 
80 . . PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956. 
81. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 17-5-1957. 
82. peA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957. 

PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1961. 
83. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1962. 

Zie ook: peA: Ontwikkelings Kern Licht (Notulen), 21-3-1961; PCA: SmnenvaJting van de 
voordracht over AuromaJisering in de Lichtgroep, A.A. Kruithof, 20-3-196l. 

84. PCA: HIG Licht SiluaJieoverziclu, oktober 1963, D. Noordhof en J. Veerman, 30-10-1963. 
85. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 12-5-1956. 
86. GemBeI staat voor Gemeenschappelijke Belangen. Deze afdeling is onderwerp van paragraaf 

3. TEO staat voor Technische Efficiëntie en Organisatie. 
87. PCA: Samenvatting inleiding 'rol moederfabrieken' op de J. P. C. Conference 21 en 22 novem

ber 1973, M.H.A. van de Weijer, 26-10-1973. 
88. Een belangrijker punt, nl. dat een produktiebedrijf dat tevens Moederfabriek is 'niet noodzake

lijkerwijs geoptimoliseerd' was, 'soms zelfs in tegendeel', werd geaccepteerd (Ibid) . 
89. Zie Hoofdstuk 9. 
90. Een vrijer geformuleerde functie-omschrijving gaf de Technische directie in 1957: 

'Gem. Belangen is de instantie. die op de buitenfabrieken toeziet en er o.a. op let. dat de 
fabrikant niet door misplaaJste zuinigheid blijft doonnodderen, terwijl goede hu/pafdelingen 
klaar staan om hem te helpen.' (pCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 5-10-1957.) 

91. M. Naber (1897-1946) begon in 1915 als secretaresse bij Philips. In 1920 werd zij secreta
resse van P. Staal en speelde zij een belangrijke rol in de eerste jaren van de afdeling Ge
meenschappelijke Belangen. In 1945 verliet zij het concern. (peA: Dossier Personen A-Z.) 

92. S. Aninga (1894-1974) kwam in 1913 in dienst van Philips, startte in 1920 de afdeling 
Gemeenschappelijk Belangen. Na verschillende functies, onder meer bij Volt in Tilburg, en 
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reizen naar het buitenland werd hij in 1951 directeur in Roosendaal. In 1958 ging hij met 
pensioen. (Philips Koerier 14(1957)11, 7; Philips Koerier 14(1958)12, 12; PCA: Dossier 
Personen A-Z.) 

93. PCA: Ontstaan Gemeenschappelijke Belangen, H. Berghman aan J. Ruules, 7-9-1978. 
94 . PCA: Richtlijnen voor de GemBel afdelingen betreffende hetfabricagebeleid, Th.P . Tromp, 

15-11-1950; PCA: D. Noordhof aan M. Spies, 27-10-1960. 
Th.P. Tromp (1903-1984) kwam in 1927 in dienst van Philips. In de oorlogsjaren was hij in 
militaire dienst. In 1945 werd hij minister van Openbare Werken en Vervoer en daarna minis
ter van Wederopbouw. In 1945 kwam hij terug bij Philips waar hij na ren jaar lid werd van 
de Raad van Bestuur. In 1958 werd hij vice-president en in 1969 ging hij met pensioen. 
(pCA: Dossier Th.P . Tromp.) 

95 . PCA: Verslag Inter GemBelangen Conferentie 1969. 
96. De Machinefabrieken hadden het alleenrecht op de bouw van machines. Uitbesteden ervan aan 

derden viel binnen de beslissingsbevoegdheid van de Machinefabrieken. (E.J. G. van Royen 
(1991), 88.) 

97. Daarnaast werd GemBel verantwoordelijk voor de (organisatie van de) levering van grond-
stoffen aan buitenfabrieken. 

98. In Hoofdstuk 8 komen we uitgebreid op dit capaciteitstekort terug. 
99. De hier beschreven problematiek concentreert zich op gloeilampen en TL-lampen. 
100. PCA: Spelregels, Machinefabriek M, 15-1-1969; PCA: Taak en junctie van de Mfabriek als 

onderdeel van de centrale machinefabrieken, Directie Machinefabriek M, 6-3-1969; PCA: 
Conclusie van de bespreking over de M-seaor, Machinefabriek M, 20-6-1973 ; PCA: Verslag 
directeuren M-vergadering van 14-5-1974, Machinefabriek M; PCA: Verslag directeuren M
vergadering van 15-10-1974, Machinefabriek M. 

101. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 20-2-1957. 
102. Een verbod op het uitbesteden van prototype-bouw aan derden is in het beschikbare archief

materiaal niet gevonden. Wel blijkt uit de bronnen, dat uitbesteden ongebruikelijk was en zelfs 
werd beschouwd als (technisch) onmogelijk, gezien de complexiteit van het werk en de eisen 
die de Lichtgroep stelde. 
Dat de BM-werkplaatsen overbelast waren, blijkt onder meer uit: PCA: Benelux Bedrijfs
leidersvergadering (Notulen), 6-2-1960; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 12-2-
1965. 

103. Zie Hoofdstuk 8. 
104. PCA: Enkele opmerkingen omtrent de invloed van gedecentraliseerde moederfabrieken op de 

GemBel-organisatie, M. Spies namens de Centrale Gem.Belangen, 31-10-1960. 
105. 'You can always raise money ijyou are a profilabie company, bUi ij lhere are going 10 be 

limilS 10 the concern 's expansion they will be the resuJls of Ihe difficulry in geuing the right 
men, not lhe failure 10 finance projecis. 
This lauer consideration is all-imponant. Manpower, I always say, is a big M. lt is junda
mentol 10 lhe ju/ure health of lhe concern.' (Announcer 11 (1962)8.) 
Aldus W. de Jonge in 1962. Met relativering van de opmerking over geldmiddelen geeft dit 
een goed beeld van de arbeidsbehoefte bij het expanderende Philips. 
W.A. de Jonge (1905-1982) startte zijn Philips-loopbaan in 1928 bij de financiële afdeling. 
In 1954 werd hij lid van de Raad van Bestuur en in 1960 vice-president. In 1968 werd hij lid 
van de Raad van Commissarissen. 

106. Uit de hierna volgende hoofdstukken kunnen we opmaken, dat het met de werkelijke aandacht 
voor deze drijfveren wel meeviel. Bij de ontwikkeling van geheel nieuwe machinegroepen 
speelden vaak hele andere drijfveren een rol, waarbij arbeids- en kostenbesparing onderge
sneeuwd raakten. Pas later, bij het systematisch verbeteren van de machinegroepen, traden 
arbeids- en kostenbesparing meer op de voorgrond . 

107. Hoewel de kennis die zij uitdroegen voornamelijk voortkwam uit hun werkzaamheden binnen 
Philips, kan hun bijdrage aan de technische wetenschap van de produktietechnologie nauwe-
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lijks worden overschat. Overigens passen in deze namen rij van hooggeleerden ook namen van 
Philips-ingenieurs buiten de BM-groepen, zoals de hoogleraren J. Bertrand, F. Doorschot, R. 
van Hasselt, W. van der Hoek, B. ten Hom, A. Horowitz, M. Koster, H. Muller, A. 
Pekelharing, L. Reijers, P. de Ruwe en P. Sanders. 
H.P. Stal (1920) was werkzaam bij de Oranje Nassau Mijnen in Heerlen en Lips in Drunen 
voor hij in 1947 als constrcuteur in dienst trad van de BM-Apparaten van Philips. In 1953 
ging hij over naar de HIG Icoma en in 1961 verliet hij het concern om in Delft het ambt van 
hoogleraar te aanvaarden. Negen jaar later kwam hij terug naar Pbilips en kreeg de leiding 
over de BM-Licbt. Van 1979 tot 1985 was Stal voor de tweede maal hoogleraar, maar nu in 
Eindhoven. 
J. Erkelens (1924) werkte bij Philips van 1951 tot 1966. Hij begon zijn Philips-loopbaan bij 
de BM-Elektronenbuizen. Van 1960 tot 1965 was hij hoofdingenieur bij de Mullard Radio 
Valve Co. in Gr.-Brittannië, waar hij in 1961 werd benoemd tot voorzitter van het Machine 
Tools Standardisation Committee van de Britse Philips-organisatie. In 1965 werd Erkelens 
BM-chef in Roosendaal. Een jaar later verliet hij Philips en werd hoogleraar in Eindhoven. 
Van 1979 tot 1982 was hij rector magnificus van deze Hogeschool. In 1985 nam hij als hoog
leraar afscheid. 
I.M. van Bragt (1935) kwam in 1955 in dienst van Philips bij de BM-Apparaten. Drie jaar 
later verliet hij Philips om te werken en te studeren aan de Technische Hogeschool in Eind
hoven. In 1966 kwam hij terug bij Philips. Tot 1969 werkte hij bij de BM-Voorontwikkeling 
van de HIG Licht. In 1969 ging hij over naar de BM-groep in Turnhout. In 1975 kreeg hij 
de leiding over de BM-Voorontwikkeling in Eindhoven. Van Bragt werd in 1985 hoogleraar 
in Eindhoven. In 1991 verliet hij Philips. 
LW.M. Bertrand (1946) kwam in contact met Philips door een promotie-onderzoek voor dit 
bedrijf aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. In 1983 was hij als hoofd organisatie 
en ontwikkeling betrokken bij de oprichting van ASM Lithografie. Een jaar later kreeg hij een 
functie bij de Machinefabrieken. Bertrand werd in 1988 benoemd tot hoogleraar aan de Tech
nische Universiteit in Eindhoven. 
F. Doorschot (1937) startte zijn Philips-loopbaan bij de HIG Elcoma. In 1968 ging hij over 
naar het Centrum voor FabricageTechnieken, in 1970 naar de Elcoma-vestiging in Sittard en 
in 1974 weer naar het CFT. Van 1984 tot 1991 was hij Hoogleraar in Eindhoven . 
R. van Hasselt (1911) werkte van 1935 tot 1948 bij Philips. Hij begon bij de Machinefabriek 
en eindigde als hoofd personeelszaken voor laboratoria en fabrieken . In 1948 werd hij 
hoogleraar in Delft. Van 1962 tot 1979 was hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool in 
Twente. 
W. van der Hoek (1924) werkte bij Philips van 1949 tot 1984. Hij was tot 1964 werkzaam 
bij de BM-Apparaten en eindigde zijn loopbaan bij het CFT. Van 1962 tot 1985 was hij hoog
leraar in Eindhoven, waar hij onderconstructeurs vooral bekendheid kreeg door zijn 'Des 
Duivels Premenboek' . 
B. L. ten Hom (1919) startte zijn Phili ps-loopbaan in 1949 bij de Machinefabrieken en werd 
daar 1950 hoofd ontwikkeling. In 1967 werd hij wetenschappelijk adviseur van de Machine
fabrieken . Van 1968 tot 1980 was hij Hoogleraar in Delft. 
A. Horowitz (1904-1982), werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieur, werkte van 
1929 tot 1948 bij Philips en werd daar bekend als de 'vader van de Philishave'. Van 1948 tot 
1953 richtte hij zich op de ontwikkeling en de fabricage van prefab staalconstructies in de NV 
Ontwikkelingsmaatschappij Polynorm. In 1953 nam hij deel in het Ingenieurs en Adviesbureau 
Multinorm. Van 1959 tot 1974 was hij Hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eind
hoven. Vlak voor zijn overlijden in 1982 kende de Technische Hogeschool Delft hem een 
eredoctoraat toe. (PCA: Dossier Personen A-Z; 1. Jungschleger (1982) .) 
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M.P. Koster (1941) begon zijn loopbaan in 1967 bij Philips' HIG Elcoma en ging in 1969 
naar het Centrum voor FabricageTechnieken. In 1985 werd hij hoo1eraar in Eindhoven en in 
1992 verruilde hij dit ambt voor een leerstoel aan de Universiteit van Twente. 
H.L. Muller (1913) begon in 1938 zijn loopbaan bij Philips in de BM-Gloeilampen, dan nog 
verbonden aan de Machinefabriek. In 1945 ging hij over naar het NatLab en in 1948 kreeg 
hij de leiding over de BM-Elektronenbuizen. In 1968 werd hij hoofd van het toen opgerichte 
Centrum voor FabricageTechnieken. Muller was van 1961 tot 1978 hoogleraar aan de Tech
nische Hogeschool in Eindhoven. 
A.J. Pekelharing (1916) kwam in 1951 bij de Philips Telecommunicatie Industrie in Hilver
sum. Van 1957 tot 1983 was hij Hoogleraar in Delft. 
L.N. Reijers (1935) werkte van 1970 tot 1979 bij Philips. Hij bekleedde leidinggevende 
functies, onder meer bij de Numerical Control Applications Department en de Microcomputer 
Development System Group. In 1979 werd hij hoogleraar aan de Technische Universiteit in 
Delft. 
P. de Ruwe (1941) kwam in 1969 bij Philips Components in Nijmegen, waar hij onder meer 
leiding gaf aan de Engineering van het MEGA-project. Van 1987 tot 1992 werkte hij bij het 
Centrum voor FabricageTechnieken. Sinds 1992 is hij hoogleraar in Delft. 
P.W. Sanders (1934) startte zijn loopbaan in 1954 bij Philips op het Electronenbuizenlabora
torium, waar hij na tien jaar chef voorontwikkeling werd. In 1973 verliet hij Philips voor een 
managementfunctie bij Thomas Regout in Maastricht. Zes jaar later kreeg hij een leidingge- . 
vende functie bij Philips' Centrum voor FabricageTechnieken. In 1984 werd Sanders benoemd 
tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. 

108. PCA: Verslag Inter GemBelangen Conferentie 1969. 
109. PCA: Kon verslag van de bespreking 'Machinedirectie', TEO-Licht, 15-9-1977. 

'Als voornaamste vraagpunten worden gezien: 
a) Op welke wijze dient Gem. Belangen, als één van de potentiele hoofdafnemers, betrokken 
te zijn bij het tot stand komen van specificaties van nieuwe machines ofmachinegroepen? 
(Catalogusbeleid) (h. v. Hor. 600, Hor. 4000, B-groep koars/kroon, wedge-seal groepen). 
b) Hoe worden prioriteiten gesteld in B.M. -groepen met betrekking tot projecten voor de moe
derfabrieken en projecten voor fabrieken in het b/jitenland? 
(B.M. -projecten moederfabriek lopen via B. V. - B.M. -projecten-vergadering; opdrachten voor 
buitenland lopen via bonnen) 
c) Hoe worden bestellingen van (series van) machines gestuurd? Zijn bij het plaatsen van 
bestellingen aspecten van planning, allocatie, vervanging door '2e hands' groepen voldoende 
bekeken? 
Het bestellingsbeleid resulteen in voorraden. Gem. Belangen is hoofdvoorraadhouder. 
d) Er is behoefte aan algemene beleidsbeslissingen. B. v. t.a. v. 
* fabriceren machines in andere landen 
* regels voor verschaffen van tekeningen 
* bestel- en voorraadbeleid reserve-onderdelen 
* regels m.b.t. documentatie, fabricagevoorschriften etc. 
* regels m. b. t. levensduur machines, herwaart!.ering, etc.' (Ibid.) 
Zie ook: PCA: Machinedirectie, R. Verbeek Wolthuys, GemBel HIG Licht, 8-3-1977. 

110. Zie Hoofdstuk 9. 

Noten bij Hoofdstuk 5 

1. De gebeurtenissen bleven beperkt tot de invoering van oliepompen en de bouw van SU-groe
pen voor kaars- en kroonlampen. (PCA: Welkomstwoord, Philips Ween, Weert, 1961.) 
Zie ook Hoofdstuk 3. 
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2. PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 28-1()"1957. 
A.I. Deenen (1897-1973) was van 1915 tot 1963 in dienst van Philips. Hij begon zijn loop
baan als assistent op het Chemisch Laboratorium, werd in 1921 afdelingschef 'planning', 
kreeg in 1931 een leidinggevende functie binnen de afdeling GemBel en kwam in 1946 in de 
Technische directie van de ffiG Licht. In 1952 werd hij benoemd tot algemeen technisch 
directeur van de ffiG Licht. In 1957 werd hij lid van de Raad van Bestuur. (pCA: Dossier 
Personen A-Z.) 

