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Voorwoord
Amsterdam, 1957, het Victoria Hotel tegenover het Centraal Station, een klein,
deftig zaaltje op de derde verdieping. Achter een lange tafel, enigszins verhoogd
opgesteld en bedekt met een groen laken, zitten de drie heren van het dagelijks
bestuur, keurig in het pak. Rechts de secretaris, Jaap Penraat (39) en links de
penningmeester, Wim Gilles (34). In het midden de eerste voorzitter van de in 1952
opgerichte Kring van Industriële Ontwerpers (KIO), ir. Louis Kalff (60). Alle drie

Met Réne Smeets - de eerste directeur en een groot leermeester - had Kalff nota
bene zelf aan de wieg van deze opleiding gestaan. Kalffs ongenoegen richtte
zich echter voornamelijk op Veersema. Deze was oorspronkelijk werkzaam in
zijn eigen 'Artistieke Ontwerpgroep' (ARTO), maar had zich daarvan in 1954
losgemaakt en werd in 1960 de grondlegger van het toenmalige 'Concern Bureau
Vormgeving' (een corporate groep - tegenwoordig 'Philips Design').
In 1946, het jaar waarin een belangrijke reorganisatie binnen Philips plaatsvond,
heeft Kalff mijns inziens de kans laten lopen om in het kader hiervan de designfunctie een duidelijke, zelfstandige plaats te geven; een noodzaak binnen het
inmiddels complexe concern. Hij was in de veronderstelling dat alles wel vanuit
zijn positie binnen de Productdivisie Licht kon worden geregeld. Als architect
ging zijn voorkeur steeds meer uit naar zijn werkzaamheden als ontwerper
van grote verlichtingsprojecten. Zijn oorspronkelijke grafische werk en zijn
verantwoordelijkheden op het gebied van de reclame waren in de loop der
tijd elders in het bedrijf ondergebracht en ook daarbuiten. Bovendien was het
beroepsgebied industriële vormgeving, onder invloed van gespecialiseerd
onderwijs en nieuwe inzichten uit de praktijk, een wezenlijk onderdeel geworden
van het totale productontwikkelingsproces. Dit paste evenwel niet in Kalffs
opvattingen met betrekking tot het ontwerpen van gecompliceerde producten die
in massa vervaardigd moesten worden. De aandachtige lezer van dit boek zal dit
zelf kunnen constateren.
Wat blijft, is zijn grote betekenis voor in eerste instantie het bedrijf Philips
(vijfendertig jaar als designleider), waar hij al heel vroeg wist op te roepen
tot esthetisch kwaliteitsbesef in reclameuitingen, productontwerpen, tentoon
stellingen, architectuur en lichttoepassingen. En in tweede instantie voor de
stimulans die hij gaf aan verenigingen, onderwijs en aanverwante instituten
betreffende de industriële vormgeving. In mijn opvatting lag naast zijn bijzondere
grafische talent zijn grootste kracht in het ontwerpen van lichtprojecten; daarin
behaalde hij een internationaal topniveau.
Toch bleef hij, ondanks al zijn eruditie en vakmanschap, min of meer een eenling.
Lo Kalff was letterlijk een groot man, een imponerende verschijning die ik niet
licht zal vergeten. Enigszins afstandelijk en min of meer ongenaakbaar. Maar
ik herinner hem ook als een wijs medebestuurder van de AIVE en als vaderlijk
vakbroeder toen hij mij bijna aan het einde van zijn creatieve leven vroeg om zijn
positie in de commissie tot toekenning van de 'Kunst in Industrie-prijs' over te
nemen. De auteur heeft er goed aan gedaan om ir. Louis Kalff en zijn werk weer
eens tot leven te roepen.

medeoprichters van deze respectabele kring.
Zij kijken enigszins neer op de ongeveer twintig aanwezige leden, die letterlijk en
figuurlijk opkijken naar hem. Ik niet in het minst, als jongste (27), vers geballoteerd
lid van deze elitegroep van Nederlandse industriële ontwerpers van het eerste uur.
Of was ik, vanwege leeftijd en genoten opleiding, al van het tweede of misschien
wel van het derde uur?
Louis Kalff - 'Lo' voor intimi - was toen reeds een uitzonderlijk man. Hij behoorde
tot de eerste generatie ontwerpers in Nederland, allen geboren rond de eeuw
wisseling: Piet Zwart, Edmond Bellefroid, Cor Alons, Elmar Berkovich, Willem
Gispen, Andries Copier, Gerrit Rietveld, en anderen. Maar Kalff onderscheidde zich
van hen door zijn opleiding tot ingenieur (architect) aan de Technische Hogeschool

T.

in Delft (nu Technische Universiteit Delft). Immers, al zijn generatie : enoten hadden
opleidingen gevolgd aan grafische, kunst- of kunstnijverheidsschol n. Bovendien
werkte hij in een bedrijf, Philips, waar technische producten in ma. a werden
vervaardigd en waar hij een unieke positie had verworven als artishek directeur.
Het internationale karakter van dit bedrijf bracht hem op vele plaatsen in de
wereld. De Verenigde Staten en Japan waren zijn favoriete landen. De Verenigde
Staten omdat hij daar belangrijke pioniers van het design kon ontmoeten om
mee van gedachten te wisselen. Mannen als Walter Dorwin Teague, Norman Bel
Geddes, Henry Dreyfuss en in het bijzonder de vier jaar oudere Raymond Loewy,
die hij bewonderde om zijn 'stroomlijn'-ontwerpen. Hetgeen duidelijk te zien is in
revolutionaire ontwerpen als het zogenaamde 'eitje' (een scheerapparaat) en de
eerste Philips elektronenmicroscoop.
De Japanse cultuur was voor Kalff een grote inspiratiebron vanwege de diep
gewortelde tradities op het gebied van architectuur, tuinontwerp en -onderhoud,
verpakkingen, grafiek en gebruiksvoorwerpen. Kalff was in dezen een groot
verzamelaar.
In de epiloog van dit boek is sprake van het feit dat een deel van Kalffs levenswerk,
en met name de productvormgeving, aan het eind van zijn werkzame leven bij
Philips tot zijn groot ongenoegen werd overgenomen door een volgende generatie

Karikatuur Louis Kalff door Wiadimir Bielkine
19311PCA>
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ontwerpers, die onder leiding van ir. Veersema (ook een 'Delftse' architect)
voor de diverse productdivisies ging werken. Ik was een van hen, met nog drie
medestudenten, die tot de eerste negen afgestudeerden van de avondopleiding
aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven (AIVE - nu Design
Academy Eindhoven) behoorden.

Frans van der Put
Industrial Design Manager Philips, 1958-1990
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Inleiding
Nauwelijks wordt nog gewag gemaakt van de veelzijdige ontwerper ir. Louis
Christiaan Kalff (1897-1976), die tijdens zijn leven bekendheid genoot als een
begaafd grafisch ontwerper, industrieel vormgever, architect, tentoonstellingsontwerper en lichtarchitect.
Kalffs naam is vooral verbonden aan het Eindhovense elektronicaconcern
Philips, waarvan hij meer dan veertig jaar het artistiek geweten was. Hoewel
opgeleid als architect, werd hij in 1925 aangenomen om de reclamevormgeving
van Philips een helder en modern gezicht te geven. In dienst van Philips groeide
hij uit tot een van de pioniers op het gebied van de industriële vormgeving in
Nederland. Hij richtte het Lichtadviesbureau (LIBU) van Philips op en maakte
naam als lichtarchitect door namens Philips met groots opgezette lichtshows
deel te nemen aan belangrijke internationale evenementen, waaronder
Wereldtentoonstellingen in Barcelona, Antwerpen en Parijs.
Als architect was hij verantwoordelijk voor diverse gebouwen waarvan een
aantal inmiddels op de monumentenlijst staat, zoals het Laga-gebouw in Delft
en het Dr. A.F. Philips Observatorium in Eindhoven. Voor eigen familieleden
en directieleden van Philips bouwde hij landhuizen. Hij was coördinator voor
vele uitbreidingen en verbouwingen bij Philips. Wereldberoemd is het Philipspaviljoen dat onder zijn supervisie door de legendarische Franse architect
Le Corbusier werd gerealiseerd op de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel.
Naast al deze inspanningen voor zijn werkgever vond hij ook nog tijd voor
andere bezigheden, aanvankelijk vooral als freelance ontwerper van affiches en
ander reclamedrukwerk, later onder andere als medeoprichter en bestuurder
van de Kring Industriële Ontwerpers (KIO) en de Akademie voor Industriële
Vormgeving Eindhoven (AIVE).
Na zijn pensionering in 1960 bleef Kalff als adviseur verbonden aan het Philipsconcern. Als zodanig werd hij een jaar later belast met de leiding over het
opzetten van het Evoluon in Eindhoven, waarvoor hij samen met architect Leo
de Bever ook het ontwerp maakte. Dit futuristische bouwwerk werd zijn laatste,
grootste en meest ambitieuze project. In 1976 overleed Louis Christiaan Kalff op
78-jarige leeftijd.
Een volledige reconstructie van Kalffs veelsoortige activiteiten is helaas niet
mogelijk doordat het concernarchief van Philips door oorlogshandelingen ernstig
is aangetast. De bewaard gebleven archiefrestanten, aangevuld met snippers
informatie aangereikt door voormalige medewerkers, vormden de basis voor
dit boek.

In 1950 werd Louis Kalff beloond
met de winnaarscup tijdens een
golftoernooi1JK|

Peter van Dam
Den Haag, november 2006
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1. Artistiek milieu
De familie Kalff bijeen, ca. 1920-1922 1MK1
Staand: vader Jan Kalff en Louis Christiaan (Lo)
Links en profiel: Willem
Zittend aan tafel: moeder Elisabeth Adéle Kalff-van
Goudoever, Maurits Lodewijk en Maria Judith Catharina
De oudste zoon, Jan Kalff, ontbreekt

Louis Christiaan Kalff werd op 14 november 1897 in Amsterdam geboren onder
het sterrenbeeld Schorpioen. Hij groeide op in een gecultiveerd, liberaal en
intellectueel milieu. Zijn vader, Jan Kalff jr. (1865-1944), promoveerde in 1888 aan
de Rijksuniversiteit van Utrecht tot doctor in de rechtswetenschappen en begon
een praktijk als advocaat. Zijn passie en belangstelling voor de kunsten dreven
hem echter meer en meer in de richting van de journalistiek. Zo maakte hij deel
uit van de redactie van de periodieken Het Toneel en De Portefeuille en was hij
redactioneel betrokken bij het samenstellen van de biografische reeks Mannen
en vrouwen van beteekenis in onze dagen (Haarlem 1870-1921). Daarnaast
vervulde hij tal van bestuursfuncties, onder andere bij het Toneelverbond.
In 1893 werd hij benoemd tot kunstredacteur bij het Algemeen Handelsblad
voor de rubrieken Beeldende kunst, Literatuur, Toneel en Gemeentezaken.
Hij was hoofdredacteur bij het Handelsblad in de periode 1908 tot 1931. Door
deze veelal kunstzinnige activiteiten kwamen de kinderen van Jan Kalff haast
vanzelfsprekend met de beleving van kunst in aanraking.
‘Amsterdam, 1910
Ik was toen 13 jaar. Vader was kunstredacteur bij bef Algemeen Handelsblad en we woonden in een
groot benedenhuis aan de Van Eeghenstraat. Het huis was verlicht met gas: vleermuisbranders in
gangen en slaapkamers, gasgloeilampen in de keuken. In de woonkamer en de werkkamer van mijn
vader brandde echter 's avonds petroleumlicht. Hij moest 's avonds veel lezen en schrijven en weigerde
bij zijn werk gaslicht te gebruiken. Hij vond het te hard en te koud. En zo moest mijn moeder iedere
dag zelf de drie grote petroleumlampen schoonmaken en vullen omdat dienstboden dat niet met de
nodige zorg deden. Twee of drie keer per week gingen mijn ouders naar een van de vele schouwburgen
die Amsterdam toen nog telde om een première te zien. Wij kinderen werden om kwart voor acht naar
bed gestuurd op het moment dat de vigilante, verlicht met kaarslantaarns, in de in spaarzaam gaslicht
gehulde Van Eeghenstraat klaarstond om naar de schouwburg te brengen. In de slaapkamer brandde
een klein pitje drijvend in een glas raapolie in een van de waskommen. Om elf uur kwamen mijn ouders
thuis. De petroleumlampen werden aangestoken en mijn vader schreef zo snel mogelijk zijn recensie

De familie Kalff tijdens een boottochtje (rechtsonder)

van het toneelstuk. Een uur later stond een witgekielde kruier met een olielamp in de hand op de stoep.

ca. 1920-1922 |MK|

Bij slecht weer mocht hij binnen wachten, maar dan moest het walmende oliepitje uit. Als vaders
recensie klaar was bracht de kruier met een kleine olielantaarn die naar de zetterij van het Handelsblad.
Uit die tijd herinner ik mij ook nog hoe ik eens mee mocht naar een stuk waarin Louis Bouwmeester
speelde, en daarbij de roodachtige brandende booglampen op het Leidseplein zag: dat was de eerste
elektrische verlichting die ik mij uit mijn jeugd herinner'.1

Het artistieke milieu waarin hij opgroeide, zou van blijvende invloed zijn op de
opleiding en beroepsuitoefening van Louis Kalff. Zijn kunstzinnige belangstelling
uitte zich bijvoorbeeld in talrijke ontmoetingen met vooraanstaande toneel
spelers en schrijvers, zoals Herman Heijermans en de schrijver Israël Querido.
9

2. Opleiding bouwkunde

i
•• •

In 1909 begon Louis Kalff zijn opleiding in Amsterdam aan de Hogere Burger
school (HBS) en in 1915, een jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,
behaalde hij zijn diploma. Zijn vader vond hem nog te jong voor de universiteit
en Kalff werd daarom ingeschreven voor de jaarcursus (1915-1916) op de
Quellinusschool in Amsterdam, de latere Gerrit Rietveld Academie. Hier kreeg
hij les van C.W. Nijhoff (directeur) en de architect Mathieu Lauweriks (18641932) in decoratief tekenen, boetseren en het ontwerpen van meubelen. Na dit
tussenjaar verhuisde hij naar Delft, huurde een kamer aan de Nieuwe Plantage
en startte met de studie Bouwkunde aan de Technische Hogeschool van Delft.
Kalff was een van de weinigen die destijds kozen voor dit keuzevak binnen de
overwegend civiel-technische opleidingen. Tijdens zijn studieperiode was er nog
weinig invloed te bespeuren van de drastische vernieuwingen die zich binnen de
architectuur aandienden; onderricht in het classicisme bleef het speerpunt.

a

.-•Mr ■>

In de jaarlijks gepubliceerde studentenalmanakken zijn de vele extracurriculaire
activiteiten van Kalff terug te vinden (in deze almanakken verscheen bovendien
regelmatig een tekening van zijn hand, gesigneerd LK). Hij was lid van het
Delftsche Studenten Corps en commissaris bij Praktische Studie, een gezelschap
dat actief was in het behartigen van studiebelangen, het organiseren van
excursies en het inrichten van kleinschalige exposities. Kalff stuurde in 1918 een
uit hout gesneden uil naar een van deze exposities: 'Moet men in dezen monumentale,
sierlijk gesneden vogel geen talentvolle vervaardiger zien, waarvan veel te verwachten is?'2

Ook voor een tentoonstelling in 1924 zond Kalff enkele stukken in: 'Van het werk der
leeden noteerden we in 't voorbijgaan het aardig gevonden en levende gekleurde affiche van L. Kalff
Illustratie Delftsche Studentenalmanak

voor de afgeloopen Lustrumfeesten. De groote ontwerpen voor gebrandschilderde ramen van Kalff en

Ontwerp Louis Kalff, 1919IRA1

Hordijk zijn flink van teekening, maar te mat en somber van toon/3

Verder was Kalff redacteur van het Technisch Studenten Tijdschrift, president
van de natuurwetenschappelijke vereniging 'Christiaan Huygens', lid van het
dispuut GIO en van de studentenroeivereniging LAGA. In 1920 onderbrak hij
zijn studie voor een verblijf aan de School voor Ver lofofficie ren der Infanterie in
Kampen, waar hij een jaar later beëdigd werd tot tweede luitenant. In 1925 werd
hij bevorderd tot eerste luitenant bij het regiment Jagers (op eigen verzoek werd
hem in 1931 eervol ontslag verleend als reserveofficier).4
Schutbladen voor Gedenkboek

Uil (1917) en Twee aapjes (1916),

Delftsche Studentencorps

uit hardhout gesneden

Ontwerp Louis Kalff, 1923

(RAI

periode Quellinusschool, Amsterdam
Ontwerp Louis Kalff|JK|
Foto's Hans Janssen
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Enkele afficheontwerpen voor De Wekker
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Ontwerp Louis Kalff
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3. De Delftse Lustrumfeesten
In 1921 slaagde Kalft voor zijn kandidaatsexamen, waarna de periode tot zijn eind
examen in 1923 een hectisch verloop laat zien. Zo deed Kalff mee aan de voor
bereidingen voor de vijftiende Lustrumspelen, die plaatsvonden op het Delftse
marktplein. In maart 1923 kwamen daarvoor vrij laat de definitieve plannen gereed.
Het zou een volksspel worden, gesitueerd in de middeleeuwen. ‘Zijn naam zal steeds aan
het spel op de Markt verbonden blijven.'5

Kalenderschild
Bijlage bij Delftsche Studentenalmanak
Ontwerp Louis Kalff, 1923,RA1

I

Voor dit vijftiende Lustrumfeest in de zomer van 1923 werd eerst een voorstel
bekeken van de student Ger Hordijk. Gezien de korte voorbereidingstijd die restte,
bleken deze plannen echter binnen het beschikbare budget niet haalbaar. Hierna
werd contact gezocht met de Vlaamse schrijver Herman Teirlinck (1879-1967),
omdat veel voorstanders de voorkeur uitspraken voor de opvoering van een
volksspel op democratische grondslag: voor en met iedereen. Dit in tegenstelling
tot vroegere uitvoeringen, waarbij enige 'dure' jongens in historische kostuums
voorbijtrokken in een stoet van vazallen.
Oorspronkelijk zou het volksspel worden opgevoerd onder regie van Eduard
Verkade (1878-1961), destijds een bekende toneelspeler en -regisseur. Om gezond
heidsredenen haakte Verkade echter af en men vond in Johan de Meester jr. een
waardig opvolger.
Kalff, volop bezig zich voor te bereiden op zijn eindexamen, gaf gehoor aan het
verzoek zitting te nemen in een subcommissie ter voorbereiding van Teirlincks
volksspel De Torenbestormer. Tevens zou Kalff zorg moeten dragen voor een
afficheontwerp, 68 vaandeldecoraties leveren, ontwerpen voor de troon en de
podiumopbouw, alsmede een aantal kostuumontwerpen. Voor het lustrumboek
vervaardigde Kalff een omslag met schutbladen.
Inhoudelijk was dit volksspel gebaseerd op de beheersing van de Mens door de
Stof, en de bevrijding door de Geest. Deze drie hoofdpersonen werden opgevoerd
in drie hoofdstukken. De Stof nam bezit van de troon en was daarbij vergezeld van
zeven getuigen: Traagheid, Hovaardigheid, Gierigheid, Haat en Nijd, Gulzigheid en
Gramschap. Kort samengevat nam de Stof bezit van de troon en beïnvloedde de
Mens. De Geest, uitgedost als een zilveren figuur met een vele meters lang gewaad,
beklom vanaf de eerste trans de toren om uiteindelijk de derde trans te bereiken
en daarmee de Mens op te wekken de strijd aan te gaan tegen de Stof. De Mens
werd ten slotte bijgestaan door drie symbolische personages: Liefde, Tucht en

'De Stof op hare troon'

'Omwonenden der Markt bieden een krans aan'

Delftse Lustrumfeesten, 1923

Delftse Lustrumfeesten, 1923

Ontwerp van podium en troon
Delftse Lustrumfeesten
Ontwerp Louis Kalff, 1923

'Van den heer L.C. Kalff stamt het nieuwe
ontwerp voor het podium
met de hoog-oploopende trappen.'
Uit: Delftsche Studentenalmanak 1923 lRA|

Wetenschap. Bij het veroveren van de Torentransen door den Geest zullen vlaggen worden ontrold;
ook zal de feestruimte beneden door vlaggentooi zijn ontsloten. Vlaggen naar een eigen cachet ontworpen
door den Heer L.C. Kalff.'6
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Affiche De Torenbestormer

Vier kostuumontwerpen voor

Ontwerp Louis Kalff, 1923 IJJl CJKl

de Delftse Lustrumfeesten
Ontwerp Louis Kalft, maart 1923 IJKI

De Geest

De Stof

De Gierigheid

De Gramschap
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Het maskeradespel werd een groot succes, mede dankzij de medewerking van
honderden studenten als figuranten in enkele zangkoren. Temidden van dit
spektakel stond Kalff voor het geven van de nodige regieaanwijzingen.

i

i

Voor het ontwerp van het affiche van De Toren bestorm er zou in eerste instantie
een prijsvraag worden uitgeschreven. Dit bleek door het chronische tijdgebrek
niet uitvoerbaar. Men besloot toen de raad op te volgen van Karei Sluyterman,
docent decoratieve vakken, het ontwerp van Kalff te gebruiken.

i

Het affiche werd als steendruk in vier kleuren gedrukt. Vermoedelijk heeft een
lithograaf bij de Haagse drukkerij Lankhout & Co dit ontwerp van Kalff op de
lithosteen overgebracht. In een verslag van de Lustrumspelen valt te lezen dat
het affiche landelijk zou worden verspreid. Aan sigarenfabriek Van Hillen werd
verzocht het affiche in al haar filialen op te hangen, wat uiteindelijk ook gebeurd
is. Verder kwamen 81 exemplaren terecht op de aanplakzuilen van treinperrons.
Er werden duizend exemplaren gedrukt en daarbij kwamen nog eens 250
exemplaren op iets dikker chromopapier (voor in totaal vierhonderd gulden).
Deze extra exemplaren konden voor één gulden verkocht worden aan de leden
van het Corps, wat echter niet helemaal gelukt is. Ook een verwachte vraag uit
de kringen van afficheverzamelaars zou met dit surplus opgevangen kunnen
worden. Kalffs belangstelling voor de toepassing van kunst in de reclame kreeg
een geweldige impuls.

t
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Practische Studie,

4. Terug naar Amsterdam

ontwerp voor affiche
studentengezelschap
(origineel)
Ontwerp Louis Kalff,

Na afgestudeerd te zijn in Delft, begon Kalff aan een stageperiode. In het najaar
van 1923 is Kalff werkzaam als volontair tekenaar op het architectenbureau van
prof. dr. ing. Dirk Frederik Slothouwer (1884-1946) in Amsterdam. De stage begon
in september 1923, maar zou in december 1924 voortijdig beëindigd worden.
Er waren te veel meningsverschillen met Slothouwer. Tijdens zijn tewerkstelling
bij Slothouwer werd Kalff ingeschakeld bij de restauratie van kasteel 'De Wierse'
in Vorden (Gelderland), waarbij zijn persoonlijke belangstelling voor oude stijlen
goed van pas kwam. Ook was hij als tekenaar betrokken bij de samenvoeging
van twee grachtenpanden tot een nieuw kantoor voor de Standaardbank aan het
Singel, bij de Torensluis in Amsterdam.

ca. 1920-1923IJK|

Slothouwer was o.a. redacteur voor het Bouwkundig Weekblad, het orgaan van
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en de Bond van Nederlandse
Architecten (BNA). Dit tijdschrift schreef een open prijsvraag uit in 1924 voor het
ontwerpen van vier monumentale elektrische lantaarns voor op de hoeken van
de Dam.
Kalff was een van de mededingers. De drieënzeventig ingezonden ontwerpen
werden ter beoordeling tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Voor zijn
inzending met als motto 'Besvrucht' ontving Kalff de vijfde prijs en honderd
gulden als bijdrage in de onkosten. Het juryrapport sprak verder van 'een verfijnd
ontwerp met decoratieve kwaliteiten. De opvatting het geheel tot een lichtzuil te maken is uitstekend.
Een nadeel is echter dat dit ontwerp niet in schaal is gedacht. Het ondergedeelte is onorganisch.'7

Prijsvraag monumentale lantaarns
voor de Dam in Amsterdam

'Hier de vijf ontwerpen uit de groote
massa inzendingen uitverkoren
door de jury: 't eerste, het mooie,
eenvoudige doch hoogst-artistieke
ontwerp van A.J. Kramen een
lantaarn als een zuil uit 't krachtige
voetstuk oprijzend, forsch en toch
slank, kreeg den eersten prijs.
2° A. Kurvers, 3“ J. Hendriks,
4« C. Caspers, 5* LCh. Kalff.'

/

Uit: De Groene Amsterdammer
10 januari 1925
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5. Kalffs periode bij Philips
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Vrij snel nadat hij was vertrokken bij Slothouwer vond Kalff een aanstelling als
hoofd van zowel de commerciële als de artistieke tak van de reclameafdeling
van de Eindhovense gloeilampenfabriek Philips, die in deze periode begon met
het maken van andere producten. Deze aanstelling mag opmerkelijk heten,
aangezien Kalff niet alleen zeer jong en onervaren was, maar bovendien opgeleid
als architect. Voordat we ingaan op de toedracht van zijn benoeming, eerst een
korte beschrijving van de ontwikkeling van de reclame bij Philips.

,,

.

Rond 1910-1911 werd bij Philips & Co de reclame meer en meer naar voren
geschoven. Tevens onderging de verschijningsvorm waarin dit alles gepresen
teerd werd een verandering. Directe aanleiding hiertoe was onder andere de
voortgaande ontwikkeling van de metaaldraadlamp. J.B. Vink kreeg in 1912 de
leiding over de verkoop in Nederland en beschikte over een voor die tijd fors
reclamebudget. Er werd voornamelijk gebruikgemaakt van prentbriefkaarten,
waarbij vooral de Nederlandse achtergrond van de lamp werd benadrukt,
met fotomodellen in nationaal kostuum, iets wat in andere industrietakken al
eerder toepassing had gevonden. Andere reclamemiddelen ter promotie van
dit Philips-assortiment waren catalogi, menukaarten, sluitzegels, affiches en
dagbladadvertenties.

De verpakkingsdoos voor radiolampen

In een opstel over kunst en industrie in het Algemeen Handelsblad, ingeleid
door de bekende ontwerper Willem Penaat, werd uitgelegd hoe een eventuele
samenwerking tussen kunstenaars en de industrie tot stand zou kunnen worden
gebracht. Dit in navolging van de werkwijze en principes die voorop stonden bij
de Deutsche Werkbund. In deze discussie werden door een vertegenwoordiger

is een eigen ontwerp

van Philips enkele vragen beantwoord: 'Zeerzeker achten wij vormveredeling een

Louis Kalff aan de tekentafel,

kunstenaar zich aanpast aan den practische aanmaak van het artikel d.w.z. het artikel in even groote

Louis Kalff op de zolderetage aan de
Willemstraal in Eindhoven, 1925 IJK1

voorwaarde voor een gelukkige ontwikkeling van zeer vele industrieën, mits de arbeid van den

Eindhoven 1925,

massa’s en tegen niet te hooge prijzen kan fabriceeren. Aestetische verbetering van tentoonstelling

IJKI

van industrievoortbrengselen is niet alleen gewenscht, doch o.i. noodzakelijk omdat slechts zeer zelden
ook weder door den groote spoed, die bij tentoonstellingen betracht moet worden, met aestetische
gevoelens rekening gehouden wordt. De reden waarom de industrieelen gewoonlijk nalaten kunstenaars
te hulp te roepen bij het ontwerpen van goede reclame is gelegen in het feit dat de reclamebiljetten
worden ontworpen door de diverse drukkerijen terwijl dan het biljet dat het meest geschikt en het
goedkoopst is door de verschillende industrieelen wordt uitgezocht omdat er tot voor korte tijd te weinig
de aandacht op gevestigd werd dat de meeste reclamebiljetten bijzonder leelijk zijn. '8
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Philips-kalender
Ontwerp Louis Kalff 1926 1FWI

Philips-kalender 1926
Ontwerp Louis Kalff
Thema: Diverse toepassingen voor de Philipslampen
Uit: De Reclame, november 1925
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Tijdens de eerste Jaarbeurs - die in 1917 in Utrecht gehouden werd - gaf Philips
acte de présence met diverse stands. De standbouw werd rond 1922-1923
verzorgd door de architect Henri A. van Anrooy, die getrouwd was met een
zuster van Anton Philips. Van Anrooy genoot zijn architectenopleiding bij onder
meer Theo Rueter, de Bazel, en Berlage.
Verdere groei in productie, innovatie en buitenlandse expansie bij Philips,
droeg bij aan een nieuw elan, dat een moderner gevoerd reclamebeleid
voor de productgroepen noodzakelijk maakte. Opmerkelijk is dat kunst in
de reclame daarbij een rol werd toebedeeld. Zo werden tussen 1916 tot
1919 door Philips opdrachten voor onder andere boekversiering, affiches en
advertenties verstrekt aan de volgende Nederlandse ontwerpers: Albert Hahn,
Pieter Das, J.B. Heukelom, Albert Klijn, Leo Gestel, Raoul Hynckes, Jan Rotgans,
Jan Rot en Theo Nieuwenhuis. Chris Lebeau volgde in de jaren twintig. 9
Een meer kunstzinnige aanpak was eerder ai toegepast bij reclamewerk
voor Osram Lampen in Duitsland. Ook moet hierbij gedacht worden aan
de voorbeeldige samenwerking tussen de architect Peter Behrens en de
elektromechanische onderneming AEG. Behrens trad vanaf 1907 op als artistiek
adviseur voor deze onderneming. Op zijn bureau werkten tussen 1908 en 1911
als assistent onder anderen Walter Gropius, Mies van der Rohe en Le Corbusier,
pseudoniem voor Charles Edouard Jeanneret. Behrens was nauw betrokken
bij het ontwerpen van verpakkingen, moderniseerde het logo en ontwierp
briefhoofden en publiciteitsaffiches.

HAALT DE WERELD IN UW HUI5
I
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In 1923 werd Joost Smit aangesteld als chef van de reclameafdeling van Philips.
Deze afdeling werd bij een reorganisatie opgesplitst in twee afzonderlijke
afdelingen: de commerciële, met een blik gericht op directe verkoop; en
de artistieke, voor het ontwerpen van verpakkingen, het tekenen voor
reclamedrukwerk en het opmaken van advertenties. De vacante positie op de
artistieke afdeling zou in maart 1924 worden vervuld door dr. Kurt Kauffmann,
die echter een jaar later alweer zou vertrekken. Des te verwarrender werd de
situatie toen per 1 januari 1925 de pas 27-jarige ir. Louis Kalff werd aangesteld
om leiding te geven aan zowel de commerciële als de artistieke afdeling. Een
situatie die in de interne bulletins door de hoogste baas Anton Philips (18741951) moest worden toegelicht.10

DE HARMONIE V//MSJ DE

PHILIPS’
FABRIEKEN
UIT EINDHOVEN .SPEELT HEDEN
AVOND EN ZONDAGMIDDAG OP DE

21 I. R. T. A.
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MET PHILIPS' RADIO!

Kalff had Anton Philips in een brief suggesties aan de hand gedaan om de
reclameuitingen van Philips een moderner uiterlijk te geven onder verwijzing
naar de nieuwste ontwikkelingen binnen de toegepaste grafische kunsten.
Het ging daarbij met name om de art deco, die furore maakte tijdens de
Exposition des Arts Décoratifs, georganiseerd te Parijs in 1925.

ACCUMULAi

Kalff zelf over de manier waarop hij bij Philips terechtkwam: 'in 1925 (januari) ben ik
bij Philips gekomen. In 1924 waren de heren Otten, Furstner en Mohr bij Philips gekomen. Furstner en
Otten waren clubgenoten van mij, en Otten was een jaargenoot die door zijn militaire dienst wat later
was afgestudeerd. Op een gegeven ogenblik wist de Heer Mohr dat de Reclamechef Dr. Kauffmann
zou vertrekken. Hij waarschuwde mij daarvoor, omdat hij wist dat ik me in die tijd toelegde op en

Reclame-leaflet optreden Philips Harmonie op de

interesseerde voor affiches, niet alleen in Delft, maar ook voor prijsvragen en verschillende andere

de tweede IRTA Radiotentoonstelling in Amsterdam,

gelegenheden. Ik heb toen een heel trieste brief geschreven in het najaar van 1924 naar Anton Philips.

Ontwerp Louis Kalff. 1925 |P01

Ik vertelde daarin dat de reclame die door Philips gemaakt werd niet diezelfde standing had als de
grootheid en importantie van zijn bedrijf, zoals die Volendamse meisjes etc. Dat was niet modern
genoeg. Hij vroeg me in november te komen praten. Ik zat in dat kleine spreekkamertje aan de
Emmasingel in het oude hoofdkantoor, achter Geubel de portier. Daar heb ik zitten kijken en wachten
en keek intussen naar die vijf verdiepingen hoge betonbouw en dacht: Kalff, ik geloof dat je net zo
goed weer gauw weg kan lopen, want dit is niets voor jou. Dezelfde indruk had ik al voordat ik bij
Philips kwam doordat ik met Hulshoff[ir. A.G. Hulshoff, chef Gemeentewerken Amsterdam, PvD]
gepraat had, en die zei: “Och, als je daar twee tot drie jaar eens wat gaat tekenen voor publiciteit en
wat tentoonstellinkjes gaat inrichten, kun je dat best doen, maar dan moet je toch weer terugkomen."
Ik zat tegenover de Heer Philips en binnen een uur zei hij: “U kunt bij ons komen. U krijgt dan de
hele propaganda. Dat bestaat zowel uit commerciële als artistieke propaganda, daar horen ook de
radioconcerten van Mengelberg bij die ik organiseer. Wanneer kunt u komen?" Maar voordat ik daar
antwoord op kon geven, vroeg hij of ik getrouwd was. Nee. Ik was dan wel verloofd, maar hij vond
driejaar vee! te lang. Hij zei: jij trouwt in april. Het is mei geworden.'11
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in de Eindhovense Willemstraat begon Kalff met de
Op een zolderetage
uitvoering van de nieuwe reclamevormgeving voor Philips. Het serieuze werk
moest echter 's zondags thuis gebeuren, vanwege een te krappe behuizing. Al
spoedig zou Kalff assistentie krijgen van technisch tekenaar Pieter Vissers en de

!

jonge reclameontwerper Mathieu Clement (1905-1929), afkomstig uit Eindhoven.
De Britse tekenaar Joseph Milner (1888-1969) solliciteerde naar aanleiding van
een advertentie in De Reclame, werd begin 1925 aangenomen, maar vertrok een
jaar later alweer richting Londen.
Clement was in 1925 door Kalff persoonlijk ontdekt als veelbelovend tekentalent
en ZOU binnen twee jaar bekend worden met enkele folderomslagen en affiches
die waren uitgevoerd in de airbrush-techniek. Nog geen 24 jaar oud overleed
deze jonge grafische ontwerper echter op 20 juli 1929, aan de gevolgen van
een ziekte aan de bijnieren. Zijn ontwerpen behoren tot het betere werk van de
tekenaars die in de periode Kalff voor Philips werkzaam waren, ‘ik ben ervan overtuigd

Omslag
reclamefolder voor
illumlnatielampen.
Ontwerp Louis
Kalff 1928(FW1

dat hij een bijzonder talent bezat. Dat hij bij een langer leven zeker tot grote dingen in staat was

geweestschreef Kalff aan de journalist Otto van Tussenbroek.12
Volgens een interne circulaire was Kalff belast met artistieke propaganda,
waartoe hij een serie advertenties vervaardigde voor de landelijke dagbladen
en Radio-Expres, het toonaangevende tijdschrift voor radio- en zendamateurs.
Kleinformaatwinkelraamaffiches voorde productgroepen rijwiel-, auto- en
buitenlampen volgden. Deze affiches konden druktechnisch verkleind worden,
wat leidde tot een aanzienlijke kostenbesparing in drukkosten. Folders en
affiches werden in de moderne talen gedrukt, voorzien van een publicatiedatum.
Opvallend tijdens dit drukproces was het gebruik van een modieus kleuren
gamma, waarin de kleuren rood, geel, paars en zwart domineerden. Dit modern
uitgevoerde reclamewerk gaf regelmatig aanleiding tot positieve reacties in
vooraanstaande internationale vaktijdschriften.

»
De tekenaar Mathieu Clement
getekend door Louis Kalff, 1928 ICS1
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'Wij hebben toen geprobeerd de hele publiciteit van Philips in wat moderner banen te leiden, dat op

M

zekere hoogte ook wel gelukt is. Het allereerste werk voor Philips was de Duplokat voor de Duplo-

i

lampen. Daarna ben ik begonnen met de standaardisering van de kleuren voor Philips. Ik was toen erg
onder de indruk van de elementaire kleuren zwart, blauw, rood en geel en maakte toen affiches voor
autolampen, fietslampen, lampen binnen en buiten in die kleuren. Toen kwam al gauw ter sprake om dat
woord Philips dat op 25 manieren werd gedrukt en getekend op alle affiches briefpapier enz., om dat te
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PHILIPS
LAMPES POUR PHARES DE BICXCLETTE5
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normaliseren. Ik heb er een paar stevige blokletters van gemaakt, die eerst nog versierd werden met een
H

IR)
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paar streepjes erdoorheen - dat was in die tijd zo'n beetje gebruikelijk - maar naderhand zijn die letters
prototypes geworden van het gestandaardiseerde, genormaliseerde en ook beschermde woord Philips

Omslag reclamefolder voor

Omslag reclamefolder voor Duplo autolampen

zoals dat nu nog altijd wordt gebruikt.'13

rijwiellampjes, Franse uitvoering

Ontwerp Louis Kalff, 1925,FW1

Ontwerp Louis Kalff, 1925
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Verpakkingsdoosjes voor autolampen
Ontwerp Hans Oertle, 1924IJCI

In november 1925 nam De Reclame een uitgebreid artikel op waarin Kalff zijn
zienswijze uiteenzette. Het is enigszins verbazingwekkend dat in dit artikel in
alle openheid een nieuwe reclamestrategie werd besproken terwijl die nog in
ontwikkeling was. Dit reclamebeleid voor Philips kan worden beschouwd als een
van de eerste pogingen van een Nederlandse onderneming om te komen tot een
doorgevoerde, eigentijdse huisstijl.
'De esthetische verzorging van de reclame vooreen bedrijf als de Philips Fabrieken, dat zijn producten
in groote quanta geheel verzorgd en verpakt aflevert, zooals het later den consument onder het oog
komt, eischt een grondige technische kennis van het artikel. De groote lijnen die de ontwerpers moeten
uitstippelen, loopen van het product over de verpakking, via de brochures, folders en posters, naar
de étalage, en tenslotte naarde tentoonstelling.... Wanneer de uitvinding gedaan is, en het principe
daarvan verkoopsrijp dan komt het vraagstuk der vormgeving aan de beurt. Deze vormgeving is van
groot belang. Het uiterlijk beïnvloedt op bijzondere wijze den verkoop. De vormgeving van het product
behoort tot de "kunst van laten zien ", welke kunsten een der hoeksteenen is van de reclamekunst.

De Verpakking
Uit de vormgeving vloeit logisch de verpakking voort. Deze verpakking spreekt nog meer tot de menigte
dan het naakte uiterlijk van het artikel, want het heeft het gewaad waarin dit zich in de wereld vertoond
"als verkoopsartikel"... Van de Philips Fabrieken gaan iederen dag meer dan een kwart miljoen lampen
uit over de geheele wereld. De honderdduizenden vierkante meters papier en carton waarin al deze
lampen verpakt zijn, vormen per dag een immense reclamevlakte, die men productief kan maken.
Hierbij treden als eis op: deze moet doelmatig zijn, niet gauw vuil worden, en sterk sprekende kleuren,
eenvoudig te maken, beschermend voor het product en ten slotte internationaal zijn, een smaak die
iedere landstreek karaktiseert. Deze eisen moeten verwerkt worden in een esthetische compositie.

Affiche Philips autolampen
Ontwerp Louis Kalff, ca. 1927

(FWJ

Een enkele doos aan zes kanten bedrukt, aantrekkelijk van vorm, moet dus bovendien een geschikt
stapelmateriaal zijn voor etalagedoeleinden. Bij de opschriften en het motief van de tekening moet
hiermede rekening worden gehouden.

De Brochure
Deze houdt weer verband met de verpakking. De folder moet zo aantrekkelijk zijn dat hij niet na gebruik

I

direct wordt weggegooid. Bij het maken van de folders, bijvoorbeeld een typische vorm voor een
technische brochure, komt men problemen tegen die alles te maken hebben met de typografische layout, als men denkt aan technische gegevens en tabellen. De eenheidsvorm van een oplage die verspreid
gaat worden in de wereld vereist een kleurig omslag voor een internationale uitstraling.

De Poster

Omslag reclamefolder voor

Bij de poster wordt de verpakkingseenheid verwerkt als Leidmotief, doch alle verhoudingen voor de

autolampen (origineel)

vlakverdeling maken het noodzakelijk dat alles moet worden omgewerkt. Voor affiches dat licht als

Ontwerp Louis Kalff, 1929 IJKI

reclame voert, moet men de lichtbron tonen en de uitwerking ervan in de duisternis. Het affiche vraagt
een simpele vlakvulling in overeenstemming met de suggestieve middelen die nodig zijn om de indruk
van licht en duister te geven. De advertentie sluit zich hierbij logisch aan bij het product en de brochure.
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De eerste radiologo's

die de aandacht moet hebben, en waarvan een wervende kracht moet uitgaan. De tentoonstelling brengt al

Ontwerp Louis Kalff

deze elementen in de meest uitgebreide zin weer naar voren. De tentoonstelling is als het ware rond deze

r l

eerder genoemde elementen aangegeven. Hij moet rekening houden met dag en avondlicht, de aard en het

uit: De Reclame, november 1925
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karakter van de naastgelegen stands en het bedrag welke de firma wil besteden voor dit slechts tijdelijke
karakter van een tentoonstelling14

Als voorbeeld van het doorvoeren van één motief voor verpakking en brochure
wordt in het artikel de 'Ducolora-lamp' aangehaald, die in wit en in een kleur kon
branden. Steeds werd de soortnaam 'Ducolora' op de verpakking en in folders
weergegeven. Dergelijke soortnamen werden geïntroduceerd omdat Philips te
maken kreeg met een steeds grotere diversiteit in het assortiment.

PHILIPS j
M1NIWATT'

Omslag reclamefolder ƒ

Advertentie voor Miniwatt radiolampen

voor Triplo autolampen

Ontwerp Louis Kalff, 1925,JGI

Ontwerp Louis Kalff,1925 (FW|

Over de oorspronkelijke toedracht van het latere algemene handelsmerk van Philips
merkte Kalff Op: 'Dit is door een toevallige samenloop van dingen tot stand gekomen
Ik was als bouwkundige helemaal niet op de hoogte van de techniek van de radio. Ik heb dus gevraagd,
wat is nu eigenlijk die radio, hoe wordt dat geluid overgebracht? Iemand heeft mij verteld dal er

!

golven teweeggebracht werden in de ether, de ether die ons allemaal dus omringt en dat die golven de

Omslag reclamefolder Ducolora lamp
Ontwerp Louis Kalff, 1926 IPDI

geluidssignalen e.d. konden overbrengen. Toen ik de eerste verpakkingsdoos voor radiolampen moest
maken, heb ik die in de kleuren geel, rood en paars gemaakt. Een paarse achtergrond met gele vierhoekige

PHILIPS

ster - die ook een soort Philips-kenmerk werd - en daaronder een band geel met rode golven, sinusuïden,

MEDEDEJEUNQEN
DEOASVOIUNa/
•'LAMP EN HARE
TOEPASSIN OEN

drie onder elkaar, die dat paarse firmament met sterren doorkruisten. En daar
kwam dat woord Philips onder te staan.'15

Nu de reclameafdeling onder leiding van Kalff voor een groot deel het reclamewerk in eigen huis ging vervaardigen, werd besloten de samenwerking met het
Amsterdamse reclamebureau Coppens op te zeggen. De samenwerking met het
reclamebureau Delamar - waarin door Philips een aanzienlijk financieel belang was
genomen - werd hechter aangehaald. Deze beslissing werd genomen op grond van
zakelijke overwegingen: men kon op deze manier als erkend reclamebureau korting
bedingen bij het plaatsen van advertenties in dagbladen en periodieken.
(met golven en sterren)

/

Ontwerp Louis Kalff, 1925,JG1
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Omslag reclamefolder

Omslag brochure gasvullinglamp

voor kerstboomlampjes

Ontwerp Louis Kalff, 1925 IPOI

Ontwerp Louis Kalff, 1925 IPDI

Verpakkingsdoos radiolamp B406
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Ontwerp Louis Kalff, 1926,7UI

Ontwerp Louis Kalff, 19261701

in: Algemeen Handelsblad,
St. Nicolaasnummer

Ontwerp Louis Kalff, 1926,7UI

Ontwerp Louis Kalff, 19261701

radiolamp Mmiwatt
Ontwerp Louis Kalff, 19251701
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Philips Jaarbeursstand, Utrecht 1930

Standbouw als promotiemiddel

Ontwerp Louis Kalff

Kalff en zijn medewerkers verzorgden vanaf 1925 de Philips-stands op de Jaarbeurs
in Utrecht en soortgelijke tentoonstellingen. Door toepassing van golfkarton uit
eigen fabrieken als praktisch decoratiemateriaal ontstond een aanzienlijke reductie
in de kosten.
'Voor hare tentoonstellingen werd na eenige tijd de vraag van het gebruikte materiaal van groot belang,

____

daar bespanningsstoffen en andere tot nog toe gebruikte materialen op den duur zeer kostbaar worden,
en het vele afval, dat er na het afbreken van den stand overblijft, meestal niet goed meer te gebruiken is.
Toen dan ook de Philips-Fabrieken (afd. Cartonnage) een stand op de tentoonstelling te Waalwijk aan het
inrichten was, was 't vanzelfsprekend, dat hiervoor het materiaal zelf, dus golfkarton gebruikt zou worden.

i

... Deze stand beviel, wat den eenvoud van uitvoering betrof, zozeer, dat wij nadien ... het materiaal vele
malen gebruikt hebben en nog gebruiken zullen. Het materiaal is te verkrijgen in verschillende kleuren, bijv.

mm

gemaakt uit gewoon grijs pakpapier, stroocarton, rosé, lichtblauw, en donkerbruin papier, witte cellulose
en ook als perkament-golfkarton. Daar ik aanvankelijk niet geheel gerust was omtrent de stevigheid van
het materiaal liet ik het op afstanden van 50 cm beschermen door een weinig vooruitstekende, oranje
geschilderde latten, die een eigenaardig aanzicht aan den stand gaven. Bij nader inzicht bleek mij echter dat
deze bescherming niet noodig is; het materiaal is stevig genoeg, zodat ik ook bij latere toepassingen deze
latten heb weggelaten. '16

In 1928 verzorgde Kalff de stands van Philips op de Nenyto-tentoonstelling in
Rotterdam en de Jaarbeurs Utrecht. 'Philips treft steeds den goede toon - een zakelijke stand,
maar toch smaakvol gebouwd en ingedeeld-en ir. Kalff van de Philips Fabrieken maakte ook nu weer iets

I

moois, warm van kleur en met gevoel wat op de Jaarbeurs kan. Hij was ook de ontwerper van een mooie
stand der N.V. De Meteoor Betonfabriek. 'n Stand met deuren en een wand die op smaakvolle wijze een
toepassing van golfcarton toonde. Een enkel bezwaar hebben wij tegen dezen stand: te mooi, te lief voor

't er in uitgestald artikel.'17 Het doel van deze promotionele stands was de vele vormen
van elektrische verlichting aan het publiek duidelijk te maken.
Kalff vertrok daarna voor enkele weken naar Milaan om daar de opbouw te
verzorgen van een collectieve Nederlandse beursstand. 'Gisteren vond de opening plaats
van de jaarbeurs te Milaan, waar zoals men weet, ook Nederland een paviljoen heeft. Inzenders zijn o.a.
Philips Jaarbeursstand, Utrecht 1925

ditjaar, het Koloniaal Instituut, Philips Gloeilampenfabrieken, Glasfabriek Leerdam, Hollandsche Draad

Ontwerp Louis Kalff

en Kabelfabriek, W.J. Stokvis, Alg. Ned. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, de Porceleyne Fles,
Rotogravure, Rath en Doodeheefver. De Nederlandsche inzendingen zijn ingericht onder leiding van ir. Kalff.