3. PCA: Lichtgroep-directie aan Jhr. C.M. Mollerus, Secr. van de RvB, 28-2-1958; PCA: 
Nieuwe Stantkmrdlamperifabriek te Weert, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 8150, 
8-1-1959. 

4. PCA: Nieuwe Standao.rdlamperifabriek te Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 
8150, 8-1-1959. 
Zie ook: PCA: BM Licht Weert - FlusJwfd. Licht Weert, Centrale Budgetcommissie, Project
nummer 77096-77636,30-3-1977. 

5. O.m.: PCA: Fully Mechanised Production ofGLS-lamps, I.A. van Beme, Philips Licht Con
gres, 20-2-1959; Th. Bechtold (1979). 

6. PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 24-2-1958. 
7. PCA: Fully Mechanised Production ofGLS-lamps, J.A. van Berne, Philips Licht Congres, 

20-2-1959; Eindhovens Dagblad (31 augustus 1961); N.A. Halbertsma (1961); Announcer 
15(1961)6, 12-13. 
PCA: Nieuwe Standoordlamperifabriek te Weert, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 
8150,8-1-1959. 

8. PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 28-1()"1957; PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 24-2-
1958; PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 11-11-1957. 

9. PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 28-1()"1957. 
10. J. Damen (1987), 59-62. 
11. !bid 62. 
12. M. de Smidt & E. Wever (1987), 76. 
13. J. Damen (1987), 63; 'Nota inzake de industrialisatie van Nederland' (1950); 'Tweede nota 

inzake de industrialisatie van Nederland' (1950); 'Resultaten van het stimuleringsbeleid in de 
ontwikkelingskernen in de jaren 1959-1964' (1965); 'Nota inzake het te voeren industriesprei
dingsbeleid 1965 tlm 1968' (1964). 

14. PCA: Raad van Bestuur (Notulen), 24-2-1958; PCA: Nieuwe Stantkmrdlamperifabriek te 
Weert, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 8150, 8-1-1959. 

15. PCA: Nieuwe Standaardlampenfabriek te Weert, Centrale Budgetcommissie, Projectuummer 
8150, 8-1-1959. 

16. Een eerder plan om in Weert een televisiebuizenfabriek te vestigen werd door de Raad van 
Bestuur afgewezen. Een dergelijke fabriek had een personeeisbehoefte van ongeveer 500 
arbeiders. Voor een gloeilampenfabriek was de personeelsbehoefte de helft kleiner. (pCA: 
Raad van Bestuur (Notulen), 11-11-1957.) 

17. Th.P. Tromp (1957); Th.P. Tromp (1959). 
Zie ook: R.W. Riis (1946). 

18. Announcer 17(1963)10, 10-13. 
19. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 28-8-1954. 
20. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 3-11-1956. 
21. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 31-5-1957. 
22. Een goede beschrijving van deze machine geeft: P. van Zonneveld (1960). 
23. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 15-12-1956. 
24. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 31-5-1957. 
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25. In wezen golden de gloeilamp en de gloeilampenfabricage al als voorbeeld voor andere lamp
typen. Op deze lamp was alle kennis gebouwd. De gloeilamp was daarnaast het traditionele 
produkt in deze bedrijfstak. 
In Hoofdstuk 7 en 8 zullen we de voorbeeldfunctie duidelijk geïllustreerd zien in de ontwik
keling en de opbouw van de TL-lamp. 

26. O.m.: PCA: Ontwikkelings-DirectiebespreJcing (Notulen), 3-7-1954; PCA: Ontwikkelings
DirectiebespreJcing (Notulen), 28-8-1954; PCA: OntwikkeJings-DirectiebespreJcing (Notulen), 
3-11-1956; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 20-2-1957. 

27. PCA: Technische DirectiebespreJcing (Notulen), 20-2-1957. 
28. PCA: Technische DirectiebespreJcing (Notulen), 31-5-1957. 
29. Ibid . 
30. PCA: Nieuwe Standaardlampenfabriek Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

8150,8-1-1959. 
31. PCA: Technische DirectiebespreJcing (Notulen), 26-10-1957. 
32. Ibid; PCA: Fully Mechanised Production ofGLS-lamps, J.A. van Berne, Philips Licht Con

gres, 20-2-1959. 
Zie ook: P.M. Sanders (1960) . 
Een vergelijkbaar project, waar het bouwen van de fabriek met de fabricage werd gecombi
neerd tot een 'perfecte' fabriek vinden we in ' Mechanical Handling ' van 1932. Het gaat hier 
om een project van de Britse Genera! Electric Company in Wembley. (G.F. Zimmer (1932).) 

33 . Bijv. : Th. Bechtold (1979); Annowzeer 15(1961)6, 12-13. 
34. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 5-12-1958. 
35. In de budgetaanvraag voor Weert, werd de nieuwe fabriek overigens juist gemotiveerd met 

de geplande ontwikkeling van de volggroepen . 
'De geplande verdere mechanisatie van de SU-groepen (kan) in de huidige behuizing slechts 
len dele worden doorgevoerd, omdat: a) hel nieuwe aan- en afvoersysleem van de groepen niel 
op de Emmasingel gerealiseerd kon worden, gezien de aard van hel gebouw; b) de aftnelingen 
van de nieuwe, sneller lopende SU-groep zodanig zijn, dat plaatsing op de Emmasingel onmo
gelijk is. ' (PCA: Nieuwe Standaardlampenfabriek Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, Pro
jectnummer 8150, 8-1-1959.) 

36. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1963; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1962; PCA: 
Gebouwen inrichting van de Concern-mechanisatie afd. Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, 
Projectnummer 2100,26-7-1962. 
Zie ook: Philips Koerier 21(1964)6, 5. 

37. PCA: BM-jaarverslagen, HIG Licht. 
38. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 28-8-1954. 
39. PCA: Technische DirectiebespreJcing (Notulen), 9-1-1960; PCA: Automatische SU-groep voor 

GLS-Iampen, Dossier Fabricagemethoden; PCA: Technische DirectiebespreJcing (Notulen), 
20-2-1957. 

40. PCA: Directiebezoek aan Weert, 7-6-1971. 
Zie ook: PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen , 25-6-1974. 

41. PCA: Standaardisatie Comité (Notulen), 30-7-1929. 
42. PCA: Technische DirectiebespreJcing (Notulen), 20-2-1957; PCA: Nieuwe Standaardlampen

fabriek Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 8150,8-1-1959. 
In 1992 zijn er tegen de honderd A- en B-groepen (B-groepen; zie Hoofdstuk 6). 

43. Zie Hoofdstuk 4. 
PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1965. 

44. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 20-2-1957. 
45. Hoe door het doorschuiven de machines rond 1980 over de wereld waren verdeeld, is te zien 

in PCA: GLS-groepen in de Wereld per januari 1983, A. v. Dorst, GemBeI Licht, februari 
1983. 
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46. Een kenmerk dat in Hoofdstuk 1 met de term innovatieruimte is aangeduid. 
47. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-5-1958. 
48. Ibid . 
49 . Zie verder Hoofdstuk 6. 
50. PCA: Bezoek aan General Electric, A.J. Meijers en J.P.R. Korthals Altes, 19-30 sept 1966, 

Reisrapport; PCA: Bezoek aan General Electric, A.I. Meijers, 23 sept - 9 okt 1963, Reis
rapport. 

51. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-1956. 
52. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 20-2-1957. 
53. J.A. van Beme (1906) begon zijn loopbaan bij Philips in 1933 als ingenieur bij de Röntgen

fabricage. Van 1959 tot zijn pensioen in 1966 had hij de leiding over de BM-Licht. (PCA: 
Dossier Personen A -Z.) 
F.W. Custers (1907-1986) was van 1928 tot 1969 in dienst van Philips. Tot 1949 werkte hij 
bij de glasfabrieken in Eindhoven, in Warschau, Praag en Weiszwasser. Sinds 1949 maakte 
hij deel uit van de bedrijfsleiding Benelux van de HIG Licht. In 1957 werd hij adjunct
directeur van de HIG Licht en in 1966 directeur van het produktiecentrum Benelux van de 
HIG Licht. (Ibid.) 

54 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-5-1958; PCA: Bezoek aan General Elec
tric, A.I. Meijers en J.P.H. Korthals Altes, 19-30 sept 1966, Reisrapport; PCA: Bezoek aan 
General Electric, A.J. Meijers, 23 sept - 9 okt 1963, Reisrapport; PCA: Bezoek aan Genera! 
Electric, I.A . van Beme, A. Groeneveld en W. ter Hoeve, 28 mrt - 8 apr 1960, Reisrapport; 
PCA: Bezoek aan Genera! Electric, Van Tijen, 1/22 apr 1959, Reisrapport. 

55. PCA: Technische Direetiebespreking (Notulen), 24-5-1958. 
56. Ibid . 
57. PCA: Bezoek aan General Electric, A.I. Meijers en J.P.H. Korthals Alles, 19-30 sept 1966, 

Reisrapport ; PCA: Bezoek aan Genera! Electric, A.I. Meijers, 23 sept - 9 okt 1963, Reisrap
port; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), Uitgebreide TDB, 24-11-1966. 
Zie ook: PCA: Bezoek aan General Electric, I.A. van Beme, A. Groeneveld en W. ter Hoe
ve, 28 mrt - 8 apr 1960, Reisrapport; PCA: Bezoek aan General Electric, Van Tijen, 1/22 
apr 1959, Reisrapport . 

58. PCA: Bezoek aan General Eleetric, A.J. Meijers en J.P.H. Korthals Alles, 19-30 sept 1966, 
Reisrapport; PCA: Bezoek aan General Electric, A.I. Meijers , 23 sept - 9 okt 1963, Reis
rapport. 

59 . Ibid. 
60. PCA: Bezoek aan General Electric, A.J. Meijers en J.P.R. Korthals Alles, 19-30 sept 1966, 

Reisrapport. 
61. PCA: Bezoek aan General Electric, A.I. Meijers , 23 sept - 9 okt 1963, Reisrapport; PCA: 

Bezoek aan General Electric, A.J. Meijers en J.P.H. Korthals Altes, 19-30 sept 1966, Reis
rapport . 

62. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 17-5-1957. 
63. PCA: Bezoek aan Genera! Eleetric, A.J. Meijers en J.P.H. Korthals Altes, 19-30 sept 1966, 

Reisrapport . 
LP.H. Korthals Alles (1927) had in deze periode de leiding over de BM-Voorontwikkeling. 
A.J. Meijers (1933) was BM-chef in Weert. 

64 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 17-5-1957. 
65 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 20-2-1957. 
66. Gesprek met Hendriks , 27-2-1992. 
67. Zie o.m .: PCA: Quo Voois BM Licht, J.A. van Beme, 3-7-1964. 
68. Andere termen zijn 'index ' en 'omzet' (Resp.: PCA: Bezoek aan Genera! Eleetric, J.A. van 

Beme en F .W. Custers, okt 1965, Reisrapport en PCA: Bezoek aan General Electric, LA. 
van Beme, 22 apr - 8 mei 1963, Reisrapport) . 
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69. Veel later zou men zelfs zo willen construeren dat de ruimte voor verdere ontwikkelingen die 
via verbeteringen van de bewegingen aanwezig was bij voorbaat werd benut. F. den Hartog 
(1937) noemde dat in 1971 'het vermijden van de inbouw van ongebruikle reserves. ' (pcA: 
Directiebezoek aan Weert, 7-6-1971.) 

70. R.G. Skerrett (1929) . 
Zie ook: F.W. Preston (1931); Electronic Engineering 24(1952)293, 327; Mass Produclion 
28(1952)7, 50-59; 1he Engineer 193(1952)5026, 696-699; F. V. Tooley (ed.) (1974). 

71. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 3-11-1956. 
Deze redenatie werd enige jaren later herhaald in: PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 2-6-
1960. 

72. PCA: Teclulische Directiebespreking (Notulen), 31-5-1957. 
73. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 3-11-1956. 
74 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 31-5-1957. 
75 . Bijv. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 14-11-1958; PCA: Technische Directie

bespreking (Notulen), 31-10-1958; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 13-6-1959; 
PCA: TEO-Weert aan Bedrijfsleiding Weert, 21-6-1965 . 

76. Zie o.m.: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 22-11-1958; P. van Zonneveld 
(1960). 

77. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 14-11-1958. 
De wulst is het deel van de ·hals van de ballon, dat bij het insmelten van de ballon verloren 
gaat. 

78. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 31-10-1958. 
79. PCA: Teclulische Directiebespreking (Notulen), 13-6-1959. 
80. PCA: Nieuwe Standaardlampenfabriek Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

8150, 8-1-1959. 
In de fabriek in Alpignano (Italië) zou wel een ballonblaasmachine aan de lampengroep wor
den gekoppeld (PCA: D. Noordhof aan V.d. Kuil, 30-5-1960; PCA: D. NoordhoE aan A. 
Mohr en J.A.M. Smelt, 8-6-1960). 
In een aantal niet vastgelegde, van elkaar onafhankelijke gesprekken met BM-medewerkers 
kwam he: 'ribbon-verbod' steeds vanzelf en als kennelijk belangrijk item naar voren. 

81. PCA: Nieuwe Stalldaardlampenfabriek te Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 
8150, 8-1-1959. 

82. Zie o.m. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 1-3/3-3-1958; Philips Koerier 
23(1966)10, 14. 

83 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 9-1-1960; PCA: Technische Directiebespre
king (Notulen) , 20-2-1957; PCA: Automatische SU-groep voor GLS-lampell, Dossier Fabrica
gemethoden. 

84 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 9-1-1960. 
85. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen) , 30-5-1956. 

M. Wildeboer (1898) kwam in dienst van Philjps in 1923 en werkte bij de BM-Apparaten en 
de Apparatenfabriek op het complex Strijp. In 1951 kreeg hij de leiding over de BM-Licht. 
In 1958 ging hij met pensioen. (PCA: Dossier Personen A-Z.) 

86. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957. 
87. Ibid. 
88. Ibid. 
89. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1961; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 5-

12-1958. 
90. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957. 
91. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1962. 
92. PCA: Directiebezoek aan Ween, 7-6-1971. 
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93. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1966/67; PCA: Nieuwe Standaardlampenfabriek te Weert, 
Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 8150, 8-1-1959; PCA: Technische Directiebespre
king (Notulen), 14-7-1961 
Zie ook: Hoofdstuk 6; PCA: Bezoek aan GeneraI Electric, A.J . Meijers en J .P.H. Korthals 
Altes, 19-30 sept 1966, Reisrapport. 

94. Opvallend is wel dat er in deze periode veel aandacht was voor een nieuw vakgebied, nl. de 
ergonomie. Het idee was aandacht te besteden aan werkhoogte, werkomgeving en werkhou
ding om zo de effectiviteit van het werk te verhogen . Het werkelijk effect en het belang van 
de ergonomie in de constructiepraktijk van de BM-groep moeten we desalniettemin gering 
schatten. Op hoger niveau zien we discussies over ergonomie terug, op lager niveau blijkt 
weinig aandacht voor ergonomie aanwezig te zijn geweest. Zaken die in de fysieke arbeids
omstandigheden werden verbeterd, waren wettelijk afgedwongen of waren zo eenvoudig dat 
daarvoor de bestudering van een nieuw vakgebied niet nodig was. We moeten de ergonomie 
dan ook zien als persoonlijke interesse van vooral 1. van Berne en als vakgebied dat vooral 
in discussies en artikelen aandacht kreeg. (Bijv.: J.A. van Berne (1962), A617-A620.) 

95 . De A-groep type '60 bood werkgelegenheid aan vijf personen. In 1970 had men dit terugge
bracht tot vier personen. (pCA: Directiebezoek aan Weert, 7-6-1971.) 
Deze getallen hebben een betrekkelijke waarde. Zij geven niet aan om welke groep werkne
mers het gaat. 

96. PCA: Fully Mechanised ProducIion of GLS-lamps, LA. van Berne, Philips Licht Congres, 
20-2-1959. 

97. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 5-10-1957; PCA: Nieuwe Standaardlampen
fabriek te Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 8150, 8-1-1959. 
Later werd een zgn. draaischijfballonvuller ontwikkeld. Deze ontwikkeling werd noodzakelijk 
geacht toen de ballons niet meer in pallets maar in dozen werden aangevoerd. De 'draaischijf
ballonvuller' werkte met minder uitval. (pCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1968; PCA: BM
jaarverslag, BIG Licht, 1966/67.) 

98. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-1956. 
99. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 5-10-1957; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 

1966/67; PCA: Nieuwe Standaardlampelifabriek Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, Project
nummer 8150,8-1-1959. 

100. PCA: Fully Mechanised Production ofGLS-lamps , J .A. van Berne, Philips Licht Congres, 
20-2-1959. 

101. PCA: Nieuwe Standaardlampenfabriek te Ween , Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 
8150,8-1-1959; PCA: Fully Mechanised Produclion ofGLS-lamps, I.A. van Berne, Philips 
Licht Congres, 20-2-1959. 
PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-5-1958; PCA: BM-jaarverslag, HlG Licht, 
1962. 
PCA: BM-jaarverslag, HlG Licht, 1963. 
PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht , 1965. 
PCA: BM-jaarverslag, HlG Licht, 1966/67; PCA: BM-jaarverslag, BIG Licht, 1968. 

102. PCA: Directiebezoek aan Weert, 7-6-1971. 
103. Zie: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), Uitgebreide WB, 24-11-1966; PCA: 

Bezoek aan General Electric, A.J. Meijers en LP.H. Korthals Altes, 19-30 sept 1966, Reis
rapport . 

\04. PCA: Directiebezoek aan Weert , 7-6-1971. 
\05 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 26-10-1957; PCA: BM-jaarverslag, BIG 

Licht, 1957. 
106. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 26-10-1957. 
107. PCA: BM-jaarverslag, BIG Licht, 1957. 
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108. PCA: Automatische SU-groep voor GLS-lampen, Dossier Fabricagemethoden; PCA: Fully 
Mechanised Production ofGLS-lamps, J.A. van Beme, Philips Licht Congres, 20-2-1959. 

109. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 26-10-1957; PCA: Fully Mechanised Pro
duction ofGLS-lamps, J.A. van Beme, Philips Licht Congres, 20-2-1959; PCA: Ontwikke
lings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-1956; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957. 
Na 1933 werd het opsteken van hulzen weer handmatig gedaan. Zie Hoofdstuk 2. 

110. Zie Hoofdstuk 3. 
111. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-1956. 
112. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 26-10-1957. 
113. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957. 
114. Ibid. 
115. Ibid. 

Zie ook: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 5-10-1957. 
116. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 4-1-1958; PCA: Technische Directiebespre-

king (Notulen), 11-1-1958. 
117. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 22-2-1958. 
118. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-5-1958. 
119. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 1-3/3-3-1958; PCA: Technische Directiebe

spreking (Notulen), 31-11-1958; PCA: Fully Mechanised Production ofGLS-lamps, J.A. van 
Beme, Philips Licht Congres, 20-2-1959. 

120. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-5-1958. 
121. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 26-

10-1957; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 4-1-1958; PCA: Technische Direc
tiebespreking (Notulen), 22-2-1958. 

122. PCA: BM-jaarverslag, HIO Licht, 1965; PCA: BM-jaarverslag, HIO Licht, 1970. 
123. Zie Hoofdstuk 3. 
124. Gesprek met I.M.M. Nijs, 17-6-1992; Gesprek met G.D.H. de Haan, 4-6-1992. 

Een verdere aanwijzing hiervoor is dat de gehele discussie over het afwerken tot in detail ook 
in de Technische Directiebesprekingen ter sprake was gekomen. 

125 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 17-5-1957. 
126. peA: Enkele gedachten over de ontwikkeling van een systeem van lampenfabricage met een 

snelheid van 6000 per uur, W. van Zwaan, Weert, 11-1-1963. 
127. 'De grote capaciteit is O.i. voornamelijk bereikt door af te stappen van de carrouselvonn 

(slechts pompen gebeurt op carrousels), transport vindt plaats via lange kettingen, die een 
langgerekte rechthoek beschrijven.' (pCA: Bezoek aan Westinghouse, 0.1. van Weezei, 1-4 
febr 1966, Reisrapport.) 

128. Vaak was echter ook sprake van 'de 3000/uur-groep'. 
129. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 10-8-1959. 
130. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1960. 
131. Ibid. 
132. Ibid. 
133. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 28-1-1961. 
134. Ibid. 
135. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 14-7-1961. 
136. Ibid. 
137. Ibid. 
138. Ibid . 
139. PCA: BM-jaarverslag, HIO Licht, 1961. 
140. PCA: Jaarverslag fabr.centra Benelux, HIG Licht, 1962; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 

1962. 
141. PCA: BM-jaarverslag, HIO Licht, 1962. 



Noten bij Hoofdstuk 6 383 

142. PCA: Jaarverslag fabr.centra Benelux, HIG Licht, 1962. 
143. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1962; PCA: BM-jaarverslag, HlG Licht, 1963; PCA: BM

jaarverslag, HIG Licht, 1965; PCA: Jaarverslag fabr.centra Benelux, HlG Licht, 1965. 
Zie ook: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), Annex bij TDB 29-11-1963, L.H. 
Verbeek, 3-12-1963. 

144. PCA: BM-jaarverslag, HJG Licht, 1965. 
145. Gesprek met H.P. Stal, 5-6-1992. 
146. Gesprek met G.D.H. de Haan, 4-6-1992. 

Noren bij Hoofdstuk 6 

1. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 25-1-1963. 
2. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1965; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1968; PCA: HIG 

Licht Roosterbesprekingen, 8-10-1968. 
3. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 22-2-1963. 

D. Noordhof (1915) begon zijn loopbaan in 1941 bij de Lichtgroep. In 1950 werd hij direc
teur voor Philips in India, een jaar later adjunct-directeur van de HIG Licht, in 1958 directeur 
van de HlG Licht en in 1964 directeur van de HIG Elcoma. In 1968 werd hij lid van de Raad 
van Bestuur. Van 1971 tot zijn pensioen in 1978 bekleedde hij de functie van vice-president. 
(pCA: Dossier D. Noordhof.) 

4. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1966/67. 
5. Ibid; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1968; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1969. 
6. In deze paragraaf zullen we een nauwgezette karakterisering van de 3000/uur-groep achter

wege laten. Een karakterisering is geplaatst in deze noot en beperkt tot de wijze waarop deze 
groep werd gesynchroniseerd, aangezien deze sterk afweek van de wijze waarop de A-groepen 
waren gesynchroniseerd . 
Voor de synchronisatie van de B-groep werd deze in twee groepen machines verdeeld, die 
ieder werden gestuurd vanuit een moedermachine. De eerste groep bestond uit de stelmachine 
en de montagemolen. De koeloven tussen deze machines fungeerde als moedermachine. De 
tweede groep bestond uit de insmelt-/pompmachine en de afwerkingsmachines. Voor deze 
groep fungeerde de lampenketting tussen de insmelt-/pompmachine en de gipsmolen als moe
dermachine. De machines werden individueel aangedreven door synchroonmotoren, waarmee 
men een 'exacte loeren-synchroniteü' wilde verkrijgen. De zgn. plaatssynchroniteit - het de 
machines laten starten met een cyclus op het juiste moment - bewerkstelligde men door elke 
machine op een vast punt te laten stoppen en vanuit dit punt weer te starten op een signaal 
van de moedermachines. Thssen de twee groepen machines functioneerde de flexibele ketting, 
die ook al in de A-groepen werd gebruikt, als buffer. Ook tussen de voorbewerkingsmachine 
en de stel machine en tussen de afwerkingsmachines en de verpakkingsmachine bevond zich 
een buffer. Op deze wijze verkreeg men een relatief eenvoudige en overzichtelijke synchroni
satie. Een verschil met de methode van de A-groep was dat het synchronisatie-probleem was 
verdeeld over twee delen van de groep. De moedermachines van deze delen synchroniseerden 
slechts twee deelprocessen aan de eigen snelheid en plaats: één deelproces ervoor en één 
erachter. Bij de A-groep was er sprake van de synchronisatie door de moedermachine van een 
serie deelprocessen ervoor en een serie deelprocessen erachter, waarmee ingewikkelde en 
uitvalgevoelige duw- en trekprocessen ontstonden. 
PCA: Directiebezoek aan Weert, 7-6-197l. 
Een goede beschrijving van de B-groep geeft: PCA: 3000 lampen/uur groep (nieuwe;, jan 
1972, Dossier Fabricagemethoden. 

7. PCA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
8. Ibid. 
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9. De term B-groep komt naar voren in PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 25-6-1974. 
10. PCA: GLS-groepen in de Wereld per januari 1983, A. v. Dorst, GemBeI Licht, februari 

1983. 
11. Sinds 1919 was het enige keren verlengd. Ook na de oorlog werd het contract voortgezet. 

PCA: Principal Agreements IGEC-Philips; PCA: Correspondentie A.F. Philips, Résumé van 
de bespreking, gehouden op 10 dec. 19461en kantore van hel Directiebureau re Den Haag; 
PCA: G.E.-Liclucontracl, Secretariaat, 27-1-1966. 

12. Zie Hoofdstuk 1. 
13. PCA: Verslag van besprekingen mei General Eleclric op 9, 10 en 20 december inzake de ver

lenging van hel lampencontracl, Secretariaat, 3-1-1966. 
14. PCA: Orco (Mededelingen), 4-4-1952; PCA: Orco (Mededelingen), 14-6-1952; PCA: Orco 

(Mededelingen), 19-9-1952. 
15. In 1971 sloot GE met Matsushita zelfs een licentie-contract, dat GE in staat stelde van Matsu

shita's produktietechnologie gebruik te maken. 'GE zal Marsushila een down-payment plus 
een 3-5% royalty betalen.' (pCA: Orco (Mededelingen), 4-2-1971 .) 

16. peA: Verslag van besprekingen mei General Eleclric op 9, 10 en 20 december inzake de ver-
lenging van hellampencontracl, Secretariaat, 3-1-1966. 

17. Ibid. 
18. Ibid. 
19. PCA: G.E.-Liclucontracl, Secretariaat, 27-1-1966. 
20. N: GE-abslracls. 
21. PCA: Notitie van A.G. van der Heijden, 30 april 1971; PCA: Memo settingforthprincipal 

issues for new lamp agreement 10 be concluded wilh General Eleclric, Secretariaat, 26-2-
1971 ; PCA: Report on discussions Wilh G.E. ar Cleveland on April 51h and 6th, 1971, Secre
tariaat; PCA: Punten van discussie mei GE, april 197J, Secretariaat, 31 maart 1971; PCA: 
Uil notulen van de vergadering van de Concern Orco gehouden op dinsdag 8 seplember 1970, 
Secretariaat. 

22 . peA: Principal Agreements IGEC-Philips. 
23. PCA: Orco (Mededelingen) , 4-4-1952. 
24. peA: Orco (Mededelingen), 14-6-1952. 
25. PCA: Orco (Mededelingen) , 5-2-1959. 
26. PCA: Matsushita (Besprekingen) , Japan, 20-9-1954 . 

W. Dekker sprak van 'unfaire concurrentiemelhoden' (PCA: Bezoek Hr. A. Takahashi aan 
Eindhoven, 5-6 seplember 1961, W. Dekker, 18-9-1961). 

27. PCA: Enige opmerkingen bij rapport reis Japan , G.J. Vente, 7-7-1954. 
28. PCA: Concern Orco (Notulen), 19-11-1957. 
29. PCA: Orco (Mededelingen), 5-2-1959. 
30. PCA: Orco (Mededelingen) , 7-10-1959. 
31. PCA: Orco (Mededelingen), 5-2-1965. 
32. PCA: Orco (Mededelingen) , 15-12-1966; PCA: Orco (Mededelingen), 19-11-1970. 
33. In 1970 bedraagt de Licht-omzet 12,5% van de totale Philips-omzet. In 1975 is dat nog maar 

10%. (NV Philips Jaarverslagen, 1970, 1975.) 
34. PCA: Marsushita's policy len aanzien van de Verenigde Slaren en Europa, W. Dekker aan 

de Leden Raad van Bestuur, 3-9-1963. 
35. Ibid. 

W. Dekker (1924) kwam in dienst van Philips in 1948. Van 1962 tot 1966 was hij adjunct
directeur van de HLG Far Bast. In 1976 werd hij lid van de Raad van Bestuur. In 1979 kreeg 
hij de functie van vice-president en in 1981 die van president. Van 1986 tot 1994 was hij 
voorzitter van de Raad van Commissarissen. (PCA: Dossier W. Dekker.) 

36. PCA: Notitie van A.G. van der Heijden, 30 april 1971. 
37. Ibid. 
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38. Ibid. 
L. Schoffel meer (1926) begon zijn Philips-loopbaan in 1946 met het geven van verlichtings
cursussen. Twee jaar later werd hij lichttechnisch adviseur voor verlichtingsprojecten in de 
professionele sector. In 1951 verruilde hij deze buitendienstfunctie voor een binnendienst
functie op een vergelijkbaar gebied. In 1964 werd Schoffelmeer hoofd verkoop Licht van Phi
lips Nederland. In 1967 werd hij commercieel directeur van de Lichtgroep. In 1986 ging hij 
met pensioen. (PCA: Dossier Personen A-Z.) 

39. PCA: Notitie van A.G. van der Heijden, 30 april 1971. 
40. M.H.A. van de Weijer (1923) kwam in 1949 in dienst van Philips Radio. In 1950 ging hij 

naar de HIG Licht, waar hij in 1967 technisch adjunct-directeur en in 1970 technisch directeur 
werd. In 1984 ging hij met pensioen. (PCA: Dossier Personen A-Z.) 

41. PCA: Notitie van A.G. van der Heijden, 30 april 1971. 
42. PCA: Analyse know-how uitwisseling G.E. - Philips in het Lichtgebied gedurende de laatste 

10 jaren van de samenwerking, C.P. Auwerda, J.c. Blom en I.W. Rebel, Octrooiafdeling, 
19-3-1971. 

43. PCA: Punten van discussie mei GE, april 1971, Secretariaat, 31 maart 1971. 
44. PCA: Analyse know-how uitwisseling G.E. - Philips in het Lichtgebied gedurende de laatste 

lOjaren van de samenwerking , C.P. Auwerda, J .C. Blom en 1.W. Rebel, Octrooiafdeling, 
19-3-1971. 

45 . Ibid. 
46. Zie Hoofdstuk 3 en 5. 
47. Ibid . 

Over de uitwisseling van fabricagetechnieken binnen het wereldwijde netwerk van contracten 
tussen de lampenfabrikanten dacht 'Automation' -redacteur Julian E. Wilburn wezenlijk anders: 
'Detailed technical information [] had been closely guarded by individuallamp-making com
panies and has not been general/y available 10 OIher industries thar could use many of the 
production techniques in the manufaeture of nonrelated products. 1his relÎcence on the pan 
of lamp manufacrures has been primarily due 10 Ihe eompeliriveness of the lamp business. In 
facl many manufaeturers design and build Iheir own machines so Ihar details of prodUClion 
imponance cannat leak 10 a competÎlor through outside designers or builders.' (J .E. Wilburn 
(1961) .) 
Aldus kwam hij tot de constatering, dat de informatie die Westinghouse voor zijn artikel aan
leverde, moest worden beschouwd als 'eenain proprietary information and illustrarions'. 
Deze 'slordige' inleiding van Wilburn is opvallend . We mogen er niet van uitgaan dat hij op 
de hoogte was van de informatie-uitwisseling op dit gebied tussen de meeste lampenfabrikan
ten. Wel mogen we verwachten dat Wilburn op de hoogte was van de geweldige hoeveelheid 
publikaties, die in de loop der jaren was verschenen en nog steeds verscheen en waar Wil
burns artikel er één van was. Deze publikaties kenden elk hetzelfde doel en dezelfde opbouw. 
De informatie voor deze publikaties kwam van verschillende lampenfabrikanten. Desalniette
min is de beschreven techniek in de artikelen in grote lijnen en soms tot in detail hetzelfde. 
We kunnen concluderen dat Philips voor fabricage-know-how ook kennis kon nemen van de 
voortgang van concurrenten via publ.ikaties in voor ieder toegankelijke bronnen. Sommige van 
deze publikaties, zeker die voorzien zijn van illustraties, geven de ingewijden zelfs de moge
lijkheid zeer gedetailleerd van de technieken van de concurrent te leren. 
Voorbeelden van publikaties over de gloeilampenfabricage (sinds circa 1920 tot circa 1970) 
zijn: 
H .M . Robins (1918) (Afdelingssysteem, Westinghouse); 
C.D. Wagner (1920) (Afdelingssysteem, GE); 
Electrical Times 61(1922)1579, 507-509 (Afdelingssysteem, Siemens Bros.); 
H. Schroeder (1925) (Volggroepen , GE); 
1. Wetzei (1927) (Compagnie des Lampes); 
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J.K. Row (1949) (Canadian Westinghouse Company); 
E.D. Voss (1951) (Afdelingssysteem en volggroepen, Philips Zweden) ; 
S.R. Eade (1952) (GE); 
K.J.H. van Sluis (1955) (Philips); 
J .E. Wilbum (1961) (Westinghouse); 
G.D. Sparrow (1967) (British Lighting Industries); 
Metalworking Production 112(1968)7, 47-50 (Badelex; dit is een onafhankelijke machinefa
briek. Zie ook Electrical Review (1(;,1-1969); 
A. Bowbeer (1970) (Badelex); 
Engineering Production 2(1971)4, 15-16 (Badelex). 
Voor deze laatste machinefabrikant, het Britse Badelex, bleek het zelfs mogelijk aan de hand 
van met name Philips-, GE- en Osram-volggroepen een volggroep te ontwikkelen en deze aan 
lampen fabrikanten te verkopen. Badelex leverde haar machines vooral aan de Engelse gloei
lampenfabrikanten. Op het Europese vasteland werd het bedrijf Falma toonaangevend . Door
dat deze laatste machinefabrikant zelf op bescheiden schaal lampen produceerde, waren ren
dement en betrouwbaarheid van deze machines groter dan die van Badelex. Evenals Badelex 
steunde Falma zwaar op de kennis van de grote lampenfabrikanten. 