Philips Jaarbeursstand, Utrecht 1926

Daarna bracht Prins Hendrik een officieel bezoek aan de jaarbeurs en bezocht o.a. den stand van Philips

Ontwerp Louis Kalff

Gloeilampenfabrieken.'18

Philips Jaarbeursstand, Utrecht 1928
Ontwerp Louis Kalff

Philips-stand
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Antwerpen 1930

Luidsprekeropstelling Nenyto-tentoonsteling,
Rotterdam, 1928
Uit: Bouwkundig Weekblad

De Philips-stand op de Nenytotentoonstelling in Rotterdam
Ontwerp Louis Kalff, 1928
Uit: Bouwkundig Weekblad

Philips-paviljoen, Soerabaja, 1939 IJGI

Philips-paviljoen, Soerabaja, 1935IJGI
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Advertentie De ideale Philips Combinatie
Ontwerp Wladimir Bielkine, 1928IPD1

Huldiging 10.000ste werknemer bij Philips op 31 okober 1927
Rechts naast Louis Kalff staat Anton Philips {met gestreepte
pantalon) en links Frans Otten, de latere president-directeur
van Philips in de periode 1939-1961.,JK|

i

Radio 2511 en luidspreker 2011
('de Meesterzanger')
Ontwerp Louis Kalff, 1928 ,JGI

De eerste prototypes van luidsprekerkasten, zoals het Wiener-model (in folders
'de Meesterzanger' genoemd) en een fraaie bakelieten luidspreker uit 1926,
kunnen beschouwd worden als ontwerpen die direct van Kalffs eigen tekentafel
afkomstig zijn. In de jaren dertig zouden voornamelijk anoniem gebleven
ontwerpers zich bezighouden met deze vormgevingsmaterie.
Joost Smit verliet Philips op 31 maart 1928 om in Amsterdam een reclame
bureau te beginnen. Sies Numann (1905-1981) was zijn opvolger. In datzelfde
jaar vertrok de directie van Philips naar Amerika voor een persoonlijke oriëntatie
op nieuwe commerciële processen, ook wel 'marketing' genoemd. Bij terugkeer
besloot men tot de uitvoering van een nieuw reorganisatieschema en nieuwe
taakomschrijvingen voor zowel de commerciële als de artistieke afdeling.
Deze werden gebundeld door een overkoepelend overlegorgaan dat intern
bekendheid kreeg als 'de Propagandacentrale'. Deze bestond uit de volgende
afdelingen:
- Commerciële Propaganda - onder leiding van G.J. Vente en Sies Numann
- Literaire Propaganda - onder leiding van J.J. Sterkenburg
- Technische Propaganda - onder leiding van ir. N.A. Halbertsma
- Artistieke Propaganda - onder leiding van ir. L.C. Kalff

[

Tot de verantwoordelijkheden van Kalff behoorden:
- Ontwerpen van affiches, showcards, advertenties, het maken van illustraties
voor brochures.
- Medewerking verlenen aan het inrichten van tentoonstellingen en aan de
etalagedienst.
- Verspreiding van nieuwe ontwerpen tussen de vestigingen onderling.
- Maken van artistieke ontwerpen voor de diverse vestigingen.
- Esthetische verzorging van Philips-producten.
- Esthetische beoordeling van het door de afdeling Commerciële Propaganda
in te kopen materiaal.19

!

Schaalluidspreker type 2003,

38

Door de introductie van de luidspreker (1926) en de radio (1927) nam de werk
druk op de reclameafdeling aanzienlijk toe. Naast het ontwerpen van reclame
drukwerk was Kalffs afdeling nu ook nog belast met de esthetische verzorging
van producten, bijvoorbeeld door het uitrusten van luidsprekers en radiokasten
met sierelementen. Verder werden adviezen verstrekt voor het plaatsen van
knoppen op toestellen, het in gebruik nemen van bepaalde houtsoorten en de
kleuruitvoering. In enkele folders wordt gesproken over het 'artistieke karakter'
van de radiokast. Deze radiokasten werden besteld bij diverse meubelfabrieken
en bij de Nederlandsche Seintoestellenfabriek (NSF) in Hilversum.

Ontwerp Louis Kalff, 1926,JRI
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Omslag reclamefolder etalagelampen

inslag vaktijdschrift De Reclame
ntwerp Louis Kalff, 1925ILC1

Ontwerp Louis Kalff, 1926IFV/|

Omslag reclamefolder
voor kerstboomlampjes
Ontwerp Louis Kalff, 1926 'JGI

Omslag reclamefolder
voor zaklantaarnlampjr s
Ontwerp Louis Kalff, 1926 ,PDI

i

Omslag reclamefolder

Ontwerp omslag reclamefolder

Omslag reclamefolder autolampen.

Omslag reclamefolder radio

voor röntgenbuizen

voor donkere-kamer lampen

Ontwerp Louis Kalff, 1928lP0'

Ontwerp Louis Kalff, 1929,FWI

Ontwerp Louis Kalff, 1927
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Ontwerp Louis Kalff, 1928,JKI

—I

ONS EIGEN
TIJDSCHRIFT

_

T . cir4:

ONS EIGEN
TIJDSCHRIFT

ONS EIGEN !
TIJDSCHRIFT

m

ONS EIGEN
TIJDSCHRIFT
□

/v
CI

jnT1

ITTC.AVI L. |I VAN HOLTON A ZOON. % LL*f
IIOOI Dl I.IDACTU1 OIJUl VAN DIJK

II VAN DIJK
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December 1929
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Omslag reclamefolder radiolamp A415

voor zonlichtlampen

Ontwerp Louis Kalff, 1927 IP0'

Ontwerp Louis Kalff, ca. 1927 ,JGI

Ontwerp Louis Kalff|PDI

aclamefolder radiolampen

105, B406, C509
itwerp Louis Kalff, 1926IJG1
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September 1930

Door de aanzienlijke uitbreiding van de hoeveelheid tekenwerk kwam in de
periode 1927-1929 een aantal tekenaars de afdeling Artistieke Propaganda
versterken. Als eerste in 1927 de Russische schilder en grafisch ontwerper
Wladimir Bielkine (1895-1967). Deze zou tot het begin van de jaren dertig in
een virtuoze tekenstijl voornamelijk advertenties en omslagen voor folders
vervaardigen. Een deel van zijn commerciële werk voor Philips en schilderijen
van eigen hand exposeerde Bielkine in 1928, samen met Kalffs vrije teken- en
affichewerk, in het Haarlemse Waaggebouw. 'Kalff is meer teekenaar dan colorist en aan

i

een oud bruggetje in Delft en een penteekening van orchideeën zien wij dat hij wel serieus kan werken.
Maar zijn ambitie gaat uit naar het affiche, naar de eenvoudige lijnen en vlakke kleuren, naar de direct
pakkende voorstelling.'20

De overige tekenaars waren de Duitsers Karl Eichhorn en Carl Probst en de
Nederlanders Cornelis van Leeuwen, Jac Nuiver, Guust Hens, Emiel Wagner,
Jan van Wees, Willie Peel, Johann van der Leij en Jan Kickhefer. Ondanks
de algemene economische malaise kwamen later nog twee ontwerpers uit
Duitsland de afdeling versterken: Mary Aubele (door Kalff zelf ontdekt) en Walter
Eckhard.21 Veel van het kleurtekenwerk werd verzorgd door Eichhorn, Clement en
Probst. De architect Jacob Haaker (1895-1980) was onder Kalff verantwoordelijk
voor het inrichten van demonstratiezalen en tentoonstellingsstands. Breedveld
en Eisenkolb waren belast met etalage-inrichting en de verzorging van
winkelattributen. De in Delft opgeleide architect Cornelis Perquin (1898-1969)
droeg met zeven assistenten de zorg over de etalagedienst.

jr

Affiche voor Philips Radio

Reclamefolder voor Philips Radio

Ontwerp Louis Kalff, ca. 1929 UJl nci

Ontwerp Louis Kalff, 1927 IPDI
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'Ik heb eens een bakelieten kastje gemaakt voor een ontvangtoestel en dat kwam na een tijdje terug.
Toen had mevrouw Philips met de tuinarchitect Versteeg gesproken. Die had uit het eenvoudige
reliëf dat ik op het deksel van het toestel had aangebracht duidelijk drie sterretjes gemaakt. Iedereen
bemoeide er zich in die tijd een beetje mee en dacht er verstand van en smaak te hebben, en kon
er dus over oordelen. Ik heb bij de industriële vormgeving, bij de technici een woord ingevoerd wat
onderbewust iedereen aan het denken zette als hij iets ontwierp. Ik had namelijk een enorme hekel
aan de grote aantallen bevestigingsschroeven die men altijd zo maar buiten op een apparaat zichtbaar
aanbracht. Ik heb het woord ingevoerd: dat zijn vlooien. Als iemand met een toestel kwam waar die
schroeven opzaten, zei ik: "Je hebt vandaag weer erg veel last van vlooien". Dat trok zo'n ontwerper
zich zo op zijn fatsoen en die kwam de volgende keer met een apparaat en zei: "Kijk eens meneer, er zit

ir

geen vlo op".'22
'Van de fabriek kregen wij een soort maatschets, de eerste tekening die wij maakten was voor de
productie, daarna kwam de productietekening tevoorschijn die naar de kastenfabriek ging. Een kastje
om een radiochassis had je nodig voor de veiligheid en voor de akoestiek. Men had een idee hoe een

,
Radio type 2634

Radio type 930 A

Ontwerp Louis Kalff, 1931,JHl

Toepassing sierelementen naar

Foto's Hans Janssen

ontwerp van Louis Kalff, 1931|AC1
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Radio type 830 A
Toepassing sierelementen naar

Boekenlegger

apparaat moest worden: het chassis, daar zitten de knopjes en daar de luidspreker. Kalff was in de ogen

Ontwerp Louis Kalff, 1925IPDI

van de jongens een kastjesversierder en dat kostte nog geld ook! Hij was een typisch Victoriaanse,

ontwerp van Louis Kalff, 1931 ,ACI
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Esthetische verzorging van diverse Philips-producten
onder supervisie van Louis Kalff.
Foto's Hans Janssen

Radio 824A, 1933IPMI

Kop en schotel, 1935,PM|
••V

Penduleklok, 1932 IRPl

verwende jongen uit Amsterdam, gefortuneerde ouders, gestudeerd in Delft, bij Philips
verbonden aan de Philips-familie. Wij waren kastentekenaars. Vormgeving bestond nog n

. .engere:,.' en

S>

I

• '23

De principes van Kalff aangaande het vormgevingsproces leunden sterk op die van
de Deutsche Werkbund als samenwerkingsverband van industrie en ontwerpers.
Volgens deze principes moest een product niet alleen voldoen aan commerciële
eisen, maar ook plezierig overkomen bij de eindgebruiker.
Architect Henri van den Pauwert schreef in 1967 over deze periode in het Bouw
kundig Weekblad: 'Vanzelf was men bij Kalff gekomen voorde vormgeving. Industrial Design is

S

thans een slagwoord voor velerlei activiteiten. Het bestond nog niet in die tijd. Kalff had alleen maar een
Asbak,1935

potloodje en een stukje wit papier. Gaat u er maar aanstaan. Ontwerp maar een radiokast, een luidspreker

Radio 841A, 1938,JR|

IPM)

in een nieuw en vrijwel onbekend materiaal, het Philite, de eigen Philips-merknaam voor bakeliet. Dat moest
geperst worden in een vorm. Daarvoor zijn matrijzen nodig. Maar er waren bijna geen matrijzenmakers in
Holland. Dus ook op zoek in het buitenland. Maar het gaat hier om de productie van tienduizenden stuks

i

en een matrijs houdt maar tot de eerste tienduizend stand. Dan nog alle problemen van de hechting en
verbindingen van metalen onderdelen en het persmateriaal, om niet te spreken van de massafabricage
zelf. Maar er kwam een radiokast van een simpele, bijna naïeve vormgeving en dat was toch een gaaf
stukje werk. En er kwam een luidspreker met de conus in een schaal, fraai van vorm, afgestemd op de
klank en nimmer meer overtroffen. Want toen luidspreker en kast ineen werden gemaakt, wat technisch
een vooruitgang was, begonnen de commerciële jongens zich met de vormgeving te bemoeien. De kasten
moesten steeds mooier worden naar de smaak van het publiek. Er werden dummies gemaakt en de meisjes
uit de fabriek moesten kiezen welke zij de beste vonden. En dat ontwerp werd dan veelal in massafabricage

r

uitgevoerd. Maar Kalff werd nu langzamerhand ingeschakeld als vormgever van alle Philips-produkten.
Lamphouder 'Philihome', 1932,JGI

Ook de ontwerpen voor de lichtarmaturen komen van zijn tekentafel.'24
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Radio 470A, 1936IJRI

supplement 1
Kalff en het Philips-embleem
door Frans Wilbrink
Op 5 juni 1913 stuurt de N.V. Philips Metaal-Gloeilampen-

het gestileerde schild van het huidige embleem, maar een

totstandkoming van het cirkelembleem zeker onder zijn

Noten

fabriek te Eindhoven een brief aan het Bureau voor den

heraldisch wapenschild. In Nederland laat Philips het gele

leiding en met zijn goedkeuring plaatsvond. De registratie

81 Archief ministerie van Economische

Industrieelen Eigendom, Afdeeling Merkenbureau, te

schild met de drie rode golven en de blauwe ster (zonder

van het cirkelembleem bij het Merkenbureau vond plaats

Zaken: Bureau voor de Industriële

's-Gravenhage, met het verzoek tot nationale inschrijving

tekst!) in mei 1929 bij het Merkenbureau registreren.85

op 20 oktober 1934.88

Eigendom: Nederlandse Merkdossiers,

van het merk Philips.

In de reclameuitingen van Philips begint het schild vanaf
begin 1929 zichtbaar te worden.

PHILIPS

Reclametekenaar Johann van der Leij heeft geclaimd de

op te leveren. Alleen door toevoeging van de naam PHILIPS

bedenker van het Philips-embleem te zijn.86 Deze bewering

aan het cirkelembleem kon het merk beschermd worden.

steeds vaker afbeeldingen waarin golven en sterren

kan echter naar het rijk der fabelen worden verwezen, want

Volgens Kalff was hij degene die op het idee kwam de naam

verwerkt zijn.

toen Van der Leij in september 1929 bij Philips in dienst trad,

PHILIPS en het cirkelembleem op een gestileerd schild te
plaatsen. In zijn eigen woorden: Toen heb ik dat wapentje

hij eind 19?è ; eken de in het ontwerp van de Nieuwjaarskaart

gemaakt met daarboven het woord Philips en daaronder de

schildembleem. De biografie van het

van Philips Rudio voor 1930, moet hij gekopieerd hebben van

cirkel met de golfjes en de sterren.89

Philips-merk, Nieuwer Amstel, 1991, p. 44.

Op 24 juni van hetzelfde jaar vindt de officiële inschrijving

PHiriP
IJÏIHI*

werd het heraldisch schild al volop toegepast. Het schild dat

van het merk plaats. Eind 1922 zal de merknaam nogmaals

In het eerste jaar van zijn werkzaamheden bij Philips

van vandaag onduidelijk. Gezien het ouderwetse karakter

87 Interview met Louis C. Kalff, idem.

worden geregistreerd, maar nu in een lettertype zonder

experimenteerde Kalff met verschillende lettertypes voor

van het schild en het feit dat Kalff meer geporteerd was voor

83 Archief ministerie van Economische

schreven.8’

het woord PHILIPS.83 Op sommige affiches gebruikte hij een

het cirkelembleem, is het niet waarschijnlijk dat Kalff bij het

lettertype dat gelijkenis vertoont met de merkregistratie uit

ontwerp van het heraldisch schild betrokken was.

merk. De beschrijving luidt: 'Het woord "PHILIPS" in kapitale
Latynsche letters in rechten vorm.' De brief is ondertekend
door de beide directeuren Gerard en Anton Philips.

De weg van de eerste registratie van het merk in 1913 naar

1913. Maar er zijn ook verschillen: de P's van Kalff zijn wat

het embleem van Philips zoals we dat nu kennen, zou nog

sierlijker, de S is van boven smaller en de horizontale streep

25 jaar duren. Het embleem bestaat zoals bekend uit een

van de H bevindt zich boven het midden. In het begin van

schild met daarop het woord PHILIPS en een cirkelembleem,

1926 mondden de experimenten van Kalff uit in een stevige

dat bestaat uit een cirkel met in het midden drie horizontale

blokletter met verticale streepjes voor het woordmerk PHILIPS.

het reeds bestaand© schiid.

Wie het schild dan wel heeft ontworpen, is tot op de dag

r

r.-jr

PHILIPS

golven en linksboven en rechtsonder twee vierpuntige

Philips-embleem stond afgedrukt. Weliswaar nog niet in

sterren, een grote en een kleine.

de kleuren en met het lettertype zoals het na de oorlog

embleem geboren. Dit betekende niet dat het cirkelembleem

Aan het begin van dat jaar trad ir. Louis Kalff bij Philips in

In 1930 verschenen de eerste radiotoestellen waarbij het

meteen was verdwenen. Nog tot aan het begin van de jaren

dienst met de opdracht het beeld van Philips in de reclame

cirkelembleem als luidsprekeropening in het toestel is

vijftig dook het cirkelembleem in allerlei reclamedrukwerk op.

te moderniseren. Philips richtte zich op dat moment al

aangebracht. Vanaf die tijd ging ook de reclameafdeling

j

ook bezighouden met de productie en verkoop van radio-

het cirkelembleem gebruiken. Het ontwerp van het

Met dank aan Jan Gijsberts voor technische adviezen en

cirkelembleem is vermoedelijk een inspanning geweest

ondersteuning bij archiefonderzoek.

onderdelen. Kalff liet zich uitleggen wat radio nu eigenlijk is.

waarbij meerdere personen en afdelingen betrokken waren.

Iemand vertelde hem dat er golven teweeg worden gebracht

Toen Kalff hierover werd geïnterviewd, sprak hij steeds
in de meervoudsvorm: 'Als opening voor de luidspreker

in de ether en dat die golven geluidssignalen konden

Dit woordmerk staat op een geëmailleerd reclamebord

overbrengen. Toen Kalff de eerste verpakkingsdoos voor

uit 1927, dat in België werd uitgegeven.84 Dit is voor zover

radiolampen ontwierp, symboliseerde hij radio door enkele
horizontaal onder elkaar geplaatste golvende lijnen.
De vierpuntige gele sterren representeren het licht.82

j

hebben we die drie golfjes en die vier sterren genomen,
die in bakeliet werden geperst, eerst echter in hout. Die

bekend de eerste keer dat drie golven, een ster en het
woordmerk PHILIPS op een schild samen zijn gebracht.
Het schild dat op een zwarte achtergrond staat, is nog niet

vormden de gedecoreerde opening om daar de luidspreker
achter te verbergen.'87 Aangenomen mag worden dat de

[ZJOO producties. Eindhoven, 2005, p. 52.
84 Dïngeman Kuilman, De schuld van het

Zaken, idem.

ea Dingeman Kuilman, idem p. 32-34.

Zaken, idem.

verscheen het eerste reclamemateriaal waarop het

enige tijd niet meer alleen op lichtproducten, maar ging zich

reclame 1891-1941,

85 Interview met Louis C. Kalff, idem.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

De golven en de sterren zijn ontstaan in de loop van 1925.

Philips Company Archives, Eindhoven.
83 Frans Wilbrink, Kunst in de Philips-

85 Archief ministerie van Economische

f-,

gestandaardiseerd zou worden, maar in essentie was het
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Nationaal Archief, 's-Gravenhage.
“ Interview Louis C. Kalff, 19 maart 1962,

opgenomen. In de reclame van Philips verschijnen

De brief bevat een afbeelding en een beschrijving van het

vy

cirkelembleem vooral in het buitenland nogal wat problemen
zijn de golven en sterren in het briefpapier van het bedrijf

PHILIPS

PHILIPS

1881-1973, inventarisnummer 2.06.092,
Door de gelijkenis met andere bedrijfslogo's bleek het

PHILIPS

Lichtarchitectuur

Interieur Philips Demonstratiezaal
Herengracht 270, Amsterdam
Ontwerp Louis Kalff, 1928IGAAI

Na 1928 werden Kalffs activiteiten bij Philips verder uitgebreid. Hij was van
oordeel dat het geven van voorlichting en advies over het toepassen van licht bij
Philips uitbreiding moest krijgen vanwege de sterke opkomst van lichttechnische
mogelijkheden binnen de architectuur. Hieronder moest een kunstzinnige toe
passing van licht als onderdeel van het architectonische geheel worden verstaan.
De eerste uitingen van verlichtingskunst als decoratief element waren te zien op de
in Parijs gehouden Exposition des Arts Décoratifs van 1925.
Voor de uitvoering van lichtpromotie werden in de loop van een aantal jaren
twaalf demonstratiezalen in binnen- en buitenland door Kalffs afdeling ingericht.
De eerste kwam in Amsterdam op Herengracht 270 (1928). Rotterdam, Den Haag
en Groningen volgden. Voor een aantal buitenlandse vestigingen (o.a. in Stockholm
en Warschau) werkte Kalff persoonlijk mee aan de inrichting. Deze demonstratie
zalen waren vooral ingericht voor het doen van allerlei lichtproeven en oor
instructie- en voorlichtingsavonden.
Als logisch vervolg op deze ontwikkelingen werd in augustus 1929 onder supervisie
van Kalff het Lichtadviesbureau (LIBU) opgericht. Bedrijven en architecten konden
bij het LIBU terecht voor advies. Deze advisering hadden niet alleen betrekking op
Philips-producten maar ook op die van de concurrent. Kalff trad daarbij op in de
rol van onafhankelijk werkend lichtarchitect. Hierdoor werd informatie verkregen
uit nieuwe marktsegmenten, wat weer leidde tot de ontwikkeling van nieuwe
producten. Het later veelvuldig gebezigde woord 'marketing' zou een nieuw begrip
worden binnen de reclame- en verkoopafdelingen van Philips.