48. PCA: Analyse know-how uitwisseling G.E. - Philips in het Lichtgebied gedurende de laatste 
lOjaren van de samenwerking , C.P. Auwerda, J .C . Blom en J.W. Rebel, Octrooiafdeling, 
19-3-1971. 

49. PCA: Pumen van discussie met GE, april 1971, Secretariaat, 31 maart 1971. 
Zie ook: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 27-11-1964. 

50. PCA: GE Lichtcomract, Secretariaat, 11-6-1970. 
De jurist J.A. Rutgers (1936) startte zijn loopbaan bij het Secretariaat van de NV Philips als 
'assistent' voor Latijns-Amerika, Spanje en Portugal. In 1966 werd hij dat voor de Verenigde 
Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Engeland en in 1976 kreeg hij de leiding over 
de werkzaamheden voor onder meer Noord-Amerika. In 1985 werd hij secretaris van Philips 
International BV en in 1991 algemeen secretaris van de NV Philips . PCA: Dossier Personen 
A-Z. 

SI. PCA: General Electrie, stopzetten bezoeken, Secretariaat, 11-6- 1970. 
52. PCA: Uit notu/en van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 8 september 

1970, Secretariaat. 
53. PCA: L.E. Vrenken aan M.H.A. van de Weijer, 12-6-1970. 

L. Vrenken (1925) kwam in 1956 bij de afdeling Ontwikkeling van Philips in Roosendaal. In 
1966 kreeg hij de leiding over deze afdeling en 1985 ging hij met pensioen. 
A.J.Th. Mollet (1927) startte zijn Philips-loopbaan in 1954 in Roosendaal, waar hij zich 
bezighield met 'fabricagehulp' . In 1959 ging hij over naar de groep Procesontwikkeling. Van 
1973 tot 1984 had hij de leiding over deze groep. Mollet ging in 1987 met pensioen. 

54. Ibid. 
SS. N . Koomans (1917) kwam in dienst van Philips in 1949, werd in 1959 adjunct-directeur en 

in 1967 directeur van de HIG Licht. In 1970 ging hij met pensioen. (PCA: Dossier Personen 
A-Z.) 

56. PCA: W .E. Davidson aan N. Koomans, 11-11-1970. 
57. Ibid. 
58. !bid; PCA : Uit notulen van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 24 

november 1970, Secretariaat. 
59. PCA: Uit notulen van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 24 novem

ber 1970, Secretariaat. 
60. PCA : Uit !IOIU/en van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 8 september 

1970, Secretariaat. 
61. PCA: L. Schoffelmeer en N . Koomans aan W.E. Davidson, 15-12-1970. 
62. PCA: W .E. Davidson aan L. Schoffel meer en N. Koomans, 30-12-1970. 
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63. peA: Uil noIuIen van de vergadering van de Concern Orco gehouden op dinsdag 27 april 
1971, Secretariaat. 

64. J.R. Schaafsma (1911) begon in 1934 bij Philips als medewerker van het Secretariaat. In 1940 
ging hij over naar de afdeling fiscale zaken . Twee jaren later verliet hij Philips en werd 
bedrijfsjurist bij Mees & Zn., bankiers te Rotterdam. In 1945 aanvaardde hij de functie van 
directeur van de Rotterdamse Hypotheekbank. In 1946 kwam hij terug bij Philips als secre
taris van de NV. Van 1962 tot 1972 was hij lid van de Raad van Bestuur. 

65. peA: Dossiernotilie, Secretariaat, 22-1-1971. 
66. peA: Memo seuing fonh principal issues for new lamp agreetnent 10 be concluded wilh 

General Eleclric, Secretariaat, 26-2-1971; peA: Repon on discussions with G.E. al Cleveland 
on April51h and 61h, 1971; peA: Punten van discussie tnel GE, april 1971. Secretariaat, 31 
maart 1971. 

67. peA: Uil notulen van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 8 seplember 
1970, Secretariaat. 

68. peA: Repon on discussions wilh G.E. at Cleveland on Apri/5lh and 61h. 1971. 
69. Ibid; peA: Uil noIuien van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 8 

seplember 1970, Secretariaat. 
Dit was overigens geen wijziging ten opzichte van het vorige contract. (peA: G.E.-Lieht
contracl, Secretariaat, 27-1-1966). 

70. peA: Report on diseussions wilh G.E. at Cleveland on April 51h and 61h, 1971. 
71. peA: Uil nowlen van de vergadering van de Concern Oreo gehouden op dinsdag 8 seplember 

1970, Secretariaat. 
72. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 25-6-1974. 
73. Ibid. 
74 . Zie bijvoorbeeld Hoofdstuk 9. 
75. Zie paragraaf 3. 
76. Gesprek met J.M.M. Nijs, 17-6-1992. 
77. Met Osram had Philips in 1952 overeenkomsten gesloten op het gebied van kennis en verkoop 

van lampen. Afgesproken werd volledige kennisuitwisseling, een betaling van Osram aan 
Philips en een uitgebreide contingentering. De verkoopovereenkomst liep tot 1959. De kennis
uitwisseling liep tot 1966 met de mogelijkheid tot verlenging met telkens vijf jaar. 
peA: Samenvatting commercieel agreetnent tnel Osram 101 1959, J. Veerman, 6-9-1952; 
peA: NOlitie Leden Raad van Beswur. Belr. : Osram, Secretariaat, 9-9-1952. 

78. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 8-10-1968. 
79. Ibid. 

Zie ook: peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976. 
80. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen , 25-6-1974. 
81. Ibid. 
82. Ibid. 
83. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976. 
84. Ibid. 
85. peA: Strategieeoncepl HIG Lichl, 23-1O-198l. 
86. NV Philips Jaarverslagen, 1982, 1983. 

Philips verwierf een aandeel van 85.9 %, door de overname van de aandelen van het Franse 
Thomson-Brandl . 

87. Ibid. 
88. Vereinigte Glühlampenwerke, zie Hoofdstuk 2. 

R.B. Reich (1992), 122. 
Bovendien zou GE op termijn de lampenactiviteiten van Thorn overnemen (NRC Handelsblad 
(7 maart 1991)) . 

89. Philips Koerier 49(1992)3, 10; NRC Handelsblad (12 november 1993) . 
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90. NRC Handelslad (17 december 1992). 
91. NRC Handelsblad (12 november 1993). 
92. PCA: Herstructurering Europa HIG Licht, Directie HIG Licht , aug 1982. 
93. PCA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
94. PCA: Strategieconcept HIGLicht, 23-10-1981; PCA: Directiebezoek aan Weert, 17-9-1975. 
95. PCA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
96. PCA: HIG Licht RoosterbespreJàngen, 27-10-1976. 
97. PCA: HIG Licht RoosterbespreJàngen, 25-6-1974; PCA: Stralegieconcepl HIG Licht, 23-10-

1981. 
98. PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976. 
99. Ibid: 

'Wij venvachlen dallengevolge van de vraag naar meer comfan, 'speciale' produfaen een 
sleeds grotere rol gaan spelen. Meer efficiëme lichtbronnen voor huisverlichting zullen de 
plaa/s van de standaardgloeilamp len dele ovememen. ' 

100. M. Hammer & J. Champy (1993), 18. 
101. De roosterbespreJàngen waren de jaarlijkse bespreJàngen van de Lichtgroep-directie met de 

Raad van Bestuur. 
102. PCA: HIG Licht RoosterbespreJàngen, 8-10-1968. 
103. Ibid. 
104. Ibid. 
105. PCA: HIG Licht RoosterbespreJàngen, 25-6-1974. 
106. PCA: Directiebezoek aan Weert, 17-9-1975. 
107. PCA: Nieuwe S/andaardlampenfabriek Ie Ween, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

8150, 8-1-1959. 
108. PCA: Herstructurering Europa HIG Licht , Directie HIG Licht, aug 1982. 
109. Ibid. 
110. PCA: Directiebezoek aan Weert, 17-9-1975. 
111. Ibid. 
112. Ibid. 
113. Zie Hoofdstuk 5. 
114. Zie Hoofdstuk 9. 
115. Bijvoorbeeld: PCA: Enkele gedachten over de omwikkeling van een systeem van lampenfa

bricage meI een snelheid van 6000 per uur, W. van Zwaan, Weert, 11-1-1963. 
116. De 'c' van C-groep stond overigens niet voor een term, zoals de 'A' van A-groep voor de 

term 'Automatische' stond. Zoals 'B' volgt op 'A', volgde 'c' op 'B'. Uit latere projectvoor
stellen zou de indruk kunnen ontstaan dat de 'c' van C-groep voor de term 'Continue' zou 
kunnen staan. Dit is niet het geval. 

117. PCA: Directiebezoek aan Weert, 17-9-1975. 
118. Ibid. 
119. Ibid. 
120. Zie paragraaf 2. 
121. PCA: Directiebezoek aan Weert, 7-6-1971. 
122. PCA: Diskussienota omwikkeling C-groep, J.G.H. van Dijkman, 5-2-1974. 
123. Ibid. 
124. Ibid. 
125. Zie de berekeningen in: Ibid. 
126. Nogmaals wordt gesteld dat de Weertse produktie een slechte afspiegeling was van de wereld

gloeilampenproduktie. 
127. Een stuurgroep, ingesteld in 1966, had al eens nagedacht over het handhaven van de machine

snelheden bij de ontwikkeling van een nieuwe volggroep. Het ging toen om groepen van 2000 
tot 2500 lampen per uur , dus om snelheden gelijk aan die van de A-groepen. (pCA: Techni
sche DirectiebespreJàng (Notulen), 8-7-1966.) 
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128. peA: Directiebezoek aan Weert, 17-9-1975; peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
129. peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
130. Van de plannen in peA: Herslructurering Europa HIG Licht, Directie HIG Licht, aug 1982, 

is in de jaren tachtig en negentig het een en ander gerealiseerd. 
131. Zie bijv. : peA: HlG Licht Roosterbesprekingen, 8-10-1968. 
132. peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
133. Ibid. 
134 . peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal , 20-9-1978. 

Zie ook: peA: H1G Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976. 
135. Gesprek met G.D.H. de Haan , 4-6-1992. 
136. De afdeling TEO was 'erbij betrokken', GemBeI hield zich van het gebeuren 'op de hoogte', 

maar veel verder reikte de discussie niet. 
Zo blijkt uit resp.: peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976; peA: Bijlage 3 bij 
Diskussienola ontwikkeling C-groep, TEO Weert, 5-2-1974; peA: Kort verslag van de Direk
leuren M-vergadering, Machinefabriek M, 15-6-1976. 

137. peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal, 20-9-1978. 
138. Ibid. 
139. Ibid. 
140. Ibid . 
141. Ibid. 
142. peA: Directiebezoek aan Weert, 17-9-1975. 
143. peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
144. Ibid. 
145. Ibid; Gesprek met H.P. Stal, 5-6-1992; Gesprek met J.M.M. Nijs, 17-6-1992; Gesprek met 

G.D.H. de Haan, 4-6-1992. 
Zie ook: peA: C-groep, H.P. Stal en M.H. A van de Weijer aan de leden Stuurgroep en 
Werkgroepen, 22-2-1977. 

146. peA: C-groep, H.P. Stal en M.H.A van de Weijer aan de leden Stuurgroep en Werkgroepen , 
22-2-1977. 
Zie ook: peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal, 20-9-1978. 

147. Zie: peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal, 20-9-1978; peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-
1979; Gesprek met H.P. Stal, 5-6-1992. 

148. Zie: peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal, 20-9-1978; peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-
1979. 

149. peA: Bezoek aan Genera! Electric, A.J. Meijers, 23 sept - 9 okt 1963 , Reisrapport. 
150. peA: Directiebezoek aan Weert, 28-9-1979. 
151. Zie Hoofdstuk 5. 
152. Gesprek met G.D.H. de Haan, 4-6-1992. 
153. De 'Sofione' werd begin 1987 op de Europese en iets eerder op de Amerikaanse markt geïn-

troduceerd . (NV Philips Jaarverslagen , 1986, 1988.) 
154. Zie paragraaf 1. 
155. Gesprek met G.D.H. de Haan , 4-6-1992. 
156. peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal, 20-9-1978. 
157. Vgl.: peA: Diskussienola ontwikkeling C-groep, J.G.H. van Dijkman , 5-2-1974. 
158. peA: Machinebeleid GLS, H.P. Stal, 20-9-1978. 
159. Zie bijvoorbeeld de discussie over ballonafmetingen: peA: Technische Directiebespreking 

(Notulen), 9-1-1960. 
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Noten bij Hoofdstuk 7 

I. General Eleclric Review 42(1939)1, 45. 
2. G.E. rnman (1954), 34. 
3. Zie: General Eleclric Review 42(1939)1; J.A. McDermott (1938); O .P. Cleaver (1940); G.E. 

rnman & R.N. Thayer (1938); A.B. Oday & R.F. Cisell (1939); G.E. Inman (1954). 
4. Onderzoek naar de ontwikkeling van de fluorescentielamp werd reeds gedaan door Bright en 

Maclaurin in 1943, HUiler in 1988 en Bijker in 1990. Bright en Maclaurin concentreerden 
zich in hun verklaring van het verloop van de ontwikkeling op het systeem van licentie-verle
ning van GE. Zij stelden de machtsverhoudingen in de Amerikaanse lampenindustrie centraal. 
Hutter's onderzoek maakte deel uit van een breed onderzoek naar de ontwikkeling van gasont
ladingslampen bij Philips. Dit onderzoek concentreerde zich op research-activiteiten, voorna
melijk bij het Natlab. Bijker gebruikte de ontwikkeling van de fluorescentielamp als case in 
zijn dissertatie over sociaal constructivisme. Hij beschreef de ontwikkeling met behulp van 
de actorenbenadering . Bijker maakte daarbij voornamelijk gebruik van één, voor dit doel zeer 
geschikte bron, nl. de hoorzittingen voor de Committee on Patents of !he U.S. Senate in 
augustus 1942 met de daarin gebruikte dokumenten. 
De drie onderzoeken hebben verschillende uitgangspunten en een verschillend doel. Zij zijn 
daarmee onderling verschillend. Deze 'vierde' beschrijving van de ontwikkeling van fluores
centielampen is voornamelijk gebaseerd op informatie uit de eerste twee onderzoeken, maar 
vormt door afwijkende uitgangspunten en doelstellingen een beschrijving waarin andere aspec
ten op de voorgrond treden. 
Zie: A.A. Bright & W.R. Maclaurin (1943); 1.1. Hutter (1988); W.E. Bijker (1990). 

5. Zie: A.A. Bright (1972), 369; J.J. Hutter (1988), 126. 
6. M.E. Claude (1939); A.A. Bright (1972), 369-370. 

G. Claude leefde van 1870 tot 1960. 
7. A.A. Bright (1972), 369-370. 
8. Zie Hoofdstuk 2 . 
9. !bid 370, 388-389. 
10. De beschrijving is voor het grootste deel ontleend aan A.A. Bright & W.R. Maclaurin (1943), 

435. Zie ook: A.A. Bright (1972), o.m. 372; 1.1. Hutter (1988). 
11. N.b.: Ultra-violet licht is niet zichtbaar. 
12. A.A. Bright (1972), 373. Dit werd in 1938 omgezet in een contract. 
13. A.A. Bright & W.R. Maclaurin (1943), 437; A.A. Bright (1972), 388, 390; J.J. HutIer 

(1988), 166. 
14. 'lncandescenl lighling had been lhe source of lheir commercial predominance in lhe lamp 

induslry for fifty years; lhey were caurious and deliberate in Ihe promolion of new light 
sources, particulary where lhey Ihreatened large portions of lhe incandescelll lamp morkel. ' 
(A.A. Bright (1972), 401.) 

15. A.A. Bright & W.R. Maclaurin (1943) , 433. 
16. Zie Hoofdstuk 2 . 
17. !bid 437; A.A . Bright (1972), 388 , 390; J.J. Hutter (1988), 166. 
18. A.A. Bright (1972), 388-389. 
19. A.A. Bright & W.R. MacJaurin (1943), 438-439. 
20. !bid 438. 
21. Hygrade SyJvania Corp. werd in 1942 Sylvania EJectric Products Inc .. Na de oorlog zien we 

het bedrijf terug als dochter van Genera! Telephone & EJectronics. 
In de tekst spreken we verder van Sylvania. 
Ibid 431; A.A. Bright (1972), 391. 

22. A.A. Bright & W.R. Maclaurin (1943), 431-432. 
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23 . Ibid 440-445 . In totaal worden vier klassen beschreven. De vierde klasse is die van de 'un-
licensed manufacturers'. Zij speelden geen rol in onderzoek en ontwikkeling. 

24. !bid 438. 
25. !bid 438-439. 
26. Zie Hoofdstuk 2. 
27. A. Heerding (1986), 197. 
28. Zie Hoofdstuk 2. 
29. Zie Hoofdstuk 6. 
30. Bedoeld zijn reclameverlichting en aanvullende verlichting. 
31. J.J. Hutter (1988), 173, 172. 

De levensduur van een fluorescentiebuis hangt niet, wals bij gloeilampen, alleen af van de 
brandduur, maar ook van het aantal malen aan- en uitschakelen. De levensduur was aanvan
kelijk zelfs onbekend . 
'The Mazda Companies (GE en Westinghouse, HV) did have lheir own problems wilh respecl 
10 rhe 'high efficiency daylighr fluorescent lamp '. Their main problem was lhar, ar lhe moment 
ofils commercial release, lhere was no known relarion berween liJe and efficiency influores
centlamps; infacI, Ihe liJe ofthe lamp was not known. They knew thar it was something more 
than 1500 hours when the lamps were given their original raling. They did not know whelher 
it could work out 10 be 15,000 hours, or much more. As Harrison (GE, HV) said 10 on audi
ence of utilicy executives, 'Instear of ha ving 93 per cent of our business in renewals in good 
times and bad, it may be thai our first wil! be almost our last sale to a given CUSlOmer.' 
(Geciteerd in: W.E. Bijker (1990), 152-153.) 

32. !bid 173. 
Zie ook: W.E. Bijker (1990). 

33. I.J . Huiler (1988), 175. 
34. !bid; General Electric Review 42(1939)1, 45 . 
35. J.J. Huiler (1988) , 176. 

Deze redenering probeerde men te ondersteunen met medische argumenten: de hoeveelheid 
licht die het menselijk oog nodig heeft om te kunnen werken. We constateren dat de voor
geschreven lichtniveaus in deze periode stegen. 
Zie Verlichting, Philips Nederland (1959), 53; H.C. Weston (1949). 
A.A. Bright (1972), 401 spreekt van de slogan 'Better Lighr - Better Sighr. ' 

36. J.J. Hutter (1988), 177. 
37. J.J. Hutter (1988) , 173; A.A. Bright (1972) , 400. 
38. A.A. Bright (1972), 180. 
39. A. Heerding (1986), 389, 391. 

Halfwattlamp: zie Hoofdstuk 2. 
40. J.l. Huiler (1988), 106-108. 
41. lbid 106. 
42. Zie A.A. Bright (1972), 374-381. 
43. PCA: E.T. de Boer aan Th.P. Tromp, 1-12-1952; PCA: A.I. Deenen aan Th.P. Tromp, 5-

12-1952. 
44 . P. Schouwstra werkte bij de Philora-fabricage-afdeJing van PhiJips. 
45 . PCA: A.l. Deenen aan Th.P. Tromp, 5-12-1952. 
46. 'Een n -Iamp kan niet zoals een gloeilamp direct op het electriciteits/let worden oongesloten. 

De lamp zou vernield worden omdat de siroomsterkte Ie veel zou loe/lemen. Een n-lamp 
wordl dallrom in een stroomkring gebruikt woorin een stroombegrenzer is opgenomen. In 
West-Europa is dit een startercircuit. [J 
De voornaamste functie van het VSA (voorschakelapparaat, HV) is de lampstroom op een con
stame waarde te houden. De starter functioneert alleen bij het omsteken van de lamp. 



392 NOlen bij HoofdslUk 7 

Hel VSA beslaaI uil een aamal windingen van geisoleerd koperdraad rond een gelamelleerde 
ijzeren kern. [] 
De Slaner beslaai uil een omladingslJuisje - hel glimlichl - en parallel daaraan een conden
Salor van 5000 pF, beiden gemomeerd in een wille kunslSlof omhulling. Hel glimlichl is een 
vacuum dichl gesmollen glazen ballonnelje meilWee bimelalen als eleclroden. Als vulgas diem 
een mengsel van de edelgassen argon, neon en helium mei een druk van ruim 1/40 alm. 

De werking van het circuit is als volgt: na verbinding met de netspanning OnlStaai een gasom
lading (glimstroom) lUSsen de bimetaal electroden van het glim/ichl. Hel vulgas van de TL
lamp is een isolalor als de lamp uil is en 220 V- is niel voldoende om deze isolmor Ie Imen 
doorslaan. De glimsiroom is ca. 15 mA en produceen zoveel warm/e, dm de electroden naar 
elkaar gaan lOebuigen. Dil gaal door 101 ze elkaar raken. De glimomlading verdwijm dan, 
maar de circuilSlroom neemt lOe lOt 1 à 1,6 x de SIroom, die de lamp zal gaan opnemen, 
zodra hij brandl. Voor een 40 W 670 mA. Deze sIroom verwarm/ de lampe/eclroden [] lOl 
boven de emissietemperaluur van 650 oe. 
[mussen koelen de bimelalen van hel glimlichl weer af. ze buigen lerug en de circuirstroom 
wordt onderbroken. 
De zelfinduclie in hel VSA leven in deze silualie een kondurende hoge spanning af. die de 
lamp kan omsleken en wel volgens de fonnule: 
Spanningspiek = Zelfinductie x Stroomveranderingssnelheid (gered. HV) 
Defonnule leen, dm de waarde van [de spanningspiek, HV] o.a. afhangt van de male waarin 
de stroom veranden. Dil betekem, dal [de piekspanning, HV] afhangl van de momemane 
waarde van de wisselstroom tijdens het openen van de bimelalen van het glimlichI. De span
ningspiek kan dus wel eens onvoldoende zijn om de lamp te omsteken. In de praktijk zien we 
dan ook, dal het gloei- en omsteekproces een paar keer plaals vindl alvorens een voldoende 
hoge piekspanning de TL lamp werkelijk doelomsteken. 
De brandspanning van de TL-lamp wordt lager gekozen dan de sluilspannning van hel glim
/ichI, zodal de staner niel werk! als de TL-lamp brandt. ' 
Deze tekst is ontleend aan Cursusboek Gasontladingslampen, Philips (1977). Elke beschrijving 
is fabrikant-eigen en enigszins gedateerd. Deze beschrijving vormt daarop geen uitzondering. 
Daarom is gekozen voor een citaat van een eenduidige herkomst in plaats van een algemene 
beschrijving. 

47. peA: E.T. de Boer aan Th.P. Tromp, 1-12-1952; PCA: A.I. Deenen aan Th.P. Tromp, 5-
12-1952. 

48. peA: E.T. de Boer aan Th.P. Tromp, 1-12-1952. 
49. peA: A.J. Deenen aan Th.P. Tromp, 5-12-1952. 
50. Zie Hoofdstuk 2. 
51. Een voorbeeld dat deze discussie binnen Philips leefde vinden we in een uitgebreid rapport, 

geschreven in opdracht van de directie: 
'Hel omwikkelen, resp. het op de markt brengen der gasolampen voor algemeene verlichtings
doeleinden noopt de groote gloeilampenproducemen (Phoebus-panners) hun standpum Ie 
bepalen I.O. v. het navolgend dilemma: 
1) moeten voor alles de gloeilampen beschermd en verkochl worden en dienovereenkomslig 
de gasolampen min of meer beschouwd worden als een soon '2e merk'-anikel? 
oj" 
2) moet de verkoop van gasolampen -vanzelfsprekend met in achlneming van de nonnale ren
Iabiliteits-eischen - maximaal gepousseerd worden, daarbij zoo veel mogelijk rekening houdend 
met de belangen van de gloeilamp ?' [] 
'1. De gloeilampen verkoop is niet alleen het meest stabiele maar ook hel meeSI rendabele deel 
van onzen concern-omzet; 
2. Deze rentabiliteit wordt, behalve door de gemiddelde opbrengSI, mede en in sterke male 
bepaald door den effectieven levensduur; 
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3. Tengevolge van de moderne tarieven-politiek zal een steeds toenemende drang worden 
uitgeoefend ter verlenging van den gloeilampenlevensduur; 
4. De tot nu toe met succes volgehouden weerstand der gloeilampenproducemen tegen verlen
ging van den gloeilampen-levensduur wordt uiteraard gekenmerkt door opponuniteitspoliliek; 
5. Anderzijds bieden echter de gasolampen noch technisch, noch commercieel, voor de eerst
komende jaren mogelijkheden die opwegen tegen de althans voor deze jaren te verwachten 
zeer groote gloeilampen winsten; 
6. Men heeft de levensduur van de gasolampen niet in handen; 
7. Van commercieele gloeilampen-zijde verwacht men van de onvermijdelijk lange levensduur 
der gasolampen een ru/"neuze - zij het onbewezen - versterking van den drang naar langeren 
gloeilampen-levensduur; 
8. De ontWikkeling van gasolampen op den langen duur is niet alleen niet tegen te houden, 
moar zelfs gewenscht, gezien de sluimerende behoefte aan hooger lichtniveau eenerzijds en 
de steeds zwakker wordende Phoebus patem- en outillage-positie voor gloeilampen anderzijds. 
De overeenkomstige gaso-typen steken gunstig hienegenover af, resp. bieden zij althans moge
lijkheden voor de toekomst; 
9. Het verkopen van gasolampen tegen koneren levensduur dan de werkelijke beteekem, of 
onnoodige sterke verkoopsweerstand of zeer reëele verliezen (onderbetaling door den consu
ment). ' (peA: Vergelijkend onderzoek naar de gloeilampen en gasontladingslampen-situatie, 
Eindhoven, 3-9-1938.) 

52. peA: Welkomsrwoord, Philips Ween, Weert, 1961; peA: Interview met Van Sas, 20-2-1979; 
NV Philips Jaarverslagen, 1930-1938/39; A.A. Bright (1972), 374-381. 

53. peA: A.1. Deenen aan Th.P. Tromp, 5-12-1952. 

Noten bij Hoofdstuk 8 

1. peA: Bezoek aan Osram, W. Elenbaas, Gooskens en Lambert, 12, 13, 14 juli 1937. 
2. Woordenboeken geven als betekenis van TL, 'tube [uminescem' . Hutter geeft een andere ver

klaring, nl. dat TL afkomstig is van HTL, dat 'high tension luminescence' betekent. Hoog
spannings fluorescentiebuizen met deze merknaam werden in de jaren dertig door Philips 
gemaakt. 'Toen de laagspanningslamp uitkwam, zou Philips simpelweg de 'H' van HTL heb
ben weggelaten.' (J .1. Hutter (1988), 212-213) Overigens wordt in het eerder aangehaalde 
Osram-reisverslag uit 1937 (peA: Bezoek aan Osram, W. Elenbaas, Gooskens en Lambert, 
12 , 13 , 14 juli 1937) gesproken van 'jlu-Iampen'. 
Zoals TL voor fluorescentielampen de merknaam is van Philips, gebruikten GE en Westing
house de aloude GE-merknaam 'Mazda' (A .A. Bright (1972), ). Osram noemde de lampen 
'L-lampen' (L van Leuchtstojf) (H .J. van Zwolle (1979), 42). 

3. De TL-lampen van na de oorlog hadden deels andere specificaties, meer naar het voorbeeld 
van de Amerikaanse standaard. 

4. A.A. Bright (1972), 314-315. 
5. Dan houden in vergaderstukken de herhaalde opmerkingen over achterstand op, om plaats te 

maken voor opmerkingen over succes, kwaliteit en de voorbeeldfunctie van Roosendaal. 
6. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 2-6-1960; peA: HIG Licht Roosterbesprekingen , 

1961; peA: RIG Licht Roosterbesprekingen, 25-6-1974; peA: RIG Licht Roosterbesprekin
gen, 27-10-1976. 

7. peA: RIO Licht Roosterbesprekingen, 2-6-1960. 
8. O.E. Inman (1954). 

In 1948 werden in de USA zo'n 80 miljoen lampen verkocht. (peA: Enige aspecten ten aan
zien van de activiteit der Lichtgroep ter kennisname door de Raad van Bestuur, R. van Dijk, 
6-1-1950) 
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PCA: Orco (Mededelingen), 8-1-1953 spreekt van maar liefst 950 miljoen fluorescentielampen 
over 1951. Waarschijnlijk is hier sprake van een typefout en zal een aantal van 95 miljoen 
zijn bedoeld. 

9. Zie: PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976; PCA: HIG Licht Roosterbesprekin
gen, 25-6-1974. 

10. Sylvania had een marktaandeel van circa 20% (I.J. Hutter (1988), 176-177). Westinghouse 
produceerde circa een derde van de omzet van GE. 

11. Daarbij zou het een misvatting zijn te veronderstellen dat 'vereende krachten' of snelle acties 
de achterstand snel zouden doen verdwijnen. AI in 1941 opende Westinghouse een speciale 
TL-fabriek: Deze werd gebouwd in vijf maanden en gaf Westinghouse een capaciteitsuitbrei
ding van 200 000 lampen per dag. (SoU/hem Power & 1nduslry 59(1941)9, 84-86.) 

12. 'IMG' staat voor 'Improved Mechanized Group'. Zie ook Hoofdstuk 5. 
13. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 22-2-1958. 
14. Voor de Europese markt lijkt de uitspraak dus minder vreemd. Toch moeten we ons realise

ren, dat vooral Sylvania en GE actief waren in Europa. Zie bijvoorbeeld: PCA: Bijlage bij 
situatie n lampen en toebehoren, P.l. Oranje aan de Raad van Bestuur, 6-6-1946; PCA: HIG 
Licht Roosterbesprekingen, 25-6-1974. 

15. PCA: Notitie voor de Leden van de Raad van Bestuur, Th.P. Tromp, 7-5-1953; PCA: Enige 
aspecten ten aanzien van de activiteit der Lichtgroep ter kennisname door de Raad van 
Bestuur, R. van Dijk, 6-1-1950; PCA: Brief aan C. Dekker, 13-7-1951; PCA: R. van Dijk 
aan Muri, 30-7-1951; PCA: Reunion of European Fluorescent Lamp Manufactures, 26-27 
maart 1953; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 22-2-1958. 

16. PCA: Brief aan C. Dekker, 13-7-1951. 
C.J. Dekker (1904) werkte bij de afdeling Philora & Armaturen, waarover hij in 1949 de 
leiding kreeg. In 1964 ging hij met pensioen. (pCA: Dossier Personen A-Z.) 