Interieur Philips Demonstratiezaal
Herengracht 270, Amsterdam
Ontwerp Louis Kalff, 1928

(GAAI

Door de uitbreiding van zijn taken en verantwoordelijkheden begon Kalff de
dagelijkse leiding van de grafische vormgeving over te dragen aan Walter Freiherr
von Wenz zu Niederlahnstein (1898-1963), al behield hij wel eindverantwoordelijk
heid.25 Door deze overdracht van artistieke bezigheden kwam tevens een eind
aan Kalffs persoonlijke inbreng wat het ontwerpen betreft van affiches, reclame
drukwerk en andere reclameuitingen, zoals emaillen borden.
Interieur Philips Demonstratiezaal

Het woord lichtarchitectuur had geen goede klank bij de modernen, maar iedereen was ervan overtuigd

Herengracht 270, Amsterdam

dat het licht toch een eigen functie had bij het bouwen en dat er terdege rekening mee moest worden

Ontwerp Louis Kalff, 1928 (PD]

gehouden. Zo was de fabrieksverlichting een geheel eigen aangelegenheid, waarbij uitsluitend van een
technische en functionele basis werd uitgegaan. Kalff was namelijk begonnen met het ontwerpen van een
geheel andere soort feestverlichting dan de gebruikelijke van gekleurde naakte lampjes aan een snoer, die
men eigenlijk illuminatie noemde, maar in werkelijkheid niet verschilde van de methode van verlichting
met vetpotjes. Hij ging reflecterende vlakken indirect verlichten wat het effect te weeg bracht van glas, of
in elk geval van een rustig werkende en gelijwaardige uitstraling. Direct na de Edisonweek werd het LIBU
opgericht, het lichtadviesbureau. Er was een team jonge architecten bij elkaar gezocht als medewerker:

48

Haaker, Drijver, Kuipers, en ikzelf, samen met de lichttechnische mensen ir. Van der Werfhorst (later
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Ontwerpen voor lichtarchitectuur
Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1930
Ontwerp Louis KalffIEK|

professor in Utrecht), Hans Zijl, zoon van de beeldhouwer Lambertus Zijl, en Johan Jansen. Het
LIBU heeft jarenlang ongestoord kunnen werken, ook in de crisistijd na 1930 en tot in de Tweede
I [)l>ON I IC HTWEEK
_'l *t. 0,1

Wereldoorlog. Het adviseerde ter zake van belangrijke bouwwerken in binnen- en buitenland, theaters,
0-
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warenhuizen, kerken, ziekenhuizen, schepen en fabrieken. Ook de woonverlichting kwam in de

'■«.ié)

belangstelling en hiervoor werd een aparte demonstratiezaal gemaakt van een ingericht woonhuis,
waarbij de aanwezige bewoners werden voorgesteld door poppen op ware grootte van George Pal.

*
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Het werd bekend bij architecten en deze kwamen vroegtijdig met hun ontwerpen naar Kalff voor

,r r ■

verlichtingadvies. Zo kwamen in samenwerking met de architecten en veelal met hun eigen ideeën vele

•'

r
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interessante uitvoeringen tot stand. De schouwburg te Utrecht, de grote Burgerzaal van het paleis op de
Dam, De Bijenkorf en Capitoltheater in Rotterdam.'26
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Edison Lichtweek, Amsterdam 1929 ,EK1

Edison Lichtweek, Amsterdam 1929 IPDI

Ter ondersteuning van deze nieuwe kijk op lichtarchitectuur werden door het
LIBU talrijke 'Lichtweken' georganiseerd. In oktober 1929 werd daarmee
begonnen in Amsterdam en later volgden Utrecht, Dordrecht en Groningen
(1929-1931). Op basis van schetsen van Kalff werd het plan voor de Amsterdamse
Lichtweek verder uitgewerkt door ir. N.A. Halbertsma, Roelf Kuipers, Henri van
den Pauwert, Van der Werfhorst en Jacob Haaker. Historische gebouwen werden
in floodlight gezet en straten werden versierd met feestelijke lichtornamenten.
In parken kwamen lichtpaddenstoelen en verlichte boomgroepen.
Ook op enkele Wereldtentoonstellingen heeft het LIBU lichtshows verzorgd.
Kalff vertrok in 1929 naar Spanje voor een bijdrage aan de Lumino Technica, een
internationale lichtmanifestatie die georganiseerd werd in Barcelona en Sevilla.
In Barcelona werd bij de gebouwen hoofdzakelijk gevelverlichting toegepast
in combinatie met transparante glazen buizen langs de wegen en reusachtige,
steeds in wisselende kleuren verlichte fonteinen. Dit alles kon bediend worden
vanuit een cabine in een toren.

«-

Vervolgens ging men naar de Wereldtentoonstelling in Antwerpen (1930).
Aanvankelijk leken Kalff en zijn medewerkers geen enkele kans te maken om
hierbij betrokken te raken, maar dat gebeurde toch na een tip van de Philipsdirectie in Brussel: de firma Osram uit Duitsland had voornamelijk allerlei inge
wikkelde berekeningen ingestuurd over luxwaarden en technische installaties.
!

‘Voor mij zelf is de tentoonstelling in Barcelona en Sevilla een overgang geweest en de effecten die
Boeiegast daar had gemaakt, met zijn prachtige fonteinen en zijn geweldige ornamenten en transparante

UTQErd^ftrEiNWEG

glas, heb ik in 1930 voor Antwerpen voorgesteld: om nérgens een zichtbare lamp te maken, maar alleen

Lichtweek, Utrecht 1930IEK1

maar verlichte vlakken. Ook objecten die op zichzelf lichtgevend waren door onzichtbaar opgestelde
lichtbronnen. Dit is een hele omwenteling geworden in de techniek van de buitenverlichting. Kalff:
'Vergeet het maar, zo zeiden ze in België. De concurrentie is ons voor geweest. Er liggen mappen met
tekeningen op tafel en men is zo goed als besloten. Ik kocht meters grauw papier en temperaverf en was
in geen tien dagen voor andere zaken te bereiken.'27 Voor zijn werk in Antwerpen ZOU Kalff
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uiteindelijk onderscheiden worden in de Orde van Leopold II.

Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1930IEKI

Lichtarchitectuur Wereldtentoonstelling
Barcelona, 1929
Palacio NacionalIEK|

Lichtarchitectuur Wereldtentoonstelling
Barcelona, 1929
Gezicht op het Palacio Nacional
Uitvoering door LIBU onder supervisie
van Louis KalffIEK1
Lichtarchitectuur Koloniale Tentoonstelling, Parijs 1931
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Uitvoering door LIBU onder supervisie van Louis KalffIEKI

Wereldtentoonstelling Brussel, 1935
Prentbriefkaart Philips-paviljoen
Ontwerp Louis Kalff en Henri van den
PauwertIPD1

1

J

Dankzij de deelname in Antwerpen kreeg het LIBU ook toegang tot de Koloniale
Tentoonstelling in Parijs en Vincennes (1931) en de Wereldtentoonstelling in
Brussel voor enkele verlichtingsprojecten op de Grote Boulevard en in het Pare
du Centennaire (1935).

Wereldtentoonstelling Brussel, 1935
Lichtarchitectuur Philips-paviljoen
Uitvoering door LIBU onder leiding
van Louis Kalff
foto Bernard F. Eilers1GAAI
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Het Philips-paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Brussel was gebouwd op
een brug, die over een van de brede wegen van het tentoonstellingsterrein liep.
Vooraan in het midden bevond zich een glazen cabine met daarin een geluidscentrale waarop meer dan honderd luidsprekers waren aangesloten, die zich
verspreid over het hele tentoonstellingsterrein bevonden, voor het merendeel
verborgen in lichtzuilen. Voor de spectaculaire verlichting werd gebruikgemaakt
van gasontladingslampen - natrium-, kwik- en neonlampen - om een optimaal
kleureffect te bereiken. Aan beide zijden van het paviljoen waren etalages met een
keur aan nieuwe Philips-producten en maquettes van de diverse Philips-fabrieken
in de wereld. Speciale attractie was een reusachtig radioapparaat (8 m lang) dat de
bezoekers niet alleen in staat stelde geluid te horen, maar door middel van kathodestraalbuizen ook te zien. Ook de overige verlichting voor het tentoonstellingsterrein
werd voor een groot deel verzorgd door het LIBU. Tijdens het bezoek van ruim
150 leden van de Societé Nationale des Architectes Francais ontving Kalff een
eremedaille van deze vereniging als blijk van waardering voor wat Philips op
architectonisch en lichttechnisch gebied had bijgedragen aan de Wereld
tentoonstelling.

j

r

Lichtarchitectuur Wereldtentoonstelling Brussel, 1935

Bernard F. Eilers (1878-1951)

Uitvoering door LIBU onder leiding van Louis Kalff

Rond 1935 ontwikkelde fotograaf Bernard F. Eilers een eigen

foto Bernard F. EilersIGAAI

kleurenopnameprocedé: 'Fotochroma Eilers'. In dit proces
werden drie opnamen in één keer belicht waarbij gebruik
gemaakt werd van kleurenfilters. Door deze kleurseparatie kon

■

een kleurenafdruk gemaakt worden. Deze tijdrovende techniek
werd spoedig achterhaald door de introductie van de kleurenfilm.
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Lichtarchitectuur Wereldtentoonstelling Brussel, 1935

Lichtarchitectuur Wereldtentoonstelling Brussel, 1935

Uitvoering door LIBU onder leiding van Louis Kalff

Uitvoering door LIBU onder leiding van Louis Kalff

foto Bernard F. EilersIGAA|

foto Bernard F. Eilers,GAAI
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Het LIBU nam ook deel aan de Wereldtentoonstelling in Parijs (1937). Bij deze
gelegenheid werd samengewerkt met enkele Franse architecten aan ruim
honderd lichtprojecten.
'Voor iedere tentoonstelling is het licht een attractie waardoor miljoenen mensen worden gelokt.
Sinds de tentoonstellingen van Barcelona en Sevilla (1929) kan men zelfs zeggen, dat het licht een
van de belangrijkste daartoe dienende middelen is geworden. Ten eerste heeft men afgezien van
het gebruik van kleurverlichting, doch als nieuw element voor lichtdecoratie heeft men hier op
ruime schaal lichtzuilen uit beschilderd hout of pleisterwerk toegepast, die een indirecte verlichting

M

gaven. Bij het ontwerpen van de verlichting werd in de eerste plaats uitgegaan van de gedachte, dat
men alle lichtzuilen en andere uitsluitend voor verlichting geconstrueerde elementen op de gehele

iM

tentoonstelling wilde vermijden. De gebouwen zelf samen met de verlichte fonteinen en bomen zouden
het licht moeten geven. Aan dit principe heeft men zeer consequent vastgehouden. Bijna nergens op de

jrC

Mi

tentoonstelling zijn lichtelementen als zuilen en dergelijke zichtbaar. '28

H;]
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Er waren ook vele individuele projecten, waaronder de verlichting voor het
Paleis van de Volkenbond in Genève en voor de Nieuw Amsterdam, het nieuwe
vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn. Beide projecten werden in 1938

,.'J0
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uitgevoerd. ‘Hst is niet zoo lang geleden dat het vraagstuk van de verlichting bij het ontwerpen en
bouwen van passagiersschepen nogal stiefmoederlijk werd behandeld. Men meende vroeger vooral
zuinig te moeten zijn, zuinig in het aantal lampen, zuinig in het geïnstalleerde vermogen en zuinig in
de verlichtingsmethode. Het streven naar een technisch goede verlichting met vermijding van groote
verschillen tusschen licht en donker vond geen waardeering en op gelijkmatigheid en harmonie van
de verlichting werd niet gelet. In de gangen van de Nieuw Amsterdam was niet veel keuze bij het
aanbrengen van verlichting. De plafonds bestaan uit groote scharnierende luiken waarachter leidingen
verborgen zijn. De wanden moeten zo glad mogelijk blijven omdat bij het inschepen veel kruiers met
zware hutkoffers op hun rug in de vrij smalle gang circuleeren. Daarom werden de bijzonder weinig
plaats innemend Philinea buislampen toegepast.'29

In 1939 was het LIBU nog present op de 'Watertentoonstelling' in Luik: 'Deze
Watertentoonstelling te Luik, die in 1939 werd gehouden, werd opgezet om de aandacht te vestigen op
het nijvere industriecentrum van Oost-België. Bij deze opzet is van meet af aan het belang ingezien, de
verlichting zoveel mogelijk in één hand te houden. Een vruchtbare en interessante samenwerking met
Lichtarchitectuur op de Wereldtentoonstelling Parijs, 1937

De Eiffeltoren spectaculair verlicht tijdens de

het Philips Lichtadviesbureau is hiervan het gevolg geweest. De tentoonstelling was ruim opgezet met

Uitvoering door LIBU onder supervisie van Louis Kalff,JKI

Wereldtentoonstelling in Parijs, 1937

twee veertig meter brede permanente boulevards langs de hier ongeveer honderdtachtig meter brede

Uitvoering door LIBU onder supervisie van Louis Kalff,JKI

Maas. '30
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Het LIBU hield zich bezig met de interieurverlichting voor onder andere
woonhuizen, winkels, theaters, openbare gebouwen, kerken, bioscopen
en schepen. In 1939 werd door Kalff een modelwoning ingericht in de
demonstratiezalen van Philips in Eindhoven. De modelwoning diende om de
werking van de verschillende verlichtingssystemen in woonruimten te kunnen
demonstreren. Daarbij bestond de inrichting uit ongekleurde meubelen die de
aandacht van de gebruikte verlichtingsvormen niet afleidden.31

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
In de oorlogsperiode stond alles bij Philips op een laag pitje. Om bepaalde
bezigheden aan het oog van de bezetter te onttrekken, werden onder de noemer
'INPA' (Interne Paraatheid) allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en
cursussen. De onderwerpen waren vaak van technische en wetenschappelijke
aard. Kalff organiseerde eerder al in 1939 een prijsvraag voor lichtarchitectuur,
die in 1941 een vervolg kreeg. Doelstelling van deze prijsvraag was architecten,
bouwkundigen en studenten bouwkunde gelegenheid te geven een nadere studie
te verrichten naar de mogelijkheden van moderne kunstverlichting. Philips stelde
een eerste prijs van vijfhonderd gulden beschikbaar.
In 1941 verscheen het boek Kunstlichten architectuur dat werd geschreven door
Kalff, waartoe hij de gelegenheid kreeg doordat er weinig werk omhanden was.
Louis Kalff in de noodhuisvesting aan

'In 1940 hadden wij als lichtadviesbureau bijzonder weinig te doen. Toen heb ik tijd gevonden om een boek

de Molenstraat in Eindhoven, die werd

te schrijven over kunstlicht en architectuur waarbij ik die nieuw gevonden relatie tussen licht en vorm in

betrokken na het bombardement door de

details meest technisch uiteenzet. In 1941, toen dat boek klaar was, waren alle boeken verboden, verdwenen

Engelsen op 5 december 1942,JKI

of verkocht en men kon niets meer krijgen. Toen ik mijn boek klaar had, - dat was een van de eerste boeken
van de technische bibliotheek van Philips waar veel illustraties in moesten komen - zei de Heer Lievaart

Tekenaars van het UBU in de

van de drukkerij tegen mij: "O, maar als U zo’n boek schrijft, daar heb ik zo'n mooi papier voor liggen, dat

voormalige schoenenfabriek van

gaan we daar dan op drukken." Er was genoeg papier voor 10.000 exemplaren en de Duitsers vonden het

Kuenen aan de Molenstraat in

In januari 1942 werd de nieuwe Stadsschouwburg in Utrecht opgeleverd: 'Bij

alleen goed dat wij een Hollandse oplage drukten, op voorwaarde dat wij tegelijkertijd een Duitse oplage

Eindhoven, december 1942 |JKI

het bezoeken van de nieuwe schouwburg te Utrecht is het interessant om de indruk die men krijgt, te

verzorgden. Want dan konden de Nazi's er ook van profiteren. Er werd vastgesteld dat we 4.000 Hollandse

vergelijken met die van vroeger gebouwde theaters, teneinde te zien, in hoeverre men een ontwikkeling

en 6.000 Duitse boeken mochten drukken. Ik geloof dat er in die tijd, in de oplage voor ons, een kleine

kan constateeren in het plan, de architectuur en de technische installatie. De verlichting speelt in de

wisseling heeft plaatsgevonden.'32

architectuur van het interieur bij deze laatste schepping van architect Dudok een zeer belangrijke rol,
zóó, dat men het licht en de vorm onmogelijk van elkaar kan scheiden. Deze opvallende eigenschap

Een recensent oordeelde over Kalffs boek: ‘De noodzakelijkheid van verhuizen heeft ons

van de verschillende ruimten in de Utrechtse schouwburg wijst op een belangrijke evolutie in de

plotseling tot het besef gebracht van de grootste beteekenis van de verlichting van een kamer. In dit

lichtarchitectuur.'34

geval de dagverlichting. Dat iets dergelijks mogelijk is in zooals dat heet onder architectuur gebouwde
huizen, bewijst dat ir. Kalff gelijk heeft als hij zegt, dat aan die problemen van weloverwogen plaatsing,

Op zondag 6 december 1942 werden vele Philips-activiteiten ruw verstoord door
een bombardement van de Engelse luchtmacht op de fabrieken in Eindhoven,
waardoor in één klap het complete archief van het UBU met ca. 10.000 tekeningen
en 3000 foto's werd vernietigd. Ook vele originelen van Kalffs hand gingen
verloren. De archiefrestanten van het LIBU werden daarna opgeslagen in de
schoenenfabriek van Kuenen in de Molenstraat en op de bovenetage van café
De Phoenix.

de dimensionneering en de vormgeving van het raam, de belangrijkste deelen van het ontwerp van den
architect te weinig aandacht wordt geschonken. In een woning als wij bedoelen moet veel meer met
kunstlicht gewerkt worden. Dit is een terrein, dat de architect alleen niet beheerscht, de lichttechnicus

’

moet te hulp komen en het stemt daarom tot verheuging dat ir. Kalff, die ook zijn sporen als architect heeft
verdiend, een twaalfjarige specialistenervaring heeft kunnen vastleggen en dit vrijwel braakliggende terrein
toegankelijk heeft gemaakt voor architecten en decorateurs. Zijn boek wil een leidraad zijn voor hen die
zich willen orienteeren, het duidt echter tevens de grenzen aan, waarbuiten de bouwkundige zich liever
niet alleen moet wagen en den specialist te hulp moet roepen. Ongetwijfeld zal het vele bouwkundigen
in dit moeilijke gebied wegwijs willen maken. Ook aan adviseerende ingenieurs, installatiebureaux,
onderwijsrichtingen en studeerenden kan het uitnemende diensten bewijzen, omdat het de theorie

Radio type 204U

vereenigt met de praktijk en in de veelheid van de onderwerpen welke het behandelt, heel het zeer

Ontworpen onder supervisie

uitgestrekte terrein omvat33

van Louis Kalff, 1941 'HMI
Foto Hans Janssen
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Esthetische verzorging van diverse Philips-producten

Wederopbouw

onder supervisie van Louis Kalff
Foto's Hans Janssen

Na de oorlog werd begonnen met een reconstructie van de belangrijkste archief
stukken. Dit alles vond plaats onder zeer extreme werkomstandigheden, zoals door
Kalff aangegeven in een memo gericht aan de Philips-directie.

tekeningen, rapporten en foto's. Spoedig na het ontstaan van ons bureau zijn dochterbureaus gesticht
o.a. in België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Zuid-Amerika, Engeland, Tsjecho-Slowakije. In Nederland
is door de Hollandsche Verkoopmaatschappij een eigen lichtadviesbureau ontstaan voor de dagelijkse
projecten. Ons concernbureau behandelt echter de nieuwste en moeilijkste gevallen.’37

'Het Lichtadviesbureau met het ontwerpbureau van alle PhUips-apparaten wat het uiterlijk betreft,
heeft de laatste zes jaar een zeer moeilijke tijd doorgemaakt. Dit is op zichzelf niets bijzonder:,, achter

Rond 1951 begon Kalff met zijn studies naar 'agreeable seeing conditions during

voor succesvolle creatieve werkzaamheid is een zekere geestestoestand noodig zonder welke leze

Work':

werkzaamheden niet goed kunnen worden gedaan. Nu is de toestand op mijn bureau zóó r/v van eer.
dergelijke actieve en opgewekte werksfeer geen sprake kan zijn. Door onze excentrische lir.: . 7 ontbreekt

geworden beeld als zodanig in onze studies gaan betrekken. Niet alleen in de negatieve zin die al lang

ieder contact met andere afdeelingen van de fabriek, tenzij wij dit zelf aanhouden. Wij hebbe r slechts één

aan de gang is van contrasten en verblinding en spiegeling e.d., maar ook in positieve zin: hoe voelt

stadstelefoon, maar het opbellen van daaruit naar de verschillende menschen bij Philips vraagt uren tijd.
Optocht van Philips-personeel op 9 juni 1948 bij de viering

De huisvesting is veel te benauwd en gebrekkig. Tochtende ramen, een slappe vloer, twee kachels welke

van het 50-jarig huwelijk van Anton Philips. Louis Kalff en

wij zelf moeten aanmaken waardoor de tekenaars tot tien uur en langer gedwongen werkeloos blijven

zijn medewerkers van het LIBU en ARTO paraderen voorbij

en daarbij een volledig gebrek aan belangstelling voor onzen toestand van uwe zijde. Onlangs stuurde

huize De Laak in Eindhoven ,JICI

Technische Bedrijven ons een kar vol cokes in stukken zoo groot als kinderhoofden. Op onze klacht dat dit

de erkenning dat de verlichting niet een technische en psychische bezigheid is, maar dat

we verlichting maken voor de mens. Dat we dus de mens als ontvanger van het door licht zichtbaar

de mens zich gelukkiger in een goed verlichte omgeving en dan zien we dat die verlichte omgeving
niet een kwestie van licht alleen is, maar juist van de hele omgeving zoals die is in vorm en lijn, kleur,
i

volume, enz. Deze samenhang, die veel dieper gaat dan alleen een formule voor het berekenen van
verlichtingssterkte bij een bepaalde hoeveelheid licht en een bepaalde efficiency die mij het meest heeft
Infraphil type 7525, 1947 ,JGI

geintereseerd in de hele ontwikkeling van de verlichtingskunde en die m.i. ook zal leiden tot een heel

onbruikbaar was, ried men ons aan dit zelf maar fijn te kloppen. Wij hebben zelf geen lichtdrukinrichting

ander en een veel uitgebreider gebruik van het kunstlicht dan we nu nog kunnen vermoeden, gaat veel

ter beschikking. Vóór 1939 deed ik mijn werk onder de voortdurende en directe belangstelling van

verder dan we nu denken.'38

Dr. A.F. Philips, met wien ik geregeld moeilijkheden, wenschen en problemen kon bespreken. Sinds 1939

Kalff sprak over dit onderwerp op een congres van de CIE (Commission
Internationale de l'Éclairage) in 1951. Zij die praktisch en wetenschappelijk werk
zaam waren op het gebied van verlichtingsvraagstukken namen deel aan deze
congressen, die eens in de vier jaar werden gehouden. De bedoeling hiervan was
te komen tot een grotere eenheid in opvattingen over lichtarchitectuur en een
snellere verspreiding van innovaties op dit gebied. Kalff trad op als voorzitter van
1955 tot 1963.