17. PCA: R. van Dijk aan Muri, 30-7-1951. 
18. PCA: Reunion of European Fluorescent Lamp Mamifactures, 26-27 maart 1953. 
19. PCA: Bijlage bij situaJie n lampen en toebehoren, P.J. Oranje aan de Raad van Bestuur, 6-

6-1946. 
20. Ibid. 
21. PCA: Enige aspecten ten aanzien van de activiteit der Lichtgroep ter kennisname door de 

Raad van Bestuur, R. van Dijk, 6-1-1950. 
R. van Dijk (1903-1979) begon zijn Philips-loopbaan bij de Lichtgroep, waar hij in 1946 
commercieel directeur werd. In 1957 kwam hij in de Raad van Bestuur. Hij beëindigde zijn 
loopbaan in 1967. (PCA: Dossier R. van Dijk.) 

22. PCA: Phoebus, Technical Commiuee Meetings. 
23. Zie Hoofdstuk 7. 
24. PCA: Enige aspecten ten aanzien van de activiteit der Lichtgroep ter kennisname door de 

Raad van Bestuur, R. van Dijk, 6-1-1950. 
25. Ibid. 
26. Ibid. 
27. PCA: 60 Jaar Philips, Programma vanfeestelijkheden te Roosendaal op 12,14,15 en 16 mei 

1951. 
28. A.I. Luysterburg (1889-1967) begon zijn loopbaan bij Philips in 1915 als assistent bedrijfs

leider. In 1951 ging hij als eerste directeur van Philips-Roosendaal met pensioen. (PCA: Dos
sier Personen A-Z.) 

29. WJ. Dercksen (1986) , 255 ; M. de Smidt & E. Wever (1987), 167. 
30. PCA: Vestigingsonderzoek in Nederland, 1942. 
31. PCA: Conclusie uit het hiernavolgend rappon met betrekking tot de arbeidsmarktsituatie te 

Roosendaal, J.G. Bavinck, 5-6-1946; PCA: Enige opmerkingen in verband met de uitbrei
dingsmogelijkheden voor Philips ondernemingen in de provincie Noord Brabant, juli 1947. 
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32. PCA: A.L.B. Brambach aan Gemeentebestuur Roosendaal, 22-10-1946; PCA: Reeds lOr srand 
gekomen spreiding (ongedateerd). 

33. PCA: Notitie van Maal, 23 juli 1947. 
In De Ingenieur 68(1956)2, A27-28 wordt opgemerkt dat in 195644% van de werknemers 
buiten Roosendaal woonde. 

34. PCA: Th.P. Tromp aan J . Lambeek, 17 juli 1947. 
35. Ibid. 
36. 's-Hertogenbosch wordt als montage-atelier voor radiobuizen genoemd in PCA: Reeds tot 

stand gekomen spreiding (ongedateerd). Breda was aangesloten op het gasnet, Roosendaal nog 
niet (PCA: Vestigingsplaats 'Danner'-rrekmachine, TEO, 25-3-1948). 

37. PCA: Spreidingsbeleid, Octogonenprogramma 195911960 no. 13,7-6-1960. 
38. Announcer 17(1963)10, 10-13. 
39. PCA: 60 Jaar Philips, Programma vanfeesrelijkheden re Roosendaal op 12,14,15 en 16 mei 

1951. 
40. Ibid; PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 2-6-1960; PCA: Chronologische geschiedenis 

vestiging Roosendaal, maart 1986. 
41. Phi/ips Koerier 5(1949)14,5. 

P.F.S. Otten (1895-1969) kwam in 1924 in dienst van Philips. In 1927 werd hij onderdirec
teur en in 1936 directeur. In 1939 volgde hij zijn schoonvader Anton Philips op als president 
van Philips. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog week hij samen met Anton Philips 
uit naar de Verenigde Staten om de leiding van de concern-onderdelen buiten bezet gebied op 
zich te nemen. Van 1961 tot 1968 was hij tenslotte voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 
J.E. de Quay (1901-1985) was Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant van 1946 tot 
1959. In 1963 was hij minister-president en van 1966 tot 1967 minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

42 . Ibid. 
43. PCA: Interview met Hr. S. Aninga, 20-6-1962. 

Zie ook: Philips Koerier 5(1949)14, 5; Philips Koerier 14(1957)11, 7; Philips Koerier 
14(1958)12, 12. 

44. Philips Koerier 14(1957)11, 7; Philips Koerier 14(1958)12, 12 . 
Zie ook Hoofdstuk 4. 

45 . Th.P. Tromp (1957). 
Zie ook Hoofdstuk 5 en Th.P. Tromp (1959) . 

46. Announcer 17(1963)10, 10-13. 
47. Zie Hoofdstuk 4 en 5. 
48. PCA: Technische Directiebesprelcing (Notulen) , 8-3-1958. 
49. Zie Hoofdstuk 4. 
50. Bijvoorbeeld 'kontinu insmelten en pompen' voor gloeilampen. Zie Hoofdstuk 6. 

Bedoeld is vooral de afdeling Voorontwikkeling voor circa 1980. Na circa 1980 is de BM
Voorontwikkeling zich gaan toeleggen op de ontwikkeling van algemeen toepasbare standaard
modules. 

51. PCA: Vestigingsplaars 'Danner'-rrehnachine, TEO, 25-3-1948. 
52. PCA: Verslag van de bespreking mer de RvB over de TL-buisglasfabricage op vrijdag 9 juni 

1950. 
53. PCA: Vesligingsplaars 'Danner'-Irekmachine, TEO, 25-3-1948; PCA: Verslag van de bespre

king mei de RvB over de TL-buisglasfabricage op vrijdag 9 juni 1950. 
54. PCA: Vestigingsplaats 'Danner'-lrehnachine, TEO, 25-3-1948. 
55. In feite spreken we hier van Moederfabrieken. Deze term en de daarbij behorende structuur 

is echter van een latere datum. 
56. PCA: Ontwikkelings-Directiebesprelcing (Notulen), 28-8-1954. 
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57. Zie Hoofdstuk 7. 
58 . De eerste serie laagspannings fluorescentielampen van Philips, de TL100, was anders vormge

geven. De 'hulzen ' waren niet aan de uiteinden van de buis gesitueerd . De TL100 leek meer 
op een 'Philinea' gloeilamp. Zie figuur 22. 

59. PCA: Bezoek aan Fabriques Réunies te Parijs, 17 tlm 22 april 1950, Reisrapport; PCA: ~ 
Mechanised 1L Group, I .A. van Beme, Philips Licht Congres, 23-2-1959. 

60. O.m.: PCA: Orco (Mededelingen), 22-1-1953; PCA: Bezoek aan Sylvania, L.H. Verbeek, 
16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport; PCA: Bezoek aan General Electric, L.H. Verbeek, 16 nov 
- 14 dec 1950, Reisrapport; PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 23-4-1955; 
PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 19-12-1955. 
Publikaties van GEC: 
Electrical Times 113(1948)2946, 489-490; Electrical Review 142(1948)3674, 618-620; ~ 
Engineer 185(1948)4913, 396-398; Engineering 165(1948)4291, 391-395; Mechanica! World 
123(1948)3198, 504-505 ; Mass Production 26(1950)4, 58-63; Mass Producrion 36(1960)7, 
65-71. 

61. Gewezen wordt op de gloeilampen-produktietechnologie uit het interbellum. Deze was met 
het netwerk van kennisuitwisseling in de lampen industrie algemeen beschikbaar. 

62 . PCA: Bezoek aan Sylvania, L.H. Verbeek, 16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport; PCA: Bezoek 
aan General Electric, L.H. Verbeek, 16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport . 

63. PCA: Bezoek aan Fabriques Réunies te Parijs, 17 tim 22 april 1950, Reisrapport . 
64. PCA: Bezoek aan F.R.L.E., Th.H. de Vette, 28-30 nov 1950, Reisrapport . 
65 . AnllOuncer 17(1963)6/ 7, 27-29. 
66. Ibid. 
67. Ibid. 
68 . peA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-9-1965. 

PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 4-9-1959; PCA: Technische Directiebespre
king (Notulen), 29-10-1960; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 27-9-1963; PCA: 
Technische Directiebespreking (Notulen), 18-9-1964; A1I1IOuncer 17(1963)10, 10-13;AnllOUlI
cer 17(1963)6/7, 27-29. 
'In het kader van Ewoplan wil men de T.L. -fabricage koncentreren in de fabrieken Roosen
daal en Chalon. In België zouden dan geen T.L. -lampen meer worden gemaakt. ' (PCA: Tech
nische Directiebespreking (Notulen) , 16-2-1960.) 

69. Gesprek met P.r. Sygall, 28-4-1993. 
70. PCA: Bezoek aan F.R.L.E., Th.H. de Vette, 28-30 nov 1950, Reisrapport. 
71. Ibid. 

De insmeltmachine van GE was een 16-voudige machine, oorspronkelijk gebouwd voor het 
zgn. bUit-seal. Bij dit procédé wordt het stel niet ingesmolten, maar aangesmolten. De flens 
van de roefel smelt men tegen de rand van de buis aan. Bij het meer traditionele procédé dat 
Philips gebruikte, het zgn. drop-seal, snoert de buis ter plaatse van de insmelting tijdens het 
proces in (de buis krijgt daar een kleinere diameter), zodat later de huls kan worden aange
bracht. Voor het butt-sea1-procédé moet de buis aan de uiteinden van te voren deze kleinere 
diameter krijgen. 
Zie ook Hoofdstuk 9. 

72. Ibid. 
Met betrekking tot het stel maken werd geconstateerd: 'De roefels, die gebruikt werden, had
den door onvoldoende afscherming van de ajbotgasvlam op de kniproefelmachine plaatselijk 
spanningen in de flens . Bij het stelmaken schermden de bekken van de tangen de gasvlammen 
niet voldoende af, waardoor in de lengtericluing van de kneep op de flens sterke spanningen 
ontstonden. ' 
Met betrekking tot het pompen: 'De pilonpomp dient om voor de lekdeteclOr het vacuum te 
verbeteren, daar het fabrieksvacuum zeer slecht is (10 - 12 mm). ' 
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73. Ibid. 
74. Zie: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 16-2-1960. 
75. Amwuncer 17(1963)617, 27-29; PCA: Bezoek aan F.R.L.E., Th.H. de Vette, 28-30 nov 

1950, Reisrapport. 
76. PCA: Bezoek aan Fabriques Réunies te Parijs, 17 tlm 22 april 1950, Reisrapport; PCA: 

Bezoek aan Sylvania, L.H. Verbeek, 16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport; PCA: Bezoek aan 
General Electric, L.H. Verbeek, 16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport . 

77. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Stukken), Bespreking in Roosendaal op 12 november 
1956, J. Bergmans, 14-11-1956. 

78. T. HoJmes (1910) was van 1967 tot 1970 adjunct-directeur van de HIG Licht. (pCA: Dossier 
Personen A-Z.) 

79. Zie Hoofdstuk 5. 
80. PCA: Bezoek aan General Electric, W. Elenbaas, J.L. Ouwe1~es en M.H.A. van de Weijer, 

okt 1957, Reisrapport. 
81. Ibid. 

Dit aanlal doet vermoeden dat de oorspronkelijke groepen een geweldige hoeveelheid bedie
ningspersoneeJ vroegen. Aannemelijk is dat bij het bedekken, steJmaken en monteren en bij 
het omdraaien van de buizen in de oorspronkelijke groepen zeker zoveel personeel nodig was 
als bij het gipsen-branden-testen-verpakken in de IMG-groep. Uit de personeeJsverhouding 
van de oude groepen blijkt dat geen bovengemiddeld aanlal arbeidsters nodig was voor de 
afwerkingsdeelprocessen. 
We kunnen concluderen dat, voorzover we dat uit aanlallen arbeiders aan de machinegroepen 
kunnen afleiden, het met de technische achterstand van Philips wel mee viel. In Issy les 
Moulineaux telde men 29 arbeidskrachten aan een Philips-groep. Tijdens bezoeken aan GE 
telde Philips slechts 11 en 14 arbeidskrachten bij groepen met snelheden van resp. 680 en 565 
lampen per uur. Deze aanlaljen worden gezien de bovenstaande informatie twijfelachtig. De 
aanlallen zulten meer in overeenstemming geweest zijn met de aanlallen die Philips nodig had 
in Issy. 
Zie: PCA: Bezoek aan Fabriques Réunies te Parijs, 17 tlm 22 april 1950, Reisrapport; PCA: 
Bezoek aan F.R.L.E., Th.H. de Velte, 28-30 nov 1950, Reisrapport; PCA: Bezoek aan Syl
vania, L.H. Verbeek, 16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport; PCA: Bezoek aan General Electric, 
L.H. Verbeek, 16 nov - 14 dec 1950, Reisrapport; PCA: Bezoek aan General Electric, W. 
Elenbaas, J.L. Ouweltjes en M.H.A. van de Weijer, okt 1957, Reisrapport. 

82. PCA: Bezoek aan General Electric, W. Elenbaas, J.L. Ouweltjes en M.H.A. van de Weijer, 
okt 1957, Reisrapport . 

83. PCA: Ontwikke1ings-Directiebespreking (Notulen), 19-12-1955. 
84. Ibid; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 10-5-1957; PCA: Technische Directie

bespreking (Notulen), ]4-6-1957. 
85. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 1-12-1956. 
86. PCA: HaifaUlom. TI. groep (prod. 1200 lIu), Opeenvolgende fasen van de mechanisering, 

Roosendaal , 8-5-1957. 
87. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956; PCA: BM-jaarverslag, HIG 

Licht, 1957; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1958. 
88. Zie Hoofdstuk 5. 
89. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956. 
90. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1965. 

Ideeën hierover bestonden veel eerder, maar men plande de uitvoering op 1964 (pCA: Philips 
Licht Congres, 25-28 september 1962). 

91. PCA: Philips Licht Congres, 25-28 september 1962; PCA: HaifauJom. TI. groep (prad. 1200 
lIu), Opeenvolgende fasen van de mechanisering, Roosendaal, 8-5-1957; PCA: BM-jaarver-
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slag, HlG Licht, 1958; PCA: The Mechanised TL Group, J.A. van Beme, Philips Licht Con
gres, 23-2-1959. 

92. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1966/67. 
93 . 'Er is een typisch verschil tussen hun (Osram, HV) aanpak van de mechanisatie en de onze: 

Zij mechaniseren hel handwerk en wij trachten defabricage eerst wdanig te wijzigen dat een 
makkelijke mechanisatie mogelijk is.' (pCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 23-
4-1955.) 

94. Zie: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 8-3-1958; PCA: Philips Licht Congres, 
25-28 september 1962. 

95. PCA: Philips Licht Congres, 25-28 september 1962. 
96. PCA: Bezoek aan Fabriques Réunies te Parijs, 17 tlm 22 apri11950, Reisrapport; PCA: Phi

lips Licht Congres, 25-28 september 1962. 
De TL-lampengroepen werden zo gebouwd, dat zij om stelbaar waren voor een beperkt aantal 
wattages. Er wordt hier nadrukkelijk niet van universele machinegroepen gesproken, aange
zien dat een vergelijkbare omstelbaarheid met gloeilampenmachines zou impliceren. 

97. PCA: Halfaurom. TL groep (prod. ]200 lIu), Opeenvolgende fasen van de mechanisering, 
Roosendaal, 8-5-1957; PCA: The Mechanised TL Group, J.A. van Beme, Philips Licht Con
gres, 23-2-1959. 

98. PCA: Halfaurom. TL groep (prod. ]200 lIu), Opeenvolgende fasen van de mechanisering, 
Roosendaal, 8-5-1957; peA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1957. 

99. PCA: Halfaurom. TL groep (prod. ]200 lIu), Opeenvolgende fasen van de mechanisering, 
Roosendaal, 8-5-1957 . 

100. Ibid; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1958. 
101. PCA: The Mechanised TL Group, J.A. van Berne, Philips Licht Congres, 23-2-1959 . 
102. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht , 1958. 
103. Ibid. 
104. Zie de illustraties bij : PCA: The MecJumised TL Group, J.A. van Berne, Philips Licht Con

gres, 23-2-1959 en PCA: Philips Licht Congres, 25-28 september 1962. 
105 . Nemen we het oorspronkelijke plan (PCA: Halfaurom. TL groep (prod. 1200 I/u) , Opeenvol

gende fasen van de mechanisering, Roosendaal, 8-5-1957) als uitgangspunt , dan zijn daarin 
5 personen (inclusief onderbaas) gepland. De oorspronkelijke situatie telde 15 personen. In 
1962 draaiden groepen met 10 personen (exclusief onderbaas). (pCA: Philips Licht Congres, 
25-28 september 1962.) 

106. Men veranderde één voor één van produktieconcept. Zie Hoofdstuk 9. 
107. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 31-3-1961 . 

N.B.: In maart 1964 werden nog uitgebreide plannen gepresenteerd om de verticale groepen 
in snelheid te verhogen. Het ging hierbij om een verhoging van de snelheid van alle groepen 
naar 1200 lampen per uur. Een snelheid van 1500 lampen per uur werd ook genoemd. Zie: 
PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 6-3-1964. 

108. Zie de illustraties bij: PCA: The Mechanised TL Group, J.A. van Berne, Philips Licht Con
gres, 23-2-1959 en PCA: Philips Licht Congres, 25-28 september 1962. 

Noten bij Hoofdstuk 9 

1. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), ]2-11-1955. 
2. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 23-4-1955. 
3. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 12-11-1955. 
4. Resp. : Lamp Basing Machine, British Patent 715857 (1952); Appararus for Exhausting ... , 

British Patent 805896 (1955); Method of and Appararus ... , British Patent 779055 (1953). 
5. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen) , ]2-11-1955. 
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6. Zie Hoofdstuk 8. 
7. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen) , 17-12-1956. 
8. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 11-2-1958. 

Kwikflush: Zie Hoofdstuk 8. 
9. peA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956. 
10. Ibid. 

Zie ook: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 15-5-1959. 
11. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956. 
12. PCA: Philips Licht Congres, 25-28 september 1962. 
13. PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen) , 17-12-1956. 
14. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 31-10-1958. 
15. Ibid. 
16. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-4-1959. 
17. Lamp Basing Machine, British Patent 715857 (1952). 
18. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-4-1959. 
19. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 14-4-1960. 
20. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 6-1-1961; PCA: Technische Directiebespre

king (Notulen) , 31-10-1958. 
21. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 6-1-1961 . 
22. PCA: Nieuw ontwikkelde horizonLale TL groep, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

4010, 20-5-1964. 
23 . A. Reynders (1900-1986) kwam in 1920 bij Philips. In 1948 startte hij de ontwikkeling van 

machines voor de TL-lampen fabricage en in 1951 werd hij BM-chef in Roosendaal. Reynders 
sloot zijn carrière af met de ontwikkeling van de eerste horizontale groep in Roosendaal . Na 
zijn pensionering in 1965 was Reynders nog twee jaar adviseur van Philips-Roosendaal. (Phi
Ups Koerier 16(1960)18, 2L; Philips Koerier 16(1960)22, 2L; PCA: BM-jaarverslag, HIG 
Licht, 1960.) 

24 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), Bezoek Drs. L. Vrenken lUl/! GE (2315 llm 
3161966). 

25 . PCA: Ontwikkelings-Directiebespreking (Notulen), 17-12-1956; PCA: Technische Directie
bespreking (Notulen) , 31-3-1961. 

26. Gesprek met P.l. Sygall , 28-4-1993. 
27. PCA: Nieuw ontwikkelde horizonLale TL groep, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

4010,20-5-1964. 
28 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 24-4-1959. 
29. PCA: Nieuw ollfWikkelde horizonLale TL groep, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

4010, 20-5-1964. Zie ook PCA: Nieuwefabricagehal Roosendaal, Centrale Budgetcommissie, 
Projectnummer 3003, 3-5-1963. 

30. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 23-11-1962. 
31. PCA: Nieuw ontwikkelde horizonLale TL groep, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

4010, 20-5-1964. 
32. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , Bezoek Drs. L . Vrenken oon GE (231511m 

3161966) . 
33. PCA: NieuwefabricagehalRoosendool, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 3003, 3-5-

1963. 
34. Ibid. 
35 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 8-10-1964. 
36. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 22-1-1965. 
37. Ibid. 
38. PCA: H.A.G. Hazeu aan J.A. van Beme, 28-1-1965. 
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H. A. G. Hazeu (1903-1973) begon zijn Philips-loopbaan in 1933 in de elektrotechnische werk
plaats van de bouwkundige afdeling Technische Bedrijven. 10 1946 werd hij technisch direc
teur van de HIG Elektronenbuizen en in 1957 trad hij toe tot de Raad van Bestuur. In 1968 
ging hij met pensioen . (PCA: Dossier Personen A-Z.) 

39. PCA: H.A.G. Hazeu aan J.A. van Beme, 28-1-1965. 
40. peA: Technische Directiebespreking (Notulen), 12-2-1965. 
41. PCA: Vestiging Ie Goes van 1L-fabriek (dependence Roosendaal), Centrale Budgetcommissie, 

Projectnummer 4254,3-10-1965. 
42. Ibid. 
43. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 13-10-1965. 
44 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 7-1-1966. Zie ook: PCA: A. Groeneveld aan 

A. Hoekstra, 25-10-1965 . 
A. Groeneveld (1913) kwam in 1946 in dienst van Philips , was van 1957 tot 1967 directeur 
van Philips-Roosendaal. In 1967 werd hij adjunct-directeur en in 1970 technisch directeur van 
de HIG Licht. In 1973 ging hij met pensioen. (PCA: Dossier Personen A-Z) 

45. PCA: Hetfabriceren van 1L-lampen ... , H.A.G. Hazeu, 10-1-1966. 
46. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 8-10-1964. 
47. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 26-5-1967. 
48. Ibid. 
49 . Ibid. 
50. PCA: 2e horizontale groep, A. Groeneveld aan TDB, 19-9-1967. 
51. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 22-9-1967. 
52. PCA: Nieuw ontwikkelde horizomale 1L groep, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 

4010, 20-5-1964. 
53. PCA: Twee hor. 1L groepen Roosendaal (Aanvulling Nonnaal B), Centrale Budgetcommissie, 

Projectnummer 73445 , 19-11-1973. 
54 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 5-10-1957; PCA: Technische Directiebespre

king (Notulen), 9-11-1957; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 7-9-1962; PCA: 
Technische Directiebespreking (Notulen), 21-9-1962; PCA : Quo Voois HlG Licht, 'Bijdrage 
Octrooiafdeling', G.L. Sypkens en I.W. Rebel, 12-6-1964; Lamp Basing Machine, British 
Patent 715857 (1952); Method of and Apparatus ... , British Patent 779055 (1953) ; Apparatus 
for Exhausring ... , British Patent 805896 (1955); lmprovemems in Exhaust ... , British Patent 
806507 (1956); Lead-in wire orieming apparatus, British Patent 891791 (1958) . 
[n de Technische directie is het onderwerp 'octrooien op machines' verschillende keren ter 
sprake gekomen. De octrooiafdeling deed tussen 1960 en 1970 onderzoek naar deze kwestie. 
Een en ander leidde echter niet tot grote wijzigingen in de algemene beleidslijn om op lam
penmachines en vervaardigingsprocessen ('werkwijzen') geen octrooi aan te vragen. 
In de jaren voor het sluiten van kennisuitwisselingscontracten kwam het aanvragen van oc
trooien op machines, gereedschappen en vervaardigingsprocessen regelmatiger voor. Bijv.: 
Deutsche Gasglühlicht-Akt.-Ges. , Deutsches Reichs Patent no. 162417 (1904); J . Kre
menezky, British Patent no. 18278 (1909); K. Schröter, Deutsches Reichs Patent no. 235630 
(1910); P. Bornkessel, Deutsches Reichs Patent no. 263727 (1911); R. Neuss, Deutsches 
Reichs Patent no. 262682 (1911); Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Deutsches Reichs 
Patent no. 262929 (1912); J. Kremenesky , Deutsches Reichs Patent no. 281468 (1913); H. 
Kuhlmann, Deutsches Reichs Patent no. 278276 (1913); N.V. Philips' Metaa!-Gloeilampenfa
briek, Nederlands Octrooi no . 642 (1915); The Westinghouse Metal Filament Lamp Company 
Ltd . , Deutsches Reichs Patent no. 323897 (1915); Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Deut
sches Reichs Patent no. 309037 (1916); Aligemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Deutsches 
Reichs Patent no. 305335 (1917). 

55 . PCA: Technische Directiebespreking (Notulen) , 5-10-1957; PCA : Technische Directiebespre
king (Notulen), 9-11-1957; PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 7-9-1962; PCA : 
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Technische Directiebespreking (Notulen), 21-9-1962; PCA: Quo Vadis H1G Licht, 'Bijdrage 
Octrooiafdeling' , G.L. Sypkens en J.W. Rebel, 12-6-1964. 

56. PCA: Quo Vadis HIG Licht, 'Bijdrage Octrooiafdeling' , G.L. Sypkens en J.W. Rebel, 12-6-
1964. 

57. PCA: 2e horizontale groep, A. Groeneveld aan TOB, 19-9-1967. 
58. Ibid. 
59. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-4-1959; PCA: Technische Directiebe

spreking (Notulen), 14-4-1960; PCA: H.A.G. Hazeu aan J.A. van Berne, 28-1-1965; Lamp 
Basing Machine, British Patent 715857 (1952). 

60. Gesprek met P.l. Sygal1, 28-4-1993. 
61. lmprovemen/s in Exhaus/ . .. , British Patent 806507 (1956). 
62. Gesprek met P.J. Sygall, 28-4-1993. 
63. PCA: Nieuwefabricagehal Roosendaal, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 3003, 3-5-

1963. 
64 . Philips Koerier 16(1960)22, 2L; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1960. 
65 . PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1962. 

W.F. ter Hoeve (1925) was BM-chef in Roosendaal van 1962 tot 1964 (!bid; PCA: BM
jaarverslag, HIG Licht, 1965). 

66. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1965. 
D.J. de Haan (1924-1988) kreeg later de verantwoordelijkheid over de groep Elektroniva en 
Organisatie van de BM-Licht. 

67. De leeftijd waarmee hoger PhiJips-personeel met pensioen ging was 60 jaar. Een verder 
dienstverband werd medewerkers vaak in de vorm van adviseursschap aangeboden. 
J.B.l.M. Bazelmans (1933) kwam in dienst van Philips in 1962. In 1971 verliet hij Roosen
daal en werd BM-chef in Turnhout. (pCA: Dossier Personen A-Z; PCA: BM-jaarverslag, 
HIG Licht, 1965; PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1966/67.) 

68. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht , 1965. 
J.N. Dommering (1918-1990) werkte van 1965 tot 1968 in Roosendaal. Daarna ging hij naar 
de Philips-vestiging in Drachten. In 1978 ging hij met pensioen . 

69. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1966/67. 
70. Ibid. 
71. PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1968. 
72 . De Hongaar P.l. Sygall (1935) studeerde aan de universiteiten van Budapest en Cambridge. 

Van 1960 tot 1965 werkte hij voor de Mullard Radio Company in Londen. Daarna werd hij 
chef tekenkamer en later BM-chef in Roosendaal. In 1978 werd hij BM-chef passieve 
componenten bij de divisie Components. In 1984 ging hij over naar Consumer Electronics 
waar hij sinds 1985 adjunct-d irecteur is . 

73. C. van Unen (1931) werkte van 1948 tot 1989 bij Philips. Hij startte zijn loopbaan met een 
opleiding tot werktuigkundig tekenaar-constructeur. In 1964 kwam hij naar Roosendaal, waar 
hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de eerste horizontale groep en de latere 
HOR-groepen. Van 1981 tot 1987 kreeg hij de leiding over de BM-tekenkamer in Roosendaal. 
Van Unen sloot zijn carrière af met de afronding van de ontwikkeling van PLC-lampen
groepen. 

74. Gesprek met P.l. Sygall, 28-4-1993. 
75. Ibid. 
76. PCA: Bespreking VoongMgscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 7-3-1969. 
77. Gesprek met P.l. Sygall, 28-4-1993 . 
78. Ibid. 
79 . PCA: Enige oril!n/erende berekeningen over horizon/ale 1L groepen, A. van Aart, F. Breiten

stein, J.G.C .M. Bik en W. de Kleuver, 21-2-1969. 
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80. Zie: PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), COn/actbespreking ir. Noordhof met 
Technische Direktie Licht, 24-3-1969. 

81. PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 3-3-1969. 
82. PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 7-3-1969. 
83. RSD: Light Meeting, 24 mrt - 3 mei 1972. 
84. RSD: Correspondentie P.l. Sygall, Some design considerations of a new TL lamp manufac

lUring group, P.l. Sygall, 17-3-1972. 
85. PCA: Twee hor. TL groepen Roosendaal (Aanvulling Normaal B), Centrale Budgetcommissie, 

Projectnummer 73445, 19-11-1973. 
86. De HOR 2000 kwam in 1973 in produktie. Zie: PCA: Lighting News, no. 9, 1973. 
87. RSD: Correspondentie P.l. Sygall, Evolutie en revolutie van TL-produJaie machines in de 

laatste 15 jaren, P.l. Sygall, 5-8-1971. 
88. PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, Bijlage 9, Toelichting op het technisch beleid van de 

hig-directie, A. Groeneveld, 25 juni 1974. 
89. RSD: BV Roosendaal (Stukken), Analyse van alternatieven voor snellere horiwn/ale TL 

groepen, BV Roosendaal 11-2-1976. 
90. RSD: Projectevaluaties Hor TL Groepen, Administratie/TEO 18-3-1976. 
91. RSD: BV Roosendaal (Stukken), Analyse van alternatieven voor snellere horiZOn/ale TL 

groepen, BV Roosendaal 11-2-1976; RSD: Projectevaluaties Hor TL Groepen, Administratie
/TEO 18-3-1976. 

92. Gesprek met P.l. Sygall, 28-4-1993. 
J.H. Leemreis (1933) begon zijn Philips-loopbaan bij de Machinefabrieken in 1964. Van 1980 
tot 1983 bekleedde hij een functie in de directie van PMF. In 1983 kreeg hij de leiding over 
de Machinefabrieken. In 1994 ging Leemreis met pensioen. (PCA: Dossier Personen A-Z). 

93. PCA: Directiebezoek aan Roosendaal, 9-6-1976. 
94. Zie: PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 3-3-1969; PCA: Be

spreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 7-3-1969; PCA: Aanp. geb. AH 
te Roosendaal, Centrale Budgetcommissie, Projectnummer 77291, 21-9-1977. 

95. PCA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 27-10-1976. 
96. PCA: Herstructurering Europa HIG Licht, Directie HIG Licht, aug 1982. 

Een idee om de Europese TL-lampenproduktie te concentreren in Roosendaal en Chalon be
stond al in 1960. (In die beschouwing telde Gr.-Brittannië niet mee.) Zie PCA: Technische 
Directiebespreking (Notulen), 16-2-1960. 

97. Zie PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1968; PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. 
groep, Roosendaal, 9-6-1969; H.W. van den Meerendonk, G. Gerritse & W.Th.B. Krone 
(1971). Zie ook: G.N. Stilian e.a. (1962); Netwerkplanning volgens PERT (1969). 
Zie ook: PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1969; RSD: BV Roosendaal (Stukken), Analyse 
van alternatieven voor snellere horiZOn/ale TL groepen, BV Roosendaal 11-2-1976; RSD: 
Correspondentie P.l. Sygall, Evolutie en revolutie van TL-produktie machines in de laatSte 
15jaren, P.l. Sygall, 5-8-1971; G.D.H. de Haan (1986); J.M. van Bragt (1987); BMjust in 
time, overheadsheets; I.M. van Bragt (1989); L. Kruyff (1992). 

98. Gesprek met P.l. Sygall, 28-4-1993. 
99. Ibid. 

Zie ook: PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht, 1966/67; PCA: Bespreking Voongangscommissie 
2e Hor. groep, Roosendaal, 3-3-1969; PCA: Bespreking Voortgangscommissie 2e Hor. groep, 
Roosendaal, 3-3-1969; PCA: A. Groeneveld aan N. Koomans, 4-3-1969; PCA: Bespreking 
Voortgangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 7-3-1969; PCA: Bespreking Voongangs
commissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 9-6-1969; RSD: Verslag bespreking Hor TL 4000/uur, 
23-11-1973; RSD: Hor 2000 Groepssnelheid, P.Th.I. Piree, 21-9-1976. 
H.A.M. van Dorst leefde van 1929 tot 1985. 
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100. Zie bijvoorbeeld: PCA: Enige oril!nterende berekeningen over horizontale TL groepen, A. van 
Aart, F. Breitenstein, LG.C.M. Bik en W. de Kleuver, 21-2-1969; RSD: BV Roosendaal 
(Stukken), Analyse van altemaJieven voor snellere horizontale TL groepen, BV Roosendaal 
11-2-1976; RSD: Projectevalualies Hor TL Groepen, Administratie/TEO 18-3-1976; RSD: 
P. Both aan A. Bienfait, 16-2-1977. 