heeft nog geen van de leden der directie ooit naar mijn werkzaamheden gevraagd. (De verhuizing van
archieven uit Café De Phoenix naar een afdeling op de tweede verdieping van de hoogbouw in Strijp viel
ook niet goed) ...De huisvesting daar is wat grooter doch in een afschuwelijk gebouw, in een donkere hoek
met een troosteloos uitzicht.’35
"... Alles was weg na het bombardement. Alles van het archief. Ik heb zelfs nog de poten van de tekentafels
uit het puin gehaald voor het maken van nieuwe tafels. Uit ons blote hoofd moesten wij zorgdragen voor
een reconstructie wat eens was\ aldus De Ruiter.36

Tandartsapparaat ORALIX, 1948,PMI

In 1946, tijdens de periode van opbouw en herstel van de vernielde kantoren en
fabrieken van Philips, wordt Kalff benoemd tot General Art Director, waarbij
het LIBU en de pas opgerichte afdeling ARTO (Artistieke Ontwerpgroep) onder
zijn verantwoordelijkheid bleven. In een beleidsnota van 16 april 1948 bracht
Kalff nog eens het belang van het Lichtadviesbureau voor Philips onder woorden:
'Lichttechnici zijn de bron voor publicatie op dit gebied ter popularisering van de keuze van het licht, van

Tijdens de bijeenkomst van 1951 hield Kalff de voordracht 'Werkt de moderne
verlichtingstechniek comfortabel zien in de hand? Kleuren en helderheden van
de vlakken in onze omgeving'. De uitkomsten van zijn bevindingen zouden
later terechtkomen in zijn boek Creative Light (1971), dat zowel het functionele
aspect van daglicht binnen de architectonische vormgeving behandelt, als de
psychische invloed van het licht op de mens. Als uitgangspunt koos hij het
Mohammedaanse spreekwoord: The eye is blind to what the spirit doesn't see'.

de toepassingsmogelijkheden en van de eisen betreffende moderne verlichting en "eye comfort". Een
internationaal contact is voortdurend nodig omdat economische, technische en soms politieke redenen
de lichttechniek plaatselijk sterk beïnvloeden. De verlichtingskunde en -techniek heffen onze producten
boven het normale merkartikel uit, kunnen een zeer goede goodwill kweken. De verlichtingstechniek is zeer

!

dynamisch en verandert sterk met de telkens zich nieuw ontwikkelende producten. Zoals gezegd zijn de
commerciële resultaten altijd geruime tijd na het maken van de projecten zichtbaar. Het is zeer belangrijk
de projecten van het begin tot het einde te volgen, dus vanaf de besprekingen met de architect voordat de
bestektekening wordt gemaakt via onze voorstellen tekeningen en ontwerpen. Dan de bouw van het project,

!

de afwerking, dan het noteren van de resultaten zowel commercieel als wat het praktische gebruik betreft
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en het nameten van onze berekeningen en fotograferen, leder LIBU heeft dus uitgebreide archieven van

Philishave type 7735,1948,JGI

Ook de vormgevingsafdeling ARTO bleef bij Kalff. Deze kreeg als voornaamste
doelstelling mee de meest talentvolle ontwerpers op te leiden tot specialist.
Deze konden worden ingeschakeld door de diverse productgroepen, zoals radio,
televisie, muziekapparaten voor huishoudelijk gebruik, verlichtingsarmaturen,
röntgenapparaten en apparatuur voor industrieel gebruik. Met ARTO werd
geprobeerd een serviceafdeling te formeren die nauw ging samenwerken met
de technisch-commerciële afdelingen. Ook werden bij ARTO de mogelijkheden
onderzocht van een verdere stilering in de vormgeving, naast experimentele
toepassingen van materiaalgebruik.

supplement 2
Beleidsdocument, 18 januari 1946
door L.C. Kalff en M. Leeuwin

Esthetische verzorging van diverse Philips-producten
onder supervisie van Louis Kalff
Foto's Hans Janssen

Inleiding

artistieke research d.w.z. zij zullen los van de incidenteele

De ontwikkeling van onze artistieke ontwerpafdeeling heeft

behoeften allerlei mogelijkheden op het gebied van stijl en

Versterker-grammofoon 'Gramovox' type 2846

in de loop der jaren geen gelijke tred gehouden met de

vormgeving onderzoeken, zich op de hoogte stellen van

onder supervisie van Louis Kalff, 1949,PMI

uitbreiding van het bedrijf. Door ten gevolge van den oorlog

nieuwe materialen en werkwijzen voor de verzorging van

ontstane desorganisatie en de daarmee verband houdende

het uiterlijk en zullen doorloopend van alle opkomende

moeilijkheden is deze afdeeling in haar huidige vorm niet in

ideeën teekeningen maken en modellen laten vervaardigen,

staat om:

om zodoende, indien van commercieele zijde de vraag naar

a. De Eindhovense fabrieken

nieuwe modellen komt, welbeslagen ten ijs te komen en

b. De overige Philips-fabrieken in de wereld

niet onder de pressie van commercieele of fabricatorische

de artistieke 'designing service' te geven die als onontbeerlijk

planning, inderhaast gemaakte, onvoldoend doordachte of

moet worden beschouwd om op succesvolle wijze de strijd

onvoldoend origineele ontwerpen te moeten afleveren.

met de concurrentie te kunnen aanbinden en onze reputatie

Een andere groep medewerkers van de ARTO zal ter

als wereldconcern te handhaven. Nu zich de noodzaak

beschikking staan voor de verzorging van de buitendienst,

voordoet om hier te reorganiseren dient tevens ten volle

het geven van een artistieke ontwerpservïce aan onze

profijt te worden getrokken van de gelegenheid om deze

buitenfabrieken. Ook hieraan bestaat dringende behoefte

afdeeling een vorm en een uitbreiding te geven die zij

en een dergelijke service zal in zeer sterke mate kunnen

eigenlijk reeds lang geleden had moeten hebben.

bijdragen tot het opnieuw vestigen van het prestige van
Philips-Eindhoven en van de Philips-producten in de wereld.

Voorstel

Ventilator HA 2723
onder supervisie van Louis Kalff, 1952 |PM|

:

Daarom wordt thans voorgesteld: op te richten een Artistieke

Uitvoering

Ontwerpafdeeling (ARTO) waarin onder leiding van

Het spreekt vanzelf, dat dit omvangrijke programma eenige

ir. Kalff een aantal zeer bekwame ontwerpers zullen worden

tijd ter verwezenlijking vereischt. Het belangrijkste is echter,

opgeleid, die zich zullen ontwikkelen tot gespecialiseerde

dat de principiële conceptie door alle betrokkenen aanvaard

ontwerpers voor elk onzer apparatengroepen als: radio-,

wordt en dat zij hun medewerking verleenen. Zoodra een

Strijkijzer HA 2751

beeld- en muziekapparaten, voor huisgebruik: huishoudelijke

passende huisvesting voor de ARTO gevonden is en deze

onder supervisie van Louis Kalff, 1958IPM1

apparaten; versterkers; geluidsfilmapparatuur; industrieele

haar staf heeft uitgebreid, kan een begin worden gemaakt

apparaten; kleinapparaten; verlichtingsarmaturen; röntgen-

met de in dit plan uitgestippelde werkwijze. Een essentiële

apparaten; zenders en alle andere hier nog niet genoemde

schakel is hierbij de op te richten technisch-commercieele

artikelgroepen. (De volgorde is willekeurig genomen).

raad (TECORA), welker leden, de verantwoordelijke

Deze ARTO is gedacht als een Service-Afdeeling, die in

T.C. chefs, ten nauwste met de artikelontwerpers van de

nauwe samenwerking met de betreffende verantwoordelijke

ARTO zullen samenwerken, terwijl tussen de leiding van de

technisch-commercieele en fabrieksinstanties de aestetische

ARTO (ir. Kalff) en de TECORA een innig contact bestaat.

verzorging van de producten zal behandelen.

De uiteindelijke bedoeling is dan, het daarheen te leiden,

De bedoeling hiervan is ook, om op deze wijze een drukkende

dat geleidelijk een methodiek ontwikkeld wordt, waardoor

last van de schouders van de fabrieken en commericeele

de artistieke verzorging in de planning wordt opgenomen,

afdeelingen te nemen en daardoor bovendien tot een betere

waardoor met een minimum van moeilijkheden en een

Stofzuiger HA 2701

aestetische verzorging te komen en een grootere uniformiteit

maximum efficiency de beste aestetische verzorging van

onder supervisie van Louis Kalff, 1952IPMJ

in opvatting en uitvoering van de talrijke sterk verschillende

alle Philips-producten gewaarborgd wordt.

j

producten van onze industrie.

5
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Teneinde deze taak naar behooren te kunnen vervullen zal

Bron: dossier LIBU 724.53,

een deel der medewerkers van de ARTO zich wijden aan

Philips Concern Archief, Eindhoven

Tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Louis Kalff bij Philips
De foto toont ondermeer het affiche (of origineel) voor Braat Stalen Ramen te Delft.
Fotoalbum Kalff, 1925-1950
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Festival of Brittain
In het najaar van 1948 bezocht een Engelse delegatie van het Festival of Brittain
de Philips-vestiging in Eindhoven om zich te kunnen oriënteren op de kwestie van
de lichtarchitectuur voor deze belangrijk geachte promotie van Engeland. Kalff
kreeg het verzoek op te treden als onafhankelijk lichtadviseur en een algemene
lay-out voor de lichtarchitectuur te vervaardigen. Het festival zou plaatsvinden in
Londen, tussen mei en september 1951. Het beste op het gebied van de naoorlogse
kunst en industriële ontwikkeling in Engeland moest de hoofdmoot vormen van
de tentoonstelling. Kort na het bezoek van de Britse delegatie begon Kalff in
Londen aan de eerste besprekingen met de ruim 25 architecten die de paviljoens
zouden ontwerpen. Enkele ingekleurde foto-opnames in de Philips-archieven zijn
de schaarse restanten van de voorlopig laatste lichtmanifestatie waaraan Kalff zijn
medewerking verleende.
'Het is mij niet altijd en in alle opzichten gelukt de architecten die een bepaald idee in hun hoofd hadden, te
overtuigen. Maar dat is ook niet nodig. Het is alles bij alles een typisch Engelse tentoonstelling geworden
die afwijkt van het traditionele, en die voor het grootste gedeelte op een zeer hoog peil staat. De Engelsen
accepteerden zeer sportief mijn adviezen. Er waren vele architecten die er zeer bijzondere ideeën op
nahielden, wat de verlichting van hun paviljoen betrof.'

Vermoedelijk is het wel zo dat een van deze paviljoens, de Dome of Discovery an
de architect Ralph Tubbs, Kalff op het idee heeft gebracht voor het later tot stand
estival of Brittain, 1951

gekomen Evoluon. Kalff: ‘Ralph Tubbs bijvoorbeeld wilde aanvankelijk niet dat zijn reusachtige

aviljoen 'Dome of Discovery', architect Ralph Tubbs

Dome of Discovery van buiten verlicht werd. Hij wilde deze ronde tempel der wetenschap een donker,

:chtarchitectuur Louis KalffIJK1

mysterieus aanzien geven39

In mei 1950 waren alle gekleurde tekeningen gereed en werden op advies van Kalff
proefverlichtingen aangelegd. De voorstellen van Kalff konden worden ingedeeld
in twee hoofdstukken: het gedeelte aan de South Bank (met een demonstratie
van allerlei innovaties en de positie van het Britse koninkrijk in de wereld) en
de feesttuin in Battersea Park (die oogde als een modern sprookje). Op het
tentoonstellingsterrein mochten de lampen met hun armaturen niet in het oog
springen. Ze werden zodanig opgesteld dat ze achter de schermen hun onmisbare
rol vervulden. In de feesttuin was de situatie juist omgekeerd, met onder andere
toepassingen van ultraviolet licht. 'In het Battersea Park heeft men de functie van licht begrepen,
en het een plaats gegeven die nodig was om er een succes van te maken' aldus Kalff.40

Festival of Brittain, 1951
Lichtarchitectuur Louis Kalff,JKI
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door ir. L.C. Kalff, 28 april 1949
i
'Industriële vormgeving'
Ik zal trachten U iets te vertellen over Industriële Vormgeving;
een deel van ons werk waarmee wij eigenlijk vanaf de eerste
jaren, dus vanaf '25-'26, bezig zijn.

glazen in Venetië en Murano gemaakt, maar dat is dan

industriële vormgeving is ontstaan. Vroeger was men minder
of meer begaafd, er was geen sprake van een ontwerp; alles

I

!

was handwerk en men lette vanzelf op de vormgeving; iets

De leus: 'Iets dat functioneel goed is, is ook mooi', is echter

ook handwerk. Zodra ik zou proberen de vormen uit het

niet waar. Denkt U maar eens aan locomotieven en schepen,

handwerk te imiteren door ze in een matrijs te graveren

waar zowel mooie als lelijke onder zijn.

of ze te reproduceren in een massaproduct dan wordt dat

Nu kom ik aan een delicaat punt namelijk de producten die

product zielloos. Dat hebben wij veel gezien aan het einde

in ons dagelijks leven en in de huiskamer gebruikt worden,

U vraagt natuurlijk in de eerste plaats: *Wat is Industriële

wat wij tegenwoordig een bijzondere prestatie vinden.

Vormgeving?' Industriële Vormgeving is niet zo gemakkelijk

In dit Philips-complex van 22.000 mensen zijn er misschien

van de vorige eeuw. Toen er nieuwe ontdekkingen kwamen

bijvoorbeeld radiotoestellen. Vele collega's vragen mij: 'Zeg

te definiëren. Dat zien wij in de eerste plaats hij de

4 of 5 mensen te vinden, artiesten als U wilt, die samen dat

in de bouwwereld ging men op allerlei gebied producten

Kalff, waarom maak je nooit een mooi radiotoestel?' Mijn

tentoonstelling 'Goed maar mooi' die gehouden wordt in

deel van het werk verzorgen. Het zijn geen kunstenaars, maar

van handwerk namaken en men was er enthousiast over

antwoord is dan: 'Ik maak het niet, omdat ik het niet voor jou

het Stedelijk Museum te Amsterdam door de Bond voor

mensen die een zekere aandacht besteden aan welstand,

dat dit mogelijk was. In de Bibliothèque Nationale te Parijs

maak, Philips kan voor een dergelijk klein publiek geen mooi

Kunst en Industrie. Dit is een Bond van 50 fabrieken die zich

orde en overzichtelijkheid bij het maken van een goed

aaneengesloten hebben; voorwaarde voor het lidmaatschap

j

bijvoorbeeld maakte men gietijzeren zuilen in plaats van

radiotoestel maken.' Dat klinkt gek, maar toch is het zo, en

product dat geen stotend lelijke dingen mag hebben. Het

marmeren. U zult zien hoe lelijk dat is; juist de imitatie is

als je dat honderdmaal gevraagd is, word je korzelig en zegt:

van deze Bond is dat men zijn producten door een bekende

is namelijk - en nu kom ik met een sterke beschuldiging -

verkeerd. Dit moet niet gebeuren.

'Doe het dan zelf maar, als je het hebben wilt. Ga naar een

kunstenaar laat verzorgen.

merkwaardig dat de ontwerpers van de industriële producten

Hieruit concludeer ik dus, dat wij slechts moeten proberen

meubelmaker en laat die maar een kast voor je maken als die

Wanneer men met een definitie wil beginnen, moet men

helaas gespeend zijn van ieder gevoel van schoonheid, zelfs

te bereiken dat de industriële vormgeving zich in de eerste

het tenminste mooier kan.'

eerst de elementen gaan vastleggen die in deze definitie

van orde of van welstand. Zij gaan meestal van het standpunt

plaats houdt aan de vormen die de machine aangeeft. Deze

Wij moeten rekening houden met het publiek, want anders

zullen voorkomen. Wat is nu industrie? Industrie is een heel

uit dat het product goed is als het goed functioneert. Dan is

houdt zich aan platte vlakken, cirkels, cilinders en bollen; dit

verkopen wij de toestellen, wanneer ze in september

betrekkelijk ding. In de bond voor Kunst en Industrie zitten

hun deel van de taak eraan gedaan; het ding moet dan maar

zijn vormen die de machine gemakkelijk kan produceren.

uitkomen, niet in voldoende mate voor maart, zoals dat

bijvoorbeeld ook pottenbakkers. Hier wordt alles met de hand

eens naar de heer Kalff om 'gekalft' te worden.

Zodra de vormen ingewikkelder worden, zijn ze eigenlijk niet

gepland is. Ik moet dus bewust een radiotoestel maken dat

gevormd en kunnen we dus niet van een industrie spreken.

Het is eigenlijk een treurig verschijnsel dat iemand

meer geschikt voor de machine.

een Grootste Gemene Deler is van de smaak van iedereen;

Onder een industrie zou ik willen verstaan een bedrijf

bijvoorbeeld een meetapparaat, een filmtoestel of een

Wij trachten dus de vorm wat te beschaven, wat logischer

voor de dokter, de advocaat, de tramconducteur en zo voorts.

waar op industriële wijze (op mechanische wijze) series

röntgenapparaat ontwerpt zonder gevoel voor verhoudingen

te maken en de extra onaangename aanhangsels te

Iedereen moet het mooi vinden.

van artikelen, dus massaproducten, worden vervaardigd,

en zonder er op te letten dat hij er een fatsoenlijk apparaat

verwijderen. Wij hebben daarvoor de zorg bij alle industriële

Ik kan er niet op rekenen dat ik mij tot een kleine groep van

waarbij als verlengstuk van de hand van de maker een zekere

van maakt en geen vogelverschrikker. Het product is meer

producten. Ik heb jarenlang strijd gevoerd tegen zichtbare

mensen wend. Dat is jammer, maar het is voor mij een bewijs

technische en mechanische voorbereiding nodig is.

waard als daar wel op gelet wordt. Het moet dus altijd onze

schroeven, dat is bijvoorbeeld lastig bij het schoonmaken.

dat een grootindustrie als Philips geen ziel of geweten heeft,

De katoenfabrieken van Van Vlissingen bijvoorbeeld zijn

afdeling passeren.

Als deze schroefkoppen van het apparaat afgaan, wordt het

maar slechts één belang; maken en verkopen. Daarom zorgt

Er zijn veel producten, röntgenapparaten en filmprojectoren

geheel gladder, overzichtelijker, eenvoudiger, praktischer

Philips voor een paar gewetenloze artiesten aan het hoofd

ook lid van deze bond. Zij hebben mensen in hun dienst die
dessins ontwerpen en vaststellen welke kleuren gebruikt

bijvoorbeeld, die zuiver utilitair zijn. Daarvan kunnen wij

en mooier om te zien. Wij hebben hier erg veel moeite voor

van deze afdeling. Dat ziet U in de hele wereld. U bent het

moeten worden. Deze dessins worden in een rol gegraveerd

zeggen dat ze niet mooi zijn. Noemen wij ze mooi dan

moeten doen, de ontwerper ook, maar tenslotte is het gelukt;

toch met me eens dat de tegenwoordige Amerikaanse auto's

en gedrukt. Hiermee is het werk van de ontwerpers

bedoelen we daarmee dat ze ontdaan zijn van alles wat

heel veel zichtbare schroeven zijn verdwenen.

steeds lelijker worden. Hoe meer chroom, hoe lager en hoe

afgelopen. Wat vormgeving betreft is dit dus een heel

schokkend lelijk is. Het grootste gedeelte van ons werk

Zo zijn er veel dingen die om een oplossing vragen,

dikker des te meer aantrekkelijk voor het publiek. (Er wordt

eenvoudige industrie.

bestaat uit het corrigeren van fouten, het wegnemen van

bijvoorbeeld de kleur van de röntgenapparaten. Wij hebben

nu echter paal en perk aan gesteld. Ze worden nu 10 cm

Er zijn vele industrieën, die heel anders geaard zijn,

hinderlijk lelijke dingen en het komen tot een ordelijk, goed

verschillende standaardkleuren vastgesteld, zoals wit voor

korter gemaakt; dan is er meer parkeerplaats en kunnen er

bijvoorbeeld de emaillen industrie van D.R.U., waar

product.

tandartsapparaten en rood voor therapie. Als wij dit niet doen

dus meer verkocht worden).

komt er een chaos en is het product niet als Philips-product

Er zijn landen waar de industrie veel beschaafder is.

te herkennen. Wij moeten zorgen dat het duidelijk is dat een

Dat zijn landen die een traditie hebben met als leermeester

of ander product van Philips afkomt en dat het zijn eigen

het handwerk, bijvoorbeeld Italië. U ziet het aan de auto's

karakter heeft. Dit zijn de ordenende dingen die niets met

die daar vandaan komen. De modellen van Gio Ponti

schoonheid te maken hebben.

bijvoorbeeld die hij gemaakt heeft voor de Lancia-auto. U ziet

Een fysische wet levert wel eens iets moois op. Denkt U maar

daar mooie modellen bij, die dat vlugge, dat snelle hebben

eens aan een hangbrug; die is mooi en het valt niet mee om

en die eenvoudig zijn, wars van alle protserigheid van de

die lelijk te maken. Hierbij komt de menselijke wil pas in de

Amerikaanse wagens.

honderdduizenden pannen worden gemaakt. Dit is een zeer

In het algemeen is er dus een zekere vaagheid in deze

eenvoudige bewerking, omdat er één ding in grote aantallen

begrippen en dit werkt wel eens verwarrend. Men ziet dat

wordt gefabriceerd.
Het industrieproduct van Philips is veel ingewikkelder. Hier
is Industriële Vormgeving de vormgeving die wij buiten het
uitsluitend utilitaire functionalistische bij onze producten
nog toepassen om de producten praktischer, gemakkelijker
produceerbaar, goedkoper en aantrekkelijker te maken. Dat is
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Het is merkwaardig om te zien dat met de industrie de

de ene opgave.

op de tentoonstelling in Amsterdam bijvoorbeeld bij het
glaswerk van Leerdam. Dit is geen industrieproduct. Een
zuiver industrieproduct is iets gemaakt uit persglas.
Mijn bewering, dat men niet verder kan gaan dan te zorgen
dat men een niet lelijk product maakt, is juist. Zodra wij
proberen er iets moois van te maken, gaat het verkeerd.
Neem het voorbeeld nu van het glas; er zijn prachtige

tweede plaats.