101. W. Wennekes (1991); M. Kerres (1993) . 
M. Metze (1991) neemt de technische/commerciële tweeslag als een van zijn vertrekpunten. 

102. Gesprek met P.l. Sygall, 28-4-1993. 
103. Ibid . 
104. Zie paragraaf 1. 
105. De BM-groep zag de eerste horiwntale groep als een prototype van de HOR-groepen . 

PCA: Twee hor. TL groepen Roosendaal (Aanvulling Nonnaal B), Centrale Budgetcommissie, 
Projectnummer 73445, 19-11-1973. 

106. Zie: PCA: Universele Horizontale TLgroep (20-40-65 Watt), produktie-snelheid 2000/uur, 
tekening van C. van Unen, 6-3-1969 . 

107. Zie: PCA: Directiebewek aan Roosendaal, 9-6-1976. 
108. Ibid; PCA: Herstructurering Europa HIG Licht, Directie HIG Licht, aug 1982. 

Zie ook: RSD: Verslag bespreking Hor TL 4000/l/IIr, 23-11-1973; RSD: BV Roosendaal 
(Stukken), Analyse van altematieven voor snellere horizontale TL groepen, BV Roosendaal 
11-2-1976; RSD: Notulen BV Roosendaal, nr. 12, febr. 1976; RSD: Projectevalualies Hor 
TL Groepen, Administratie/TEO 18-3-1976; RSD: Notulen BV Roosendaal, nr. 13, mei. 
1976; RSD: Notulen BV Roosendaal, nr. 42,23-11-1984; RSD: Notulen BV Roosendaal, nr. 
44, 3-7-1985; RSD: Notulen BV Roosendaal, nr. 46,5-3-1986. 

109. Zie PCA: BM-jaarverslag, HIG Licht , 1968; PCA: Bespreking Machineprojecten/bestellingen-
/budgellen, Roosendaal, 29-4-1969. 

IlO. PCA: Directiebezoek aan Roosendaal, 9-6-1976. 
111. Het Financieele Dagblad (5 oktober 1984) . 
112. RSD: Notulen BV Roosendaal , nr. 13, mei. 1976. 
113. Ibid . 
114. Bij de ontwikkeling van de HOR 4000 was de aandacht voor insmelten en pompen weer 

nadrukkelijker aanwezig . Zie: RSD : Hor 4000 De pompmachine, Ontwikkeling TL 58/77, 
Groep MOllet, P.ThJ. Piree, 19-11-1976; RSD: Hor 4000 De insmeltmachine, Ontwikkeling 
TL 7/77, P.Th.J. Piree, 27-1-1977. 

115. PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 9-6-1969. 
116. PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal , 7-3-1969. 
117. Improvements in Exhal/St ... , British Patent 806507 (1956). 
118. PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 3-3-1969. 

Vgl. het aantal posities op het brand raam van de HOR 2000 (56) met die van de insmeltma
chine (56) en die van de pompmachine (56) van de HOR 4000. (RSD: Notulen BV Roosen
daal, nr. 13, mei. 1976.) 

119. PCA: M.H.A. van de Weijer aan D. Noordhof, 13 juli 1972. 
120. Ibid. 
J21. PCA: Bespreking Voongangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 3-3-1969; PCA: Bespre

king Voortgangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 7-3-1969; PCA: Bespreking Voort
gangscommissie 2e Hor. groep, Roosendaal, 9-6-1969; RSD: Light Meeting, 24 mrt - 3 mei 
1972; PCA: M.H.A. van de Weijer aan D. Noordhof, 13 juli 1972; RSD: Verslag bespreking 
Hor TL 4000/lIlIr, 23- 11-1973 . 

122. Gesprek met P.1. Sygall, 28-4-1993. 
123. In 1976 berekende men de kosten van produktiepersoneel als percentage van de totale lamp

kosten op circa 20%. In 1985 was dit percentage nog 18%. Een vergelijking met machinekos
ten en materiaal- plus magazijnkosten leert iets over de relatieve omvang van personeelskos-
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ten. Machinekosten: circa 22% in 1976 en 35% in 1985. Materiaal- en magazijnkosten: 50% 
in 1976 en 47% in 1985. (PCA: Directiebezoek aan Roosendaal , 9-6-1976; PCA: Directie
bezoek aan Roosendaal, augustus 1985.) 

Noten bij Hoofdstuk 10 

1. Zie Hoofdstuk 3. 
2. Zie Hoofdstuk 4. 
3. Zie Hoofdstuk 6. 

Zie ook: N: GE-absrracts. 
4. Zie Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3. 
5. Rond 1960 groeide de markt voor gloeilampen met vijf procent per jaar. Deze groei stag

neerde rond 1975 . De markt voor TL-lampen groeide sneller dan die voor gloeilampen. Zie 
Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6. Zie ook Hoofdstuk 8. 
Nauwkeurige gegevens over de ontwikkeling van de marktomvang en de omzet van Philips 
in aantallen lampen waren evenals bruikbare gegevens over de kostprijsontwikkeling van 
lampen in de bronnen niet beschikbaar. 

6. Zie Hoofdstuk 6. 
7. Marketingmix en service: zie Internal Training Course Markering I, deel I en Il, N.V. Philips 

Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, ca. 1970. 
8. M.E. Porter (1990). 
9. Zie Hoofdstuk 3 en bijv. A. Heerding (1986). 
10. Recente publikaties zijn: M. Metze (1991); W. Wennekes (1991); M. Kerres (1993). 
11. Zie Hoofdstuk 7 . 
12. Zie Hoofdstuk 6. 
13 . De werkelijkheid was hier niet ver van verwijderd, getuige de onderzoeken in de vorm van 

tellingen van Philips ' octrooiafdeling en M. V.d . Weijer naar de waarde van het contract met 
GE. Zie Hoofdstuk 6. 

14. R.B. Reich (1992). 
IS. Zie Hoofdstuk 6. 
16. peA: HIG Licht Roosterbesprekingen, 25-6-1974 . 
17. Zie Hoofdstuk 6. 
18. Zie Hoofdstuk 6, Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 9. 
19. Zie ondermeer Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5. 
20. Koning: Hoofdstuk 3; Deenen: Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 8; Tromp: Hoofdstuk 5 en Hoofd-

stuk 8; Sygall: Hoofdstuk 9; Stal: Hoofdstuk 6. 
21. Zie Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 8. 
22. Zie de Hoofdstukken I , 5 en 6. 
23. Zie Hoofdstuk 4. 
24. Zie Hoofdstuk 4. 
25. Zie ook de Hoofdstukken 5, 6 en 8. 
26. Zie Hoofdstuk 4. 
27. Dit blijkt uit verschillende gesprekken met (oud-)Philips-medewerkers. 
28. Resp. Hoofdstuk 5, 8, 9 en 6. 
29. Een interessante, uit de praktijk gegrepen visie is de volgende: 

'All companies are concenled about producrivity and cosrs, alld specially when times get 
rough rhe manufacturing operation comes into focus of rhe rop-management. 
However, ir is dangerous when the management believe thar cosr sa ving in rhe producrion 
mosr ofall is a queslion ofmaking lhe workers workfaster or - even beller - exchange people 
wilh robols. 
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UnfonulUUely, me management somelimes form their opinion aboUi what is good or bad in 
the produclion from anicles in trade magazines, speeches !Jy expens or from TV-shows, all 
ofwhich most often deal with the most advanced technology. 
The manufacturing engineer for one is often on enthusiastic technician, who easily gets car
ried away by all the magnificent lechnological innovations, which have become avai/OOle 10 

him. Maybe he is even rhrilled by lhe suuus involved in being a pioneer in the high-tech field. 
A lrough analysis will often show lhat rhe real cost-saving potential is nol so much in the 
possible reduction of direct IOOor-cosls, bUi more in the way lhings are orgonized, in the 
logislic area, alld of course, first of all in the design of the product.' (E. Sejersen (1987).) 

30. Een goed voorbeeld van deze beandering in het kader van produktie-innovaties is PCA: Me-
chonisatie, J.H. van Juchem, 12-10-1967. 

31. Zie Hoofdstuk 3. 
32. PCA: Joh. Romp aan G.L.F. Philips, 14-6-1922. 
33. Zie Hoofdstuk 3. 
34. PCA: Technische Directiebespreking (Notulen), 24-4-1959. 
35. Zie ook de Hoofdstukken 5, 6 en 8. 
36. Gesprek met P.l. Sygall, 28-4-1993. 
37. H. Lintsen (1985), 208. 
38. Zie Hoofdstuk 2. 
39. 'Universeel' is Philips-jargon. Zie Hoofdstuk 3. 

Zie ook Hoofdstuk 6 . 
40. Zie Hoofdstuk 2. 
41. Zie Hoofdstuk I. 
42. Zie ondermeer Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3. 
43. Zie Hoofdstuk 8. 
44. Zie Hoofdstuk 8. 
45. Dit gold sterker naarmate de fabricage sterker gespreid plaatsvond. Voor de gloeilampenfabri

cage gold het dus het sterkst, voor de TL-lampen fabricage in iets mindere mate en bijvoor
beeld voor halogeen-lampen in nog mindere mate. 

46. In Hoofdstuk 5 werd gesproken van 105 machinegroepen in 1957. Deze machinegroepen zijn 
gebouwd na 1925. Voordien was er immers geen sprake van madtinegroepen. (Zie Hoofdstuk 
3.) De produktie van machines door de Machinefabrieken in de periode 1940-1950 zal zeer 
klein zijn geweest. Het is onwaarschijn1.ijk dat in de jaren tussen 1925 en 1930 en tussen 1950 
en 1957 een aantal van 105 machinegroepen is' gebouwd, bedrijfsklaar gemaakt en geïnstal
leerd. 

47. Zie Hoofdstuk 4. 
48. Zie Hoofdstuk 8 en Hoofdstuk 9. 
49. Onder een probleem wordt datgene verstaan, waarop men zich bij de ontwikkeling concen-

treert. 
50. Zie Hoofdstuk 8. 
51. Zie Hoofdstuk 3 . 
52. Zie Hoofdstuk 6. 
53. Zie Hoofdstuk 8. 
54. Zie Hoofdstuk 5. 
55. Zie Hoofdstuk 5. 
56. Zie Hoofdstuk 6. 
57. Zie Hoofdstuk 3. 
58. Zie Hoofdstuk 5. 
59. Zie Hoofdstuk 1; R. Blauner (1964). 
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SUMMARY 

Innovations in lamp manufacturing at Philips, 1900-1980 

In 1891, 11 years af ter Thomas A. Edison made the incandescent lamp into a 
commercial, mass-produced standard product, Gerard Philips started a lamp 
factory in the Dutch city of Eindhoven. Philips was considered a late starter in 
the expanding lamp industry, but his company quickly became one of the 
world's leading lamp manufacturers. Philips now produces billions of lamps in 
some thirty different countries every year. Numerous innovations in lamp 
making, resulted in highly advanced manufacturing systems. The visitor of these 
plants is confronted with an overwhelming combination of heat, light and 
cJattering of glass, with a seemingly endless flow of palleted boxes of lamps 
being put out by sophisticated machinery. Engineers at Philips today consider 
process con trol in the lamp industry to be the legacy of manufacturing concepts 
first developed by the founders of Philips' Production Engineering Department. 
This book explains how these advanced production systems came into being. It 
describes innovations in the manufacture of incandescent and fluorescent lamps 
at Philips during the period from about 1900 to 1980. 

From the outset the lamp manufacture has been characterized by mass pro
duction, a pursuit of standardization, and astrong division of the production 
process into separate steps. While initially the manufacture of incandescent 
lam ps was primarily manual work, shortly af ter 1900 Philips introduced the 
first lamp making machines. Around the year 1920 Philips changed over to a 
form of assembly line production, which was developed into an advanced 
manufacturing system during the 1920's and the period af ter World War IT. 
Philips' Production Engineering Department played a pivotal role in the 
development of new machines . Started as a subdivision of Philips' Machine 
Factory around 1912, this department concentrated on perfecting the lamp 
assembly process and the development of reliable and compact machines. A 
great deal of attention was paid to the sealing process, in which the internal 
parts are sealed into the bulb, and the exhausting process, in which the oxygen 
is extracted from the lamp and the bulb may be filled with nitrogen and argon. 
After World War Il, production at Philips expanded at an unprecedented rate. 
The Production Engineering Department faced the challenge of extending 
Philips' production capacity during a severe labor shortage. Achieving ever 
higher machine speeds became an all-important objective for the department. 
Being housed in one of the many production plants, the department occupied 
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itself with the development of ever better machines, the meaning of the word 
'better' in this context being determined by the situation in that particular plant. 

The Dutch market itself was not large enough to serve as a basis for Philips' 
ambition to become a leading lamp manufacturer. From the beginning the 
company directed its attention to foreign markets. Until 1920, however, Philips 
entrusted the sale of its lamps and the implementation of parts of its commercial 
policy to independent foreign agents. Only after 1920 did Philips start to 
develop its own sales organization. 
In the year 1919 General Electric and Philips signed an agreement, in which 
they arranged to consolidate their market positions through an exchange of 
know-how. In the early twenties a similar agreement was signed between 
Philips and Osram. General Electric and Osram al ready had a long history of 
cooperation. These agreements formed the basis for the global General Patent 
and Business Development Agreement 'Phoebus', in which the market relations 
among the leading lamp manufacturers were laid down. This cooperation 
cleared the way for an unprecedented and intense exchange of know-how, with 
engineers and managers visiting each other's plants and exchanging 
manufacturing data, innovations, and machines; in some cases they went so far 
as to exchange complete parcels of lamps and lamp parts. 
The large lamp manufacturers based negotiations on the criterion of knowiedge. 
R & D was thus a key element in the various partners' policies . Philips 
departments on R & D, Engineering, and Patent Development thrived in this 
climate. Much less attention was paid to marketing. In markets that seemed to 
grow autonomously and that had been divided among the main competitors, 
where the products themselves underwent hardly any change and where 
companies were to a large extent, if not completely, familiar with each other's 
development activities, the role of the commercial departments within the 
various companies was rather limited. 
When, in 1975, the network of agreements was dissolved and the market 
collapsed for a short period , innovation was suddenly faced with the market 
mechanism to its full extent, something that was quite new in the international 
lamp industry. Manufacturers had to learn to direct their attention to their 
competitors, new markets, new products, and new combinations thereof in a 
way that was completely new to them. The most noticeable effect was a 
concentration move ment in the lamp industry, which meant a radical change in 
the existing balance of power. 

The incandescent lamp and the fluorescent lamp have hardly changed over the 
years. In the lamp industry the manufacturing systems and equipment evolved 
practically independently of the development of the products themselves . In the 
absence of market pressures to innovation, production was selective for the 
products on the lamp market. 
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Ruim tien jaar nadat de Amerikaan Edison de gloeilamp commer
cialiseerde tot een in massa te vervaardigen standaardprodukt, 
richtte Gerard Philips in Eindhoven een gloeilampenfabriekje op. 
Philips gold als een late starter in de zich ontwikkelende gloei
lampenindustrie, maar groeide uit tot een 'an de grootste lampen
fabrikanten in de internationale bedrijfstak. Het bedrijf levert 
enkele miljarden lampen per jaar en produceert deze in zo'n 
dertig landen. Tal van produktie-innovaties resulteerde in zeer 
geavanceerde produktiesystemen "aar grondstoffen ingaan en 
lampen verpakt in dozen gestapeld op pallets uitkomen. Voor de 
constructeurs is de moderne lampenfabricageeen toonbeeld van 
procesbeheersing en de implementatie van hun vakmanschap en 
kennis in ooit door de grondleggers van de Bedrijfsmechanisatie 
voor het eerst toegepaste concepten. 

Dit boek beschri,ift de totstandkoming van deze geavanceerde 
produktiesystemen. Het beschrijft innovaties in de fabricage van 
gloeilampen en TL-lampen bi,i Philips in de periode van ca. 1900 
tot 1980. 