I

Nu zult U mij vragen of wij dat bij Philips ook moeten doen,

veel goud en chroom. Tot op zekere hoogte is dat nodig.
Er zijn mensen die gezegd hebben dat wij crème apparaten
moeten maken, met een roze doekje. Als U daar om lacht,
stelt U zich op het standpunt van de 10.000 en natuurlijk
is het prettig om tot die élite te behoren. Maar U wilt ook
dat wij toestellen maken en verkopen anders komt er een
massaontslag en dat is in strijd met de statuten.
Nu komt er een andere kant van het vraagstuk naar voren.
Wij doen of het gewetenloos en slecht is om rekening te

Philite.02 Dat vind ik erg, dat is mij te erg, werkelijk. Ik zou het
ook erg vinden om een nauwkeurig afgietsel te maken van
een Louis XV-deurknop en deze na te maken in Philite. Daar
heb ik gewetensbezwaren tegen.
Ik vertel U deze dingen heel openlijk om U te laten zien hoe
bij dergelijk werk vele standpunten bestaan en hoe er veel
resultaten die zeer discutabel zijn uit voortkomen en die
volkomen van een persoonlijke opvatting afhangen.

en zeggen: 'Ik weet het, en jullie niet'. Daar is driestheid voor

Discussie

nodig, maar dat is niet zo erg. Wel is het erg dat een oordeel

- Dr. van Rees: U vertelde ons, dat er apparaten in de handel

en maatstaf, zelfs bij academici, eigenlijk volkomen afwezig

worden gebracht die zo veel mogelijk door iedereen mooi

zijn. Van begin af aan moet ik tegen alle constructeurs

gevonden worden. Men komt dus zo veel mogelijk aan de

zeggen: 'Als je iets ontwerpt, doe het dan ordelijk. Probeer

smaak van de verbruiker tegemoet. U zegt: 'Radiotoestellen

vier knoppen op één lijn te krijgen en niet door elkaar'.

moeten door de postbode, de dokter en de kruidenier worden

De normale constructeurs denken niet eens aan deze heel

gekocht en daar moeten wij rekening mee houden.' Wordt

eenvoudige dingen.

deze mensen ook naar hun opinie gevraagd, en als dit niet

Industriële Vormgeving kan nog veel verder gaan. De ont

het geval is, waarom wordt dit niet gedaan?

wikkeling in Amerika is zeer interessant: daar is het in de

- Ir. Kalff: Wij hebben inderdaad wel eens naar de meningen

eerste plaats een winstgevend bedrijf. Men heeft hier grote

van de mensen gevraagd en wij hebben tevens gekeken

houden met het publiek. Maar ik zeg U dat het niet zo is.

Het liefst zouden wij inderdaad zeggen dat het industriële

Neemt U bijvoorbeeld De Nieuwe Gids', deze heeft een

product een goede industriële vormgeving moet hebben, er

standing, geeft goede lectuur, iets waar je wat aan hebt.

moet moeite aan worden besteed. Maak producten die niet

laboratoria en ontwerporganisaties met aan het hoofd een

naar de verkoopcijfers. Bovendien hebben de commercieel

De Lach, Doe Mee en het Amusantje geven slechte lectuur.

lelijk zijn, en doe niet meer dan alle lelijke dingen er af te

man met een goede en grote smaak. Deze hebben 60, 80,

technische mensen feeling gekregen voor wat attractief en

U kunt daarom niet tegen de handelsreiziger zeggen dat hij

laten. Zodra wij verder gaan, dan weten wij niet meer hóe ver

soms wel 150 mensen in hun dienst. Er zijn daar ontwerpers

acceptabel is. Ik kan U een paar cijfers noemen. Wij maken

altijd De Nieuwe Gids moet lezen. Hij heeft de Lach en het

wij moeten gaan.

waar men heen kan gaan om een ontwerp te laten maken,

ongeveer 600 è 800 ontwerpen voor radiotoestellen per jaar;

Amusantje nodig als tijdverdrijf, en om eens een mop aan

Het is goed als wij erin geslaagd zijn aan hei einde van het

zij bestuderen de markt, voorkeur van mensen voor kleuren

200 worden hieruit gekozen en verwezenlijkt. Per apparaat

iemand te kunnen vertellen. Misschien is dit laatste zelfs nog

seizoen alle apparaten te verkopen. Gelukkig is dat tot nu toe

en materialen en wat er allemaal voor nodig is. Men gaat

maken wij 2, 3, 4, 5 of 6 verschillende ontwerpen en die laten

wel bijzonder sociaal.

altijd gebeurd. Men is het er wel over eens dat wij op het peil

daar ook veel dieper dan het uiterlijk. Het kan gebeuren dat

wij afstemmen. Wij vragen daar meestal een honderdtal

Ik sprak met de heer Boden over massaproducten. Ik zei

zitten dat Philips moet hebben en waar wij moeten blijven.

zo'n ontwerper het ontwerp van een draaibank plotseling

mensen voor van een van onze kantoorgebouwen; portiers,

tegen hem: 'Als iemand, bijvoorbeeld een pannenfabrikant,

Willen wij een hoger peil bereiken, dan zouden wij moeten

grondig gaat wijzigen en het dan ineens veel eenvoudiger

schoonmaaksters, typistes, etcetera, dus iedereen.
Wij hebben het ook wel eens in het groot gedaan, namelijk

U vroeg om een ontwerp te maken voor een pan, wat zou

trachten via de leerkrachten de leerlingen van de lagere

maakt; hij staat er fris voor en ziet het heel anders.

U dan doen? U maakte dan een reeks van pannen van

school al bij te brengen wat mooi en wat lelijk is. Dit was

Deze organisatie wordt steeds groter en zo gespecialiseerd

1000 mensen gevraagd van verschillende landen, ook wel

aluminium in een mooie vorm, dat staat mooi en ze zouden

vroeger vanzelfsprekend het geval, maar tegenwoordig is

dat zij steeds meer dingen gaan doen.

alleen in Frankrijk. Meestal komt daar niet veel verrassends

ook worden verkocht. Maar de beste pannen zijn emaillen

alles wat wij doen lelijk. Dit komt omdat wij alles niet meer

Ik sprak vorig jaar een van die mensen, die een bureau van

uit; de mensen zijn werkelijk wel kuddedieren, zij willen
geleid worden en zullen wel doen wat hun wordt voorgezegd.

pannen.'

in werkelijkheid scheppen. Wij tekenen het op papier en een

60 man in New York en één van 30 man in Los Angeles

'Dat is niet zo prettig, dat ziet er zo klodderig uit.'

fabriek maakt het. Wij zijn vervreemd van het object dat wij

heeft. Er werd hem gevraagd om keuringsvoorschriften

'Wat voor kleur kiest U dan, als U ze toch van emaille maakt?'

zelf maken; wij zijn vergeten wat het materiaal is.

te ontwerpen voor alle inkopen van de Navy, van kleding,

- Drs. V.d. Velden: U zei dat academici weinig esthetisch

'Dan zwart.'

Dit is de grote fout die wij tegenwoordig maken en dat is

voedsel, diepzeebommen, onderzeeërs tot vliegtuigen toe.

gevoel hebben en U zei dat hun ontwerpen bijna nooit aan

'Dus', zei ik, 'U zou alle vrouwen in een keuken willen hebben

ook het bezwaar van de opleiding van de technici. Zij zouden

Hij moest met een originele kijk deze keuringsvoorschriften

de esthetische eisen voldoen en dat in deze eisen wordt

met zwarte begrafenispannen, De Nieuwe Gids lezend en

allemaal een handwerk moeten leren. Zij moeten de materie

ontwerpen. Zo is het denkbaar dat op een gegeven moment

voldaan aan de smaak van de massa. Ik vraag mij af: als de

in hun vingers hebben, niet alleen op papier en met formules.

bepaalde gegevens moeten worden uitgewerkt en van de

academici geen smaak hebben en geen esthetisch gevoel,

constructeur op de ordelijk denkende leek moeten worden

wie heeft het dan wel? U zegt dat de massa passief is. Moet

overgebracht. Hij kan logische en naïeve vragen doen over

er van Philips dan geen opvoedende taak uitgaan door in

datgene waar de constructeur nooit over heeft gedacht om

onze producten meer esthetica te brengen? Laten wij ons

het anders te doen.

geweten laten werken en proberen onze producten esthetisch

vooral niet luisterend naar de Bonte Dinsdagavondtrein of
een samba'.

De meeste academici zijn hulpeloos als het op schoonheid en

Als de mensen iets mooi vinden, hebben wij niet het recht

welstand aankomt en dit is zeker in de eerste plaats te wijten

dat te verbieden; als het lelijk is voor een bepaalde groep van

aan een tekort in hun opleiding.

mensen en het is zeer begerenswaard voor het grote publiek,

De meest intieme dingen worden aan mij gevraagd; het

dan gaan wij niet tegen ons eigen geweten in wanneer wij
het grote publiek geven wat het graag heeft. U kunt dit een
gevaarlijk standpunt noemen, zeggen dat zo het hek van de
dam is en dat wij nu alle onbehoorlijke dingen kunnen doen
die wij niet moesten doen, maar dat is mij gelukkig nog niet
overkomen.
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- het gebeurt ondanks dat toch - namelijk hout te drukken op

Wij zijn nu bezig met wat ik vind dat Philips niet kan doen

kopen van schilderijen voor jubilea: 'Wil je even vaststellen
wat voor kleur er in de kamer van de heer X moet komen,
want als ik er geel in doe is het niet goed, en als jij het
zegt is het wel goed'. Ook wordt mij wel eens gevraagd
een bloemstuk te bestellen, want als Kalff het doet is het
tenminste goed. De eenvoudigste dingen weet men niet
meer. De industriële vormgever moet zich maar verstouten

Ik hoop dat deze vraagstukken Uw interesse hebben gehad.

meer verantwoord te laten zijn. Kan er geen samenwerking

Ik geloof ook dat U, nu U iets meer van ons weet, ons werk

tot stand komen bijvoorbeeld met de meubelindustrie? Het

meer zult waarderen. Ik zou willen dat men de ontwerpen,

initiatief van de industrie kan hier veel aan af of aan toe doen.

voor men er eigenlijk mee begon, van te voren besprak.

Zoals het tot nu toe gaat zitten wij in een vicieuze cirkel, waar

En als men ze zelf wil opzetten moet men er voor zorgen dat

wij nooit uitkomen.

er al een grondslag voor ordening is. Dat is tot nu toe helaas

- Ir. Kalff: Ja, dat is een opvatting, maar ik geloof niet dat het

nog maar heel weinig gebeurd.

zo is. Ik geloof dat onze industriële en mechanische tijd een

I
tijd is van cultuurloosheid. Daarom heb ik al gezegd dat het
belangrijk is dat iedereen een handwerk leert, dus dat er een
zekere relatie moet zijn tussen de mens en de stof zonder het
onmenselijke verlengstuk - de machine - ertussenin. Er is
geen menselijk gevoel in het massaproduct en dat moeten
wij er ook niet proberen in te leggen, want dan maken wij
een denkfout. Er is geen inherente schoonheid in, maar men

kan alleen door goed denken lelijkheid weren. Zo voel ik dat
tenminste aan.
Laten we eens een voorbeeld nemen: Er is indertijd een
grote prijsvraag geweest van R & D. Zij hadden een boekje
gemaakt van een stuk of 6-8 patronen, die vrij neutraal

het schreef heeft uitgemaakt welke kleuren bij het publiek
de voorkeur hebben; welke stoffen van een bepaalde kleur
worden verkocht en welke niet. Hieruit concludeerde hij de

bovenaan komen, dan groen en violet, oranje en geel. In
de zuidelijke landen is rood iets lager dan blauw. Als ik
dan ook voor deze landen iets wil maken, dan maak ik het
bijvoorbeeld rood, geel, blauw of groen, vooral juist de felle
kleuren. In Amerika ziet U niets anders dan deze kleuren.
Bovendien is er nog een klein publiek dat op mode reageert
en gechoqueerd is als zij iemand anders met hetzelfde
kostuum of jurk zien. Dat is snobisme. Philips werkt daar niet
voor, Philips werkt voor de rood-blauw-groenen. Ik geloof

alle kleuren die maar te bedenken waren. Degene die de

niet dat U de mensen er gelukkig mee maakt als U ze dat

goede volgorde opnoemde, zou de prijs winnen. Een zeer

afleert. Geleidelijk aan kun je dat ook niet zo gemakkelijk

uitgesproken meerderheid was voor beige en grijs. Men

doen.

kiest dus geen bepaalde richting, men zoekt iets uit wat niet

Noten

mooi vindt, dat is niet denkbaar.

e' Philips Nederland kent sinds 1947 het

I
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radiokasten. Er is dan niet veel verschil tussen dit fineren en

- Prof. Roeterink: Ik heb een gewetensvraag. U hebt

het drukken van hout op Philite. Het gewone hout is nog duur

gesproken over de functie en de activiteit die U in het

uitsluitend academici mochten toetreden,

en erg schaars. Men vraagt naar een kast die er mooi uitziet.

bedrijf uitoefent; over het bureau in Amerika dat esthetische

omdat zij waren voorbestemd door te

Wij zeggen niet dat het hout is, dan is het toch niet erg?

adviezen geeft. Ziet de heer Kalff dat het zo moet gaan dat

stromen tot de hogere management-

- Ir. Kalff: Ja, maar met deze aanbieding doen wij een leugen.

er een menigte is die zelf niet wil beslissen in schoonheids-

lagen. Deze vereniging had ten doel

Inderdaad is het fineren van hout ook een leugen. Als je een

kwesties en dat aan een specialist overlaat, of gelooft hij

direct afgestudeerden kennis te laten

wit houten tafelblad neemt en er fineer op doet, dan doe je

dat het de taak van de esthetische organisatie is om mee te

maken met de organisatie Philips door

een leugen. Je ziet het bijvoorbeeld als je er iets warms op

helpen aan de opvoeding van de mensen die hier werken

middel van lezingen, excursies en een

zet, dan bladdert het af. Een echt massief blad is nog altijd

om dat met een beetje schoonheidsgevoel te doen? Ik praat

groot jaarlijks feest. Ook werden bijvoor

superieur. Kijk eens naar oude meubelen, die kunnen veel

nu niet over de radiotoestellen, maar ir. Kalff heeft ons

beeld vijf van deze jonge academici aan

meer hebben. Moderne materialen worden lelijk oud, alle

bijvoorbeeld geleerd om röntgentoestellen zo mooi mogelijk

elkaar gekoppeld voor een periode van

oude materialen worden mooi oud. Zo kan ik het met U eens

te maken. Ik geloof ook dat het zo zou moeten zijn dat niet

vijf jaar. Elk jaar nodigde zo'n persoon

zijn dat fineer ook een soort bedrog is, maar als ik het op

in de eerste plaats enkele specialisten adviezen geven aan

de ander uit om zijn werkzaamheden

Philite druk wordt het nog erger.

de menigte, maar dat deze leert om onze spullen beter en

nader te verklaren en zodoende op vele

Een exclusieve club waartoe jarenlang

choqueert.

- Ir. Komor: Er is ook nog het risicoelement van de koper.

Zouden wij dit wel doen dan zouden wij de producten niet

Misschien zou U graag een mooi ijsvogelblauw hangen in

- Drs. Erkelens: U zegt dat moderne materialen lelijk oud

en ervoor te zorgen dat de dingen beter worden. Als de heer

verkopen. Er zijn op dit gebied vele proeven genomen.

mijn huis. Stel dat het lelijk is, dan kost het veel geld om dat

worden en dat oude materialen mooi oud worden. Komt dat

Kalff spreekt van de gewetenloosheid van hem en van de

Ik zal U een voorbeeld noemen. In Zweden, waar men graag

weer om te schakelen. Moet U niet voorzichtig zijn? Moeten

dan niet omdat de nieuwe materialen geen verband houden

firma, dan spreek ik dat zeer zeker tegen.

experimenteert in moderne meubelkunst, is men begonnen

wij niet rekening houden met de economische kant van de

met onze menselijkheid, terwijl dat bij de oude materialen

- Ir. Kalff: Ik ben dankbaar voor wat U gezegd heeft, want dit

Industriële Vormgeving Eindhoven,

met een kleine serie van de toestellen in lichte kleuren te

zaak; is dit niet het belangrijkste?

wel het geval is? Is het niet mogelijk om een radiotoestel

is wel de kwintessens van wat ik heb willen beweren. Het zou

die in 1950 van start ging met een

maken, vroeger waren ze donkerbruin. Men is begonnen ze

- Ir. Kalff: Dat is een kwestie van zekerheid die U hebt over

te verkopen zonder kast? Dat is dan bovendien nog f 20

pas goed zijn als U allemaal op dit gebied leerde denken, en

avondopleiding.

in licht berken, licht iepen of esdoorn te maken en deze is

een gecultiveerde smaak. Ik weet niet of het risico een grote

goedkoper.

ordelijk leren denken. Industriële Vormgeving is geen kwestie

men kwijt geraakt. Men heeft toen gezien dat in de laatste 8

rol speelt.

- Ir. Kalff: Wij hebben dat wel eens geprobeerd. Als je een

van kunstenaarschap, de opvoeding is tekortgeschoten. Als

heel eenvoudig kastje zou maken waar het hele radiotoestel

ik kan helpen bij deze opvoeding, dan doe ik dat graag. Het
zou eigenlijk zo moeten zijn dat de werkelijke ontwerper van

jaren de voorkeur voor de lichte kasten in de grote steden is

schoner te maken en ook die kant van het werk te bekijken

gestegen van 10%-20%-40% zelfs tot 60%. Op het platteland

- Ir. Komor: Er zit toch een groot risico in, zelfs voor U?

met de luidspreker in zit, zodat je het in een kast kunt

was men twee jaar achter. Toen de steden op 60% waren,

- Ir. Kalff: Ik heb wel eens advies gegeven bij het uitkiezen

zetten, dan kun je met 1/3 van de kosten uitkomen. Maar

de industriële producten zo dacht dat ik daarbij niet nodig

was het platteland op 30%. Op een gegeven moment kwam

van behang. Die raad was min of meer positief. Het was

de mensen komen daar niet toe. Ze zijn blij als ze f 250,- bij

was. Laten de mensen die daarmee te maken hebben bij mij

men in de steden op het maximum, op het platteland heeft

niet grijs, bruin of beige, maar ik vond die kleur het aardigst

elkaar hebben. Zij kopen dan wat het meeste glimt en er het

komen. Bij de afdeling filmprojectoren zijn mensen die wel

men nu 40%. Dit was doodgewoon een mode. Men koopt

voor die kamer. Het was een behang van een beschaafde

mooiste uitziet. Het is het pronkstuk van de kamer. Wie dat

eens bij mij komen, maar zij maken allemaal dingen zonder
fouten.

samenstelling, met enige positieve kleuren. Deze mensen

anders wil is maar een uitzondering. Bij wie moet men een

dames mode. Als men korte rokken heeft gaat men ze op een

hebben het toen geprobeerd, en ze zeiden dat ze het zelf

kast laten maken? Daar moeten wij een artiest voor hebben.

goed ogenblik lang maken. Dit kost erg veel geld.

nooit gedurfd zouden hebben. Ik weet uiteindelijk niet of ze

naarmate men moderner wil zijn. Dit is hetzelfde met de

het mooi vonden of dat maar gezegd hebben.

- Prof. Roeterink: De heer Kalff is bezig met het oprichten van
- Drs. Erkelens: Is het niet mogelijk de mensen tot een

een school in Eindhoven83 waar deze dingen zullen worden

- Drs. V.d. Velden: Daaruit blijkt dus de passiviteit van de

individuele keuze te krijgen?

bestudeerd. De leerlingen daarvan zullen routine in de

massa. Mode heeft niets met smaak te maken. Men moet

- Ir. Kalff: Zoals ik al zei, de mensen doen het niet, zij komen

vingers krijgen en leren hoe ze het potlood moeten zetten om

er niet aan toe. In industriële producten zit geen schoonheid

iets goeds te maken.

Picasso ook niet op radiotoestellen loslaten, maar ik zou
willen pleiten voor iets minder passiviteit van de grote zaken.
- Ir. Kalff: Ik heb laatst een boekje gelezen: Selling with
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over 200 jaar een heel oude jampot of een Harley Davidson

hout te kunnen plakken. Kijkt U maar eens naar de houten

goede en de slechte kleuren. Het blijkt dat rood en blauw

waren met variërende kleuren groen, grijs, blauw, enfin van

de eerste stap. De volgende stap is deze boomstam af te
schillen tot fineer om op goedkoop hout dunne lagen mooi

colour. Het is niet cynisch, maar commercieel. De man die

- Drs. Meyst: U hebt het gehad over het drukken van hout
op Philite. Ik voel me enigszins schuldig want ik ben de
ontwerper daarvan. U zei dat dit lag op de grens van het

meer, alleen antieke dingen blijven altijd mooi; kijk maar
eens naar een doofpot of een spinnewiel, dat hebben wij als

Bron: Jaarboek voor het Gezelschap van Jonge Academici,

versiering in de kamer. Stelt U zich eens voor dat iemand

1949; p. 53-66. Philips Concern Archief, Eindhoven

toelaatbare. Maar dat doen we nu toch al jarenlang? Wij
zien in het bos een mooie boom en zagen die om. Dat is

afdelingen de kennis te vergaren.
82 Philite: merknaam van Philips voor
bakeliet.
83 Het gaat om de Akademie voor

Philips-paviljoen Brussel 1958
Als blijk van het naoorlogse herstel in Europa werden in het najaar van 1955
plannen ontwikkeld voor het organiseren van een Wereldtentoonstelling in
Brussel, die in 1958 geopend zou worden. Philips besloot niet te participeren
in het Nederlandse paviljoen van de architecten Van den Broek, Bakema en
Rietveld, maar deel te nemen met een eigen paviljoen. Philips had dit ook al
in 1935 (Brussel) en in 1953 (Brasilia) gedaan. Het moest een spectaculaire
architectonische verschijning met even spectaculaire licht- en geluidseffecten
worden. Daarmee zou worden aangetoond hoever technieken als akoestiek,
elektronentechniek en automatisering bij Philips waren ontwikkeld. Kalff
werd belast met het uitwerken van het ruwe idee. Hij kreeg bovendien de
verantwoordelijkheid om dit unieke project vanaf het begin (1955) tot aan de
afbraak persoonlijk te begeleiden.
In een brief aan R. d'Aboville, manager bij Philips Frankrijk, gaf Kalff alvast enig
inzicht van wat in Brussel ongeveer de bedoeling was: W/y willen in het interieur van het
paviljoen een synthese van licht en geluid presenteren in een compleet nieuwe en moderne vorm. Wij
denken vaag aan een grote koepel waarin de muren continu veranderen van licht en kleur. Op het ritme
van moderne stereomuziek waarbij aan het einde van de voorstelling, die ruim zes minuten zal duren, een
min of meer abstract monument zichtbaar wordt in het midden of achter in de koepel dat symbolisch de
stamboom van Philips met zijn producten laat zien. Als men de ruimte verlaat komt men langs een gang
waarin men de elektronische apparaten kan zien die de tentoonstelling automatisch laten verlopen.'41

Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
Grote publieke belangstelling tijdens de
opening van het Philips-paviljoen
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Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
Louis Kalff, Le Corbusier en Edgar Varèse
bij het Philips-paviljoen

IPCAI

Kalff had al een aantal namen in zijn hoofd van mensen met wie hij graag wilde
samenwerken. Voor de uitvoering van het abstracte monument dacht hij aan de
beeldhouwer Ossip Zadkine. Voor het muziekgedeelte viel zijn keuze op de Britse
componist Benjamin Britten. Voor de architectuur ging zijn voorkeur uit naar
de architect Le Corbusier. Kalff had foto's gezien van diens kapel in Ronchamp.
Door een spel met glasramen en gekleurde lichtschachten creëerde Le Corbusier
hier een interieur dat van karakter veranderde op het ritme van de dagen en
Seizoenen. Kalff was onder de indruk. 'Het interieur lijkt elementen te bezitten die ook in het
Philipspaviljoen toepasbaar zijn.'42

In een brief van 16 januari 1956 werd Le Corbusier namens Kalff benaderd
door een Franse Philips-medewerker. Op 24 februari 1956 vond de de eerste
bespreking plaats in de Parijse studio van Le Corbusier. Uit het door Kalff
opgemaakte verslag valt te lezen dat Le Corbusier geïnteresseerd was, maar niet
onvoorwaardelijk. 'Toen wij de namen van de componist Benjamin Britten en van de beeldhouwer
Zadkine noemden, als medewerkers, zei hij te geloven dat een Franse componist Varèse - die op het
ogenblik in New York woont - merkwaardiger dingen zou maken dan Britten, en dat hij dus meer
vertrouwen in hem had, en dat hij Zadkine niet de beste beeldhouwer vond die men zou kunnen kiezen,
terwijl hij ook zijn eigen merites als ruimtelijk scheppend plasticus niet onder stoelen of banken stak.'43
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Bij de ondertekening van het definitieve contract in oktober 1956 stelde Le
Corbusier nadrukkelijk als voorwaarde dat een door hem samengesteld team

Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
Prentbriefkaart Philips-paviljoen

verantwoordelijk zou zijn voor de realisatie van het paviljoen. Deze voorwaarde
werd na overleg met de Philips-directie door Kalff ingewilligd. Een poging om
de architect en meubelontwerper/architect Gerrit Rietveld aan Le Corbusier te
koppelen voor het ontwerp van het exterieur mislukte.
lannis Xenakis (1922-2001) was van opleiding ingenieur, maar ontwikkelde zich
tijdens zijn werkzaamheden in het atelier van Le Corbusier tussen 1947 en 1959 tot
architect. Xenakis werd door Le Corbusier aangesteld als projectarchitect voor het
Philips-paviljoen.44 Het eerste ontwerp voor het paviljoen dat Le Corbusier door
hem liet opmaken, werd door Kalff met instemming begroet. Vanwege optische,
akoestische en bouwtechnische vereisten werd het paviljoen opgebouwd uit
hyparschalen.45 Het had drie 'punten', waarvan de hoogste twintig meter boven de
begane grond lag. De hyparschalen waren met zilververf beschilderde betonplaten
van vijf cm dik. Ondanks zijn kleinschalige karakter was er heel wat research nodig
om het paviljoen te kunnen bouwen. Zo gingen aan de constructie uitvoerige
proeven bij de Technische Hogeschool in Delft vooraf.
Le Corbusier zelf toonde geen belangstelling voor het ontwerp van het exterieur,
maar gaf de voorkeur aan de uitwerking van het interieur en een audiovisueel
spektakel waarvoor hij het scenario zou aanleveren. Hij gaf dit de titel 'Poème
Électronique' (elektronisch gedicht), waarin tot uitdrukking gebracht zou worden in
hoeverre de mensheid in een steeds sterker gemechaniseerde wereld streeft naar
een nieuwe harmonie.
Het moest gaan om een 'psychologisch spel' in de vorm van een mix van beeld,
kleur, ritme en geluid. Deze dimensies van het spektakel ontwikkelden zich
onafhankelijk van elkaar in de ruimte. Drager van het geheel was een geprojec
teerde collage van contrasterende zwart-wit beelden en filmfragmenten met
een sterk grafisch karakter, waaronder beelden van skeletten, afgodsbeelden,
concentratiekampen, atoomexplosies en als slotakkoord opnamen van
Le Corbusiers eigen architectuurprojecten. Het maken van de film stond onder
leiding van de Italiaanse filmer Philippe Agostini, die bekend stond om zijn
beheersing van licht- en schaduwwerking.

/
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Op 19 december 1956 bezocht Kalff opnieuw het bureau van Le Corbusier.
«rbusier, Louis Kalff en lannis Xenakis bij

Op 19 december hebben wij ‘'s middags een lang gesprek gehad met de architect Le Corbusier, de

■roefopstelling voor het Philips-paviljoen,

componist Varèse uit New York, waarbij tevens aanwezig waren de Heren Evert Cornelis uit Baarn en

lische Hogeschool Delft, 1957 ,JK1

Xenakis van het bureau van de architect. Vanzelfsprekend heeft Le Corbusier zonder meer het voorstel van
de Nederlandse architecten om een rechthoekig skelet om zijn paviljoen te bouwen verworpen. Wij krijgen

Wereldtentoonstelling Brussel, 1958

de indruk dat zowel het te ontwerpen geluid door Varèse als het paviljoen en het scenario van Le Corbusier

Philips-paviljoen in aanbouw

(JK|

inderdaad het beoogde effect zullen bereiken, namelijk dat Philips een avant-gardistische demonstratie
geeft die zeker een van de merkwaardigste van de gehele tentoonstelling zal worden.'46
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De componist, Edgar Varèse (1883-1965), maakte in 1957 gedurende zeven
maanden gebruik van een tijdelijke studio die op het NatLab (Natuurkundig
Laboratorium) van Philips was ingericht in de personeelscabine van een grote
garage op Strijp 3 in Eindhoven. Daar componeerde hij elektronische muziek
en in de garagehal experimenteerde hij met geluidseffecten en geavanceerde
weergavetechnieken onder supervisie van ir. W. Tak, de geluidsexpert bij Philips.47
Op 15 november 1957 bezocht Kalff de Franse architect opnieuw in Parijs.
Onderwerp van dit gesprek was onder meer de benaming van het paviljoen, de
opschriften die binnen en buiten zouden moeten worden aangebracht en enkele
details in de uitvoering van de architectuur. 'Le Corbusier vindt: “Philips Spatiorama" een
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slechte naam en hij vraagt waarom wij niet eenvoudig "Philips Pavillion électronique" schrijven. Dat
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vindt hij waardiger. Hij zal verder een volledige tekst voorstellen voor het opschrift dat bij de ingang
moet komen. Wij hebben gesproken over de uitvoering van de banken, het muurtje buiten en de
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barrière binnen. Le Corbusier ziet deze alle in onafgewerkte ruw beton, gestort in een bekisting van
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staande planken. De bovenkant met de troffel afgewerkt, terwijl het beton nog week is; dus nergens een
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nabewerking of pleisteren. ' 48
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Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
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Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
Omslag en illustratie in de uitgave Le Poème Électronique

Le Poème Électronique,

IPCAl

De eerste opvoering van het 'Poème Électronique' vond plaats op 22 april 1958
voor ruim 175 vertegenwoordigers van de internationale pers. Daarna moest het
paviljoen twee weken dicht om de laatste hand te leggen aan de synchronisatie
van het 'Poème Électronique'. Tijdens de voorstelling moest de muziek door een
paar honderd luidsprekers weergegeven worden, visueel begeleid door het diaen filmprogramma van Le Corbusier. Deze was niet tevreden met de try-outs,
vanwege allerlei technische storingen. Het zou later niet veel beter worden. Uit
diverse rapporten, artikelen en recensies valt op te maken dat de elektronische
techniek het regelmatig liet afweten, waardoor waarschijnlijk geen twee
voorstellingen van het 'Poème Électronique' identiek waren.
Voor Philips was het paviljoen desalniettemin een enorm succes. Het leverde het
bedrijf een onschatbare publiciteit op. Telkens werden vijfhonderd bezoekers per
sessie van acht minuten overspoeld door een zee van indringende beelden en
klanken die zich voortbewogen door de ruimte. In totaal zouden ruim anderhalf
miljoen bezoekers het Philipspaviljoen bezoeken.

partituur voor elektronische muziek
gecomponeerd door Edgar Varèse|PCA|
T

Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
Plattegrond van het Philips-paviljoen|PCA|

poème electronique
80

Wereldtentoonstelling Brussel, 1958
Affiche voor het Philips-paviljoenIPCA|
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Wereldtentoonstellingspaviljoens werden nog wel eens van de sloop gespaard of
op een andere locatie opnieuw opgetrokken, maar het Philips-paviljoen had geen
enkele overlevingskans. Men had geen zekerheid dat de bouwconstructie sterk
genoeg zou zijn om de winter te doorstaan, maar ook was contractueel bepaald
dat op 1 juni 1959 het terrein in oorspronkelijke staat opgeleverd moest worden
aan de eigenaar, de Belgische koninklijke familie. Op zondag 19 oktober 1958
weerklonk voor de laatste maal Varèses elektronische muziek in combinatie met
de projectie van de door Le Corbusier vergaarde beelden. In januari 1959 werd
het paviljoen met dynamiet opgeblazen.49

Pensionering
Op 2 april 1959 schreef Kalff een brief aan Frans Otten, president-directeur
van Philips, waarin hij meedeelde dat hij dr. J.H. Spaa voor 20 april 1959 zou
voorstellen aan de leden van het LIBU als zijn opvolger, gezien het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 jaar: 'Waarschijnlijkzal de nvevenals
ondergetekende zich afvragen wat ik dan ga doen, en welke diensten ik de NV nog zou kunnen bewijzen.
Ik beschouw mijn werk op het gebied van de verlichtingskunde van 1929 tot 1959 als het waardevolste
en liefste deel van mijn carrière bij Philips, maar ik beschouw het nog niet als voltooid.'

Naast het uitwerken van plannen voor een technisch museum annex ontvangstcentrum (het latere Evoluon), het actueel houden van het Demonstratielaboratorium en het uitgeven van enkele boeken, deed hij het voorstel om bij
Philips betrokken te blijven als adviseur, met behoud van eerder verworven
•'

emolumenten. 'Mocht Uw College onverhoopt mij deze werkzaamheden niet willen opdragen, wat

V/

ik zeer zou betreuren, omdat ik het als een afsluiting van een rijk leven en een belangrijke levensarbeid
zie, dan zou ik mij genoodzaakt zien geheel ander werk te gaan doen (architectenwerk).'50

Bij het officiële afscheid van Kalff in 1960 memoreerde ir. Frits Philips '...datde
onderneming Philips zich niet alleen is blijven bezighouden met het produceren van gloeilampen
maar zijn arbeidsveld had uitgespreid over het grote terrein van de verlichtingstechniek, dat voor een
groot deel te danken is geweest aan de inzet van ir. Kalff/ 51 Hij bewonderde de tomeloze

energie en scheppingsdrang van Kalff en had geconstateerd dat zijn ideeën bij
het klimmen der jaren eerder toe- dan afnamen. Tijdens de afscheidsbijeenkomst

i

hield Kalff zelf ook een toespraak. 'De lichtbehoefte heeft al duizenden en honderdduizenden
j

WM

jaren in de mens geleefd en die lichtbehoefte zal op een gegeven moment benaderd moeten worden
met onze moderne installaties voordat wij van een maximaal behagen kunnen spreken, een maximaal
welzijn van de mens, bij zijn arbeid en zijn vrije tijd. 52

Louis Kalff, ca. 1960 |PCA1

83

Het Evoluon

Louis Kalft met het Evoluon op de
achtergrond, september 1966 |PCA|

Het Evoluon is voortgekomen uit de behoefte aan een centraal bezoekerscentrum
voor Philips. Voor de Tweede Wereldoorlog beschikte men over een soort
museum in de bedrijfsschool, waar een permanente expositie was ingericht.
Door een bombardement werd dit museum vernietigd. In het Demonstratielaboratorium, gelegen nabij het concernbureau aan de Emmasingel, werden
lichttoepassingen getoond aan professionele en niet-professionele bezoekers.
Er kwamen aan het eind van de jaren vijftig zo'n 25.000 a 30.000 bezoekers per
jaar, waarop het gebouw echter niet was berekend. In de Ela studio werden
productdemonstraties gegeven met radio- en televisietoestellen, grammofoons,
filmapparatuur e.d. De Ela studio, gevestigd in een van de fabrieken aan de
Kastanjelaan, was in 1942 door Kalff ontworpen en in 1948 officieel in gebruik
genomen. Ook de Ela studio was zeer populair bij professionals en dagjes
mensen, maar was ongunstig gelegen.

Evoluon in aanbouw, 1965,JGI

Na zijn pensionering liet Kalff er weinig gras over groeien: in een notitie van
2 januari 1960 bestemd voor de Raad van Bestuur van Philips opperde hij het
plan om de functies van het Philips Museum, het Demonstratielaboratorium
en de Ela studio samen te voegen in één ontvangstcentrum. Kalff vond
het Philipsmuseum niet representatief genoeg. Vijf jaar eerder had hij naar
eigen zeggen de beheerder van de collectie meegenomen naar het Palais
de Découverte in Parijs om te laten zien wat hem een betere opzet leek: een
museum dat de ontwikkeling van de moderne techniek toont, uitgaande van
elementaire natuurwetenschappelijke verschijnselen.53
Er speelde nog iets: op 23 december 1960 zou in Nederland de vijfdaagse
werkweek ingevoerd worden. Kalff voorzag dat ook de medewerkers van Philips
meer vrije tijd zouden krijgen en liet niet na dit gegeven te gebruiken om zijn
betoog kracht bij te zetten: 'Bij een 5-daagse werkweek zal het Philips-personeel de gelegenheid
kunnen krijgen in zijn vrije tijd eens nader kennis te maken met het ontzaglijk grote bedrijf waarin men
werkzaam is. Dit zou voor het saamhorigheidsgevoel in die grote Philips-familie ongetwijfeld van zeer
grote betekenis zijn. Het jonge meisje, dat in Heerlen elektronenbuizen monteert, de monteur, die in
Drachten scheerapparaten maakt, de arbeider die in Roosendaal, Maarheze, Turnhout of Nijmegen te

Leo de Bever, 1965

werk is gesteld, zij allen kunnen kennismaken met de grote organisatie, de oneindige verscheidenheid
van zijn producten en hun eigen plaats in deze onderneming leren begrijpen. Ik meen dat dit
psychologisch van zeer grote waarde zou zijn.' 54

85

De Raad van Bestuur gaf Kalff toestemming zijn ideeën verder uit te werken.
Overtuigd medestander was vooral Philips-president Frits Philips (voor wie
Louis Kalff als langdurige vriend van de familie 'Oom Lo' was). Als basis
voor de financiering kwamen enkele miljoenen guldens beschikbaar doordat
Philips besloot niet deel te nemen aan internationale manifestaties als de
wereldtentoonstellingen in New York en Montreal.
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Kalft bracht nóg een argument naar voren in een brief aan Frits Philips: 'Als je
je 75-jarig jubileum viert dan moet je toch iets doen voor je stad. Iets met een culturele achtergrond.
Waaraan de huidige en toekomstige generaties zullen kunnen zien dat Eindhoven de Philipsstad is.' 55
Zo werd ook de gemeente Eindhoven bij het project betrokken: deze stelde een
driehoekige terrein van 5,8 ha ter beschikking.
Voor de invulling dacht Kalff aan een soort technisch museum waarin getoond
werd hoe de ontwikkeling van de techniek de menselijke samenleving
verandert en omgekeerd: hoe de behoeften van de mens de aanleiding kunnen
vormen voor de ontwikkeling van technische innovatie. De bestaande musea
kwamen volgens hem niet verder dan het verleden. Zijn idee was dan ook
om de toekomst te visualiseren: 'Wat gaan we doen met de insecticiden, de hormonen,
Ir. C. Westra, van Philips Technische Bedrijven,

de atoomkracht?' Hij wilde bij de mens ook een zeker zelfbewustzijn kweken om

ir. Louis Kalff en prof.dr. Jan Schouten, ca. 1964 IJGI

daarmee om te leren gaan, om de dingen, zoals hij dat verwoordde, 'ten goede

Jan Schouten was directeur van het Instituut voor Perceptie

en ten kwade te gebruiken'. Uit dit basisidee ontstond uiteindelijk het Evoluon, 'dat

Onderzoek in Eindhoven en verzorgde de samenstelling van

meegroeit met de wereld waarin het staat. Het is een lens die een scherp beeld wil tekenen van de

de permanente tentoonstelling in het Evoluon

evolutie die mens en techniek in steeds snellere mate doormaken.' 56
Vanaf het begin was duidelijk dat het gebouw in vorm en opzet sterk verweven
zou moeten zijn met de moderne techniek. Kalffs plannen werden architectonisch

Evoluon anno 2006
Architecten Louis Kalff en Leo de Bever

uitgewerkt door de jonge Eindhovense architect Leo de Bever.
De tekeningen van Kalff en De Bever werden door de Hollandsche Beton-

Foto Norbert van Onna

maatschappij, onder leiding van ir. H. Duyster, vertaald in constructietekeningen

87

om na te gaan of de constructie uitvoerbaar zou zijn. Bouwgegevens en

uitvoeringsconstructies voor een dergelijk bouwwerk in beton waren immers niet
beschikbaar. Verder was Philips Technische bedrijven in het project betrokken
voor het maken van de uiteindelijke bouwtekeningen voor dit technische
hoogstandje, dat bestaat uit twaalf V-vormige poten van 8 meter hoogte, waarop
de 'vliegende schotel' met een doorsnede van 77 meter rust. Het centrum kreeg
een witte huid van een speciaal soort plastic (Tetlar).
Kalff: 'Ik ben een traditionele architect uit de Berlageschool. Ik heb alle technieken in mijn vingers.
Jonge architecten zoeken naar mijn mening maar al te vaak de weg van betonskelet en hupsakkee,
emaille en glas ertegenaan, klaar. Ons heeft men een enorme liefde voor het materiaal bijgebracht.
Wanneer je rond loopt in het Evoluon, dan zie je nieuwe materialen naast oude. Beton - dat een prachtig
materiaal is - met zorg bewerkt. Een vloer van gewassen steentjes. Betimmeringen van irocohout. Veel
hout trouwens. In de meest uiteenlopende soorten. Massieve traptreden, geen fineer. Ik stond bij een
houthandel, toen ik daar toevallig een pracht van een boomstam zag liggen. Je weet wel, overlangs in
planken gezaagd. Latjes ertussen, Bubinga-hout, zeker vierhonderd jaar oud. Ik was er op slag verliefd
op. Ik heb die boom gekocht en die planken onbewerkt en de ruwe bast nog langs de randen, als een
soort wanddecoratie in het restaurant gebruikt. Dan zien de mensen hoe prachtig gewoon hout kan zijn.
Ik acht een bouwwerk pas geslaagd wanneer het getuigt van een eerlijkheid in vormen van eerbied voor
de juiste toepassing van het materiaal. Ik heb nergens concessie willen doen behalve aan de technici
die mijn gebouw uitgehold hebben met luchtkanalen, lichtleidingen en alles wat er verder nodig is om
het binnen prettig te maken. Aanvankelijk zou de koepel een diameter krijgen van 85 meter, het werd
ten slotte 77 meter. Uitdagingen zijn er om te worden aangenomen. Het scheppen van nieuwe dingen,
gisteren, vandaag, morgen, dat heeft de mens tot mens gemaakt. Verleden, vandaag, toekomst, dat alles
ligt besloten in het Evoluon.' 57

Prof. dr. J.F. Schouten, directeur van het Instituut voor Perceptie Onderzoek in
Eindhoven, gaf inhoud aan de permanente tentoonstelling, die vormgegeven
werd door de Engelsman James Gardner (1908-1995). Deze maakte eerder zijn
opwachting op het Festival of Brittain in 1951 en wordt beschouwd als Engelands
meest belangrijke naoorlogse tentoonstellings- en museumontwerper. Alle
demonstraties waren afgestemd op het niveau van drie jaar HBS en jongere
bezoekers konden zich amuseren door het indrukken van knopjes, waardoor
allerlei verrassende dingen konden gebeuren.
Er kwam een prijsvraag voor het bedenken van een naam, die echter niets
bruikbaars opleverde. Uiteindelijk trok expositieadviseur Jac. Kleiboer de eer

Evoluon, permanente tentoonstelling
ingericht door James Gardner, 1966IPCA1

naar zich toe met 'Evoluon': 'In het begrip evolutie ligt de grondgedachte van groei, niet alleen
een groei in tijd (van vroeger naar later), niet alleen ook een groei in structuur (van eenvoudig naar
gecompliceerd en gedifferentieerd) maar óók een groei naar het rijkere, betere. Evolutie is dan ook in
wezen een optimistisch begrip, dat hoop op toekomst biedt.' 58

88
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Op 24 september 1966 werd het Evoluon officieel geopend door Prins Bernard.

6. Kalff als reclameontwerper
Voorafgaand aan maar ook tijdens zijn periode bij Philips - waar hij op 1 januari
1925 in dienst trad - heeft Kalff als freelancer reclamedrukwerk ontworpen. Zijn
affiches voor tentoonstellingen, een tenniswedstrijd, een bak- en braadproduct,
badplaatspromotie, voor de PTT en een scheepvaartlijn, waren praktische
vingeroefeningen in toegepaste kunst. Deze vorm van praktisch tekenonderricht
werd vooral gestimuleerd door de eerder genoemde Karei Sluyterman. Naast Kalff
waren er ook andere architecten, eveneens in Delft opgeleid, die de dagelijkse
architectenpraktijk combineerden met het vervaardigen van reclamewerk.
Voorbeelden zijn ir. Job Denijs (1893-1970) en ir. M.C.A. Meischke (1893-1972).
Naast beeldend kunstenaars waren het vaak architecten die de eerste aanzet gaven
tot vernieuwingen in de toegepaste kunsten. Stijlen als die van de Amsterdamse
School en de Nieuwe Zakelijkheid kwamen hieruit voort. Deze vernieuwende
kunststromingen kregen publicitaire aandacht in tijdschriften als Wendingen (19181932) en De 8 en Opbouw (1932-1943). In Kalffs ontwerpen zijn invloeden van de
Amsterdamse School goed waarneembaar. Hij was een fervent bewonderaar van
de architecten Michel de Klerk (1884-1923) en K.P.C. de Bazel (1869-1923).
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Affiche Lawn-tenniskampioenschappen
Ontwerp Louis Kalff, 1922,JK1
Voor zover bekend zijn eerste affiche

Kalffs eerste afficheontwerp stamt voor zover bekend uit 1922. Het affiche kondigt
de lawntenniskampioenschappen aan die georganiseerd werden in Hilversum.
Het werd gedrukt bij uitgeverij-drukkerij Meidema in Delft. Een opvallend motiefje
uit het ontwerp, een zwaaiende tennisspeler op een schaduwachtergrond, dook
velen jaren later opnieuw op in een niet gesigneerd affiche, dat werd gedrukt bij de
Haagse drukker Lankhout & Co. Of Kalff daarmee bemoeienis heeft gehad, valt niet
meer te achterhalen; vermoedelijk is er sprake van plagiaat (in feite een erkenning
voor Kalffs oorspronkelijke beeldvormgeving). Het motiefje is daarna nog vaak in
gebruik geweest als aankondiging van het jaarlijks georganiseerde tennistoernooi
op de Metzbanen in Scheveningen.
In 1924 ontwierp Kalff een aankondiging voor de herdenkingsavond rond de
vierhonderdste geboortedag van de Franse dichter Pierre de Ronsard (1524-1585).
Het vaktijdschrift De Reclame (1922-1937) schreef hierover: 'Een origineel redamebiijet
trekt de aandacht, het stelt voor een naïef-preutsch meisjeskopje, met gescheiden haar en roze wangen, de
ogen dwepend naar boven geslagen naar een afhangende bloementak, waarop een vogeltje zit te zingen.
Het is vlak en zuiver in zwart en rood. Eronder staat in dezelfde kleuren en sprekende letters aangekondigd
het feest van Ronsard op 21 november a.s.' ™ En later dat jaar: 'De zoetvloeiende minnezanger van
de "Pleiade" Pierre de Ronsard heeft ter gelegenheid van zijn 400-jarig feest een fijnzinnige interpretator

RORSARD
HERDENKINGSAVOND
01524-19240
VRYDAH Qi NOV 75 üaiL.Tl\OLI

gevonden in den Hollandsche afficheur L. Kalff. Voor dien herdenkingsavond van den renaissancedichter

--------i

teekende deze kunstenaar een reclameprent, die zeker tot de fijnste bladen behoort welke in den laatste tijd
in Nederland van de pers kwamen. Dit alles is Ronsard in zijn meest typische vorm. Misschien is deze plaat

Affiche Ronsard-herdenkingsavond

meer interieurbiljet dan straataffiche maar ze

Ontwerp Louis Kalff, 1924,JKI

vertegenwoordigt haar onderwerp zoo fijn en karakteristiek

als men maar zelden aantreft.'60

90

Onmiskenbaar stond Kalff een aantal voorbeelden voor
ogen die afkomstig waren uit de Japanse prentkunst.
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In de periode dat Kalff veel affiches maakte, was het meedoen aan prijsvragen
een reële mogelijkheid om via tekentafel en drukpers het uiteindelijke
ontwerpresultaat terug te zien op de gemeentelijke aanplakzuilen. Door
recensies in vaktijdschriften en dagbladen kon daarmee publiciteit en verdere
naamsbekendheid worden verkregen. Zo organiseerde het Nederlandse Rode
Kruis in 1924 een prijsvraag voor het ondersteunen van het vredeswerk.
Kalff deed mee en won de tweede prijs, waardoor zijn compositie niet werd
uitgevoerd.
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Tijdens de Parijse Wereldtentoonstelling van 1925 kreeg hij een zilveren medaille
voor zijn gehele grafische oeuvre.61 In een affiche voor het promoten van de
Holland-Amerika Lijn zag de journalist en ontwerper Otto van Tussenbroek
Omslag Geïllustreerde gids van Utrecht

poëzie: 'Een smetteloos blanke meeuw zweeft over de volmaakt vlakke zeespiegel, waarin de

en omstreken

witte met blauw doorbroken witte reflexen zich afteekenen. Op den achtergrond een der schepen

Ontwerp Louis Kalff, 1926IP01

van bovengemelde maatschappij waarvan de gele dubbelpijpen met de Rotterdamsche kleuren in
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Winkelkarton Delfrite Plantenvet
Ontwerp Louis Kalff, 1928,RA1
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weergegeven in een zoo verfijnd en voor een affiche haast te broos en picturaal aandoend geheel, maar
volledig te roemen is de eenheid van hand in teekening en belettering, terwijl het overigens heel de
charme heeft in een buiten gemeen zuivere kleurafstemming van oranjevermiljoen en kobaltblauw op
wit papier.'62

In 1926 verscheen op de aanplakzuilen Kalffs affiche voor de vijftiende Utrechtse
Jaarbeurs. Door Kalff werd het tot nu toe gebruikte Mercurius-symbool (de God
van de handel) ingeruild voor een takel. De Reclame was van oordeel: ‘dat de

.
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belettering niet erg goed strookte met de grafische voorstelling doch het kwam in vergelijking met zijn
voorgangers gunstig tevoorschijn. '63
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V. GRAADT VAN ROGGEN.
GEÏLLUSTREERDE GIDSXAN

OTRKHr
EN OMSTREKEN

Affiche Holland-Amerika Lijn
Ontwerp Louis Kalff, 19261JJ1
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banden van groen te herkennen zijn en waaruit een lange slanke rookpluim sliert liep. Hier is de stilte

93

Hoewel hij niet gesigneerd is, kan ook de omslag voor de Geïllustreerde gids van
Utrecht en omstreken (1927) aan Kalff worden toegeschreven. Voor de Delftse
slaoliefabriek Calvé verzorgde Kalff een raambiljet ter introductie van een nieuw
plantenvet: Delfrite. Hierbij is het onderwerp ‘een uitgedoste juffer die voor haar braadpan
het nieuwe bak- en braadproduct uitprobeert'. Op de achtergrond is een voorraadkast
als decoratieve vlakinvulling in beeld gebracht. De grote hoeveelheid tekst is
daarbij typografisch goed verdeeld in het beschikbare tekstkader. De Reclame:
'Voor Delfrite, een product der Oliefabrieken Calvé Delft, teekende ir. Kalff een winkelbiljet, van kleur
zeer geslaagd. Gelukkig van teekening is het figuur niet, niet genoeg beheerscht en zonder veel actie,
wat, daar het een domineerende plaats inneemt, het totale effect benadeelt.'64 In recensies wordt

gesproken van een affiche dat op affichezuilen werd geplakt. De teruggevonden
exemplaren zijn echter op karton aangebracht als showcard voor op de
winkeltoonbank. De signatuur van Kalff bestaat uit lange, uitgerekte letters
die gevat zijn in een blokje, een vorm die doet denken aan de signaturen die
voorkomen op Japanse houtsneden.

646 SEPT. 1926
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Affiche Drentsche Opbouw

Affiche Jaarbeurs Utrecht

Tentoonstelling Amsterdam

Ontwerp Louis Kalff, 1926IJJ'

Ontwerp Louis Kalff, 1928IJK|
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Een andere opdracht betrof een affiche voor een thematische tentoonstelling
over de economische ontwikkeling van de provincie Drenthe (voor het
aanbevelingscomité was zijn vader Jan Kalff uitgenodigd). De Reclame: 7r. Kalff

DE KORTSTE
WEG

m

heeft een sprekende reclameplaat gemaakt, voorstellende een hunebed, met een heideachtergrond.'65

In dit affiche wordt de door Kalff eerder toegepaste art-deco vormgeving
ingeruild voor een strakkere benadering, in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid
die in de jaren dertig met name in de grafische en beeldende kunst op de
voorgrond zou treden. Kenmerkend voor deze stijl is het gebruik van nieuwe
druktechnieken, de invloed van buitenlandse inspiratiebronnen en de toepassing
van fotografie. In de vlakvulling voor dit affiche domineren de kleuren paars en
groen. In identieke stijl kwam er een advertentie voor Philips op de achterflap
van de catalogus; helaas werd hierbij het tekstkader op een witte achtergrond
geplaatst.66 Zo diende de freelancer Kalff ook het commerciële belang van zijn
vaste werkgever Philips.
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De Heer en Mevrouw
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zijn met Ingang van 20 April
verhuisd van Parkweg 326, Voorburg
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Verhuiskaart echtpaar Blöte-Obbes
Ontwerp Louis Kalff, 19331P0>
Kalff was architect van deze nieuwe woning
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Affiche The Revellers, een Amerikaanse

Het affiche Holland Radio toont enkele gierzwaluwen met in de bek plaats
namen als bestemmingen voor een telegram en op de achtergrond enkele
ethergolven. Het is een zeldzaam affiche geworden, deels door de beperkte
aanplakmogelijkheid: het was uitsluitend bestemd voor in de hal van post
kantoren. Comform de richtlijnen van de PTT moest na afloop van een reclame
campagne de hele oplage vernietigd worden; er zijn weinig exemplaren ontsnapt
aan deze opruimactie. De grafisch ontwerper moest bovendien het origineel
inleveren. Dit wordt nu gekoesterd in de PTT-archieven die onderdak gevonden
hebben in het huidige MusCom (Museum voor Communicatie) in Den Haag.

zanggroep die onder andere optrad in

Hoewel Kalff als werknemer in vaste dienst bij Philips geen lid kon worden van
de Nederlandsche Vereeniging voor Ambacht- en Nijverheidskunst (VANK) kreeg
hij toch de genoemde reclameopdrachten. Deze dankte hij aan de bemiddelende
rol van het Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst (ISN). Deze organisatie
trad op als intermediair bij aanvragen vanuit het bedrijfsleven en instellingen;
meestal ging het daarbij om reclamewerk.67
In werkwijze waren VANK en ISN nauw met elkaar verbonden. Op initiatief van
de VANK en het ISN werden regelmatig affichetentoonstellingen voorscholen
en instellingen georganiseerd, onder andere in het Casino Papenhulst in
's-Hertogenbosch. De Nieuwe Rotterdamsche Courant hierover: ‘Het treft ons dat

het Kurhaus te Scheveningen
Ontwerp Louis Kalff, 1928

IJJ)

SNELVERKEER MET NEDER LAN DSCH
OOST-EN WEST- INDIE , AMERIKA EN
VERSCHILLENDE BESTEMMINGEN IN EUROPA

IN LICHTINGEN AAN HET LOKET

het moderne affiche kleiner van formaat en stiller van kleur is dan het oude. De jongere kunstenaars
met hun decoratieve neigingen schijnen aangewezen om goede affichetekenaars te zijn. Toch zijn het
maar betrekkelijk weinigen, die een werkelijk pakkende reclame bedenken. Wij vinden hier een kleine

Affiche Holland Radio

verzameling aanplakbiljetten van L. Kalff die zeer doeltreffend zijn en van smaak getuigen; dat van de

voor in de postkantoren

15e jaarbeurs, Drentsche Opbouw Tentoonstelling, het 15e Delftsche Lustrum, Philips radio, de Holland-

Ontwerp Louis Kalff, 1928IJKI
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Amerika Lijn, den Ronsard herdenkingsavond, de Revellers.'68 (Kalff maakte een affiche VOOr

97

het optreden van de Amerikaanse zanggroep The Revellers in het Kurhaus.)

Ontwerp voor een affiche
Geen nadere gegevens bekend
Ontwerp Louis Kalff1FWI

Over de prijsvraaguitschrijving ter opluistering van de Olympische Spelen,
die in 1928 in Amsterdam werden gehouden, bestaat weinig documentatie.
Er zou sprake geweest zijn van een persoonlijke uitnodiging voor de grafisch
ontwerpers, een handelwijze die protest ontlokte bij de VANK-wedstrijdcommissie. Wie benaderd zijn, is niet bekend. In de nalatenschap van Kalff
is echter een origineel ontwerp bewaard gebleven, uitgevoerd in gouache
en aquarel op klein formaat. Het beeld bestaat uit enkele werppijlen, met als
staartstuk de vlaggen van een aantal deelnemende landen. Het ontwerp ontbeert
echter de Olympische gedachte. 69
In een aflevering van De Reclame verwijst Kalff naar het affiche Rath en
Doodeheefver{ 1928) dat hij maakte voor deze firma in behangselpapier. Dit
ontwerp beschouwde hij zelf als een van zijn betere, 'ieder plakkaat wordt gebouwd
uit de eischen die ervoor te bedenken zijn en 't wordt dus haast een wiskundige vergelijking met vele

OLYMPISCHE
SPELEN

onbekenden! Zulk een vergelijking heeft dikwijls vele oplossingen en men kan er maar één van maken.

ZWEDEH

AMSTERDAM

ben ik tevreden. En behoort m.i. men niet meer naar het esthetische resultaat te zoeken; een zuiver
utiliteitsvoorwerp dat geheel doordacht is, is esthetisch ook verantwoordV70 Machiel Wilmink
(1894-1963) reclametekenaar en directeur van een eigen reclamestudio in
Rotterdam, schreef over hetzelfde affiche: ‘De plaat is als aandachttrekkend en mededeelend
reclamemiddel o.i. geslaagd, uit een artistiek en grafisch oogpunt kan ze ons minder bevredigen, lijkt zij
ons wat onevenwichtig en arm aan conceptie, maar dat is slechts onze persoonlijke meening.'1'1

NIEUWE AM3TEMMMSCHE COURANT

J.

ALGEMEEN HANDELSblAD
Van Kalff zijn ook enkele kleinere opdrachten bekend: een klein ontwerp met
als titel 'Bezoekt Zweden' (geen achtergrondgegevens bekend), een houten
reclameaanplakbord uit 1928 voor Remaco - een Amsterdamse onderneming
in buitenreclame72 - en het handelsmerk 'Pantserbeton' voor NV De Meteoor,
eveneens uit 1928. Over dit laatste ontwerp schreef De Reclame: ‘Merk ontworpen

Olympische Spelen, Amsterdam 1928
Schetsontwerp affiche, niet uitgevoerd
Ontwerp Louis Kalff, 1928IJKI

door Ir. Kalff. Reclamewetenschappelijk heeft dit merk misschien te weinig verband met het artikel

GEDENKBOEK
VAN Oli

beton, hoewel het gecombineerd met de woorden Pantserbeton (wat o.i. beter ware dan de letters PB.)

JUBILEUMFEESTEN

I 8 fiö

wel kracht krijgt. Als ontwerp overigens ook uitstekend, deze geharnaste ridder tot een enkel vlak

3 J ANUARI

vereenvoudigd.'73

f 9&Ö

Affiche Behang en Gordijn, firma Rath & Doodeheefver

Boekomslag gedenkboek

Beeldmerk

Deze collectie werd tentoongesteld in het Stedelijk

Algemeen Handelsblad

Betonfabriek

Museum, Amsterdam

Ontwerp Louis Kalff, 1928 ,PDI

Verder nog de omslag voor het jubileumboek bij het honderdjarig jubileum van
het Algemeen Handelsblad in 1928, twee omslagen voor vakorgaan De Reclame
en drie omslagen voor Ons Eigen Tijdschrift, een uitgave van Van Houtens Cacao
en Chocoladefabrieken in Weesp.

De Meteoor, Velp
Ontwerp Louis Kalff, 1928ITOI

Ontwerp Louis Kalff, 1928IJJ'
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De onbekenden zijn papier, oplage drukinkt, kleuren tekst, onderwerp en nog vele andere factoren. Als
nu de gemaakte oplossing maar goed is, d.w.z. aan al deze eischen hun recht is wedergevaren, dan

99

' Scheveningen maakt reclame', zo luidde de kop in de februari-aflevering uit
1930 van De Reclame boven het artikel over het drukwerk dat door Kalff werd
ontworpen in opdracht van de Vereniging voor het Vreemdelingenverkeer
(VVV).74
Kort voordien was een promotiecampagne gestart voor het aantrekken van
buitenlands toerisme. Het centrale thema in deze campagne was de promotie
van Scheveningen als badplaats en uitgaanscentrum. De samenwerking met
de VVV was tot stand gekomen als uitvloeisel van enkele radiovoorlichtingsbijeenkomsten die door Philips in het Kurhaus werden georganiseerd. Met
een kleurrijk affiche en dito folders en brochures in art-deco stijl zouden de
genoegens van de badplaats worden onderstreept. De Reclame'. 'De omslagtekening
van ir. Kalff met een naar adem snakkende over-slanke dame lijkt ons maar zóó zóó, maar inzake
vrouwelijk schoon loopen mannelijke meningen nu eenmaal zoo sterk uiteen dat we onzen smaak
gaarne voor beter geven.'75

Opmerkelijk is een brochure met vier afzonderlijke omslagen: in illustratieve
vorm wordt het flaneren langs de boulevard en op het strand uitgebeeld.
Het Kurhaus werd niet alleen als hotel maar tevens als uitgaansgelegenheid
gepresenteerd.
Deze brochures werden in grote oplage en in verschillende talen verspreid.
Machiel Wilmink vond het allemaal ' ..wat suf en futloos getekend.'76 Ook de omslag

-=a
m

van de Scheveningen Koer/er werd door Kalff vernieuwd.

a

Een ander affiche uit deze bijzonder creatieve periode van Kalff was bestemd
voor Braat Stalen Ramen (1930) uit Delft. Een exemplaar ervan is te zien op een
foto die genomen is op een kleine expositie van Kalffs grafische en industriële
ontwerpen bij diens 25-jarig jubileum in dienst van Philips in 1950.77

3

Het Utrechtse Gemeentearchief bezit een maquette (origineel) voor het aan
kondigen van een lichtweek in de Domstad, die werd gehouden in 1930. Een
gedrukt exemplaar bleef onvindbaar.

Omslag reclamefolder Scheveningen
Ontwerp Louis Kalff, 1929,P01

Omslag reclamefolder Scheveningen
Ontwerp Louis Kalff, 1929

IPOl

De laatste freelance opdracht voor zover bekend dateert uit 1933. Het betreft
een prijsvraag voor de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels in Amsterdam. Het affiche moest het boek in zijn algemeenheid
promoten. Het organiserende comité kon het echter niet eens worden over de
door Kalff gestelde voorwaarden, waardoor hij uiteindelijk afhaakte.78
-

J.r

Affiche Scheveningen
Ontwerp Louis Kalff, 1929
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7. Kalff als architect
.

Als architect is Kalff nauw betrokken geweest bij vele kleinschalige architectuurprojecten ten behoeve van eigen gebruik of voor familieleden. Daarnaast
begeleidde hij omvangrijke bouw- en verbouwingensprojecten bij vestigingen
van Philips in binnen- en buitenland. Hoogtepunt in zijn architectonisch oeuvre
is het Evoluon in Eindhoven.
Tot de kleinschalige projecten behoort een toegangspoort dat in 1949 namens de
Raad van Bestuur van Philips aangeboden werd aan het echtpaar Anton Philips
vanwege zijn gouden huwelijksfeest. De poort geeft toegang tot het Philips De
Jongh Wandelpark in Eindhoven. Het Philips-archief beschikt verder over een
fraaie ontwerptekening van Kalff uit 1948 voor een aan te bieden eetservies.
In potloodcontouren is het landhuis 'De Laak' te zien (huidig adres Parklaan 99,
Eindhoven), dat in 1907 in opdracht van Anton Philips werd gebouwd door
architect J.W. Hanrath, vader van Kalffs studievriend ir. Jan Hanrath.

Ontwerptekening bord, onderdeel van een
aan te bieden eetservies bij het 50-jarige
huwelijksfeest van Anton Philips
Ontwerp Louis Kalff, 1948 |PCA|

Het eerste architectuurproject waarbij Kalff betrokken was, betrof een nieuw
botenhuis voor de Delftse Studentenroeivereniging LAGA. Het ontwerp voor
het exterieur maakte Kalff tijdens zijn stageperiode bij Slothouwer in 1924.
De bouwplannen dateerden al van 1923, maar sneuvelden telkens op het
vraagstuk van de terreinkeuze. Uiteindelijk kon LAGA beschikken over een
stuk grond gelegen tussen de Provinciale Vaart en de Nieuwelaan in Delft.
Ondertussen was de oude houten loods een stuk slechter geworden en werd
als laatste poging een beroep gedaan op corpsleden met een goedgevulde
beurs om het nieuwe plan tot volwaardige uitvoering te brengen. Het project
werd uiteindelijk in 1925 en 1926 door Kalff uitgevoerd in samenspraak met zijn
studievriend Jan Hanrath.
Op 10 januari 1927 schreef Kalff aan Hanrath: 'Beste Jan, Wat je voorstel voor de lagaloods betreft ga ik geheel accoord. Ik zei je indertijd al dat het mij niet op de eerste plaats om het geld te
doen was, en ik vind ook dat f. 600,- een voldoende honorering is in verhouding tot het werk wat je daar
gedaan hebt.'79
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In 2002 is het LAGA-gebouw uitgeroepen tot Rijksmonument. De voornaamste
overwegingen hierbij waren de detaillering die in overeenstemming is met de
Amsterdamse Schoolstijl, de afwisselende steenverbanden, de uitvoering in
diverse steensoorten door elkaar en de verfijnde detaillering bij de deurfronten. 80
Kalff ontwierp een tegel met de tekst 'LAGA betrekt haar nieuwe woning',
uitgevoerd bij de Porceleyne Fles.
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Toegangspoort Philips de Jongh Wandelpark in Eindhoven
Ontwerp Louis Kalff, 1949,JK1
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supplement 4
De bouw van de LAGA-loods, 1925-1926
door ir. L.C. Kalff
Eergisteren werd ik 's avonds gebeld door een onbekende
stem uit Delft, die mij vroeg of ik voor het LAGA-gedenkboek
iets kon schrijven over de in 1926 gebouwde nieuwe LAGA
loods.
Het was als een stem uit het verleden, een halve eeuw, die
plotseling een aantal herinneringen loswoelde, waarvan ik
graag wat wil vertellen.

Men vergeet niet dat juist in die tijd onze professor Schone
Bouwkunde professor Henri Evers was, architect van het
Rotterdamse stadhuis.
Het bouwprogramma was vrij eenvoudig, een gemakkelijke
uitvoering van de oude LAGA-loods. Nu ik aan dit eerste
bouwwerk terugdenk, vind ik het verwonderlijk dat het een
halve eeuw heeft dienstgedaan; mijn ervaring is dat zeer

In 1916 kwam ik in Delft aan als enig bouwkundestudent-

veel gebouwen, zowel woonhuizen als grote gebouwen.

corpslid; er waren er in die tijd maar een handjevol, die

snel verouderen, dikwijls in 10 a 15 jaren, vooral doordat de

zich temidden van de nuchtere technische en chemische

bestemming of het gebruik zich wijzigt.

Delftsche wereld maar matig thuis voelden. Hiertegenover

Ik heb niet veel gebouwd, ander werk heeft mij steeds hevig

stond dat als er iets moest gebeuren op creatief en artistiek

beziggehouden. Steeds heb ik getracht te bouwen voor het

gebied: affiches tekenen, een feest versieren, een almanak

welzijn en geluk van bewoners en gebruikers, juist daarom

of gedenkboek illustreren, men bij ons kwam om hulp. Zo

vind ik zo het boeiend herinnerd te worden aan het bouw

eindigde ik mijn studie in 1923 met een drie wekend durend

werk dat mijn carrière als architect inluidde, nu precies

Herdenkingstegel opening

examen terwijl ik voor het eerste naoorlogse Lustrumspel de

40 jaar later het Evoluon in Eindhoven het einde zowat

LAGA-loods op 3 juli 1926

hele grote markt met de Nieuwe Kerktoren met vlaggen en

betekende.

Uitgevoerd bij de Koninklijke

doeken decoreerdel

Porceleyne Fles, Delft

Jarenlang had ik geroeid bij LAGA en daar het dubieuze

Ontwerp Louis Kalff, 1926

genoegen gesmaakt in een tamelijk vuile, 's winters ijskoude

Bron: LAGA-gedenkboek, juni 1976; p. 204

kleedkamer onder koude douches te staan. De boten werden
met meer egards behandeld dan de roeiersl Toen men

'

in 1925 besloot dat de loods moest verdwijnen, werd mij

>

gevraagd een nieuw gebouw te ontwerpen. Dat was voor
mij een spannende tijd. In 1924 kreeg ik onenigheid met
mijn eerste baas en ik zou in januari 1925 in dienst treden bij
Philips als ontwerper en mijnheer Philips vond dat ik maar
meteen moest trouwen. Hij had al een huis voor mij. Als ik
dan een (eerste!) opdracht voor een gebouw op mij nam,
zou ik nooit de directie van de bouw kunnen voeren. Daarom
vroeg ik een jongere vriend. Jan Hanrath, die terug kon vallen
op het bureau van zijn vader, of wij het werk samen zouden
maken. Toch was het voor ons beiden nog min of meer een
avontuur. Ik ben geboren in Amsterdam en bewonderde daar
naast Berlage en De Bazel vóór allen De Klerk, de vader van

1 mul

de Amsterdamse School. Vooral om zijn manier om lange

- rn j7

gevels in baksteen als een rekbaar vlies om de volumes van
de huizen te trekken, sprak mij aan. Ook hield ik niet van de
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neorenaissance in Holland waarbij vormen, oorspronkelijk
bedoeld als grote blokken natuursteen of marmer,
uitgevoerd werden in baksteen of zelfs pleisterwerk!
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Ontwerptekeningen LAGA-loods, 1926
Laga botenhuis na oplevering in 1926.
NAI Rotterdam IHB1
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Uit: Studentenalmanak Delft, 1926
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In januari 1929 richtte Kalff in Amsterdam de nieuwe toonkamers in voor de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF). 'Zijn klaarblijkelijk verlangen daarbij in kleur en
materiaalkeuze tot een beschaafd en rustig geheel te komen met wanden welke een stillen achtergrond
vormen voor de in de expositieruimten uit te stallen radiotoestellen, deed hem als wandkleeding het
grijs als hoofdtoon bezigen. In het voorvertrek bevestigde hij tegen de muren platen die met muisgrijs
pluche overtrokken zijn terwijl in het achtervertrek grijs gebeitste triplexvierkanten (met een regelmatige
omzetting van het vlammende houtnerfmotief een speelsch vlak vormend) zichtbaar genageld zijn.
Jammer is het feit dat de Heer Kalff dat grijs niet in een donkerder kleur, ook voor de thans bruin
gekleurd eiken betimmering heeft gebezigd, want hierdoor is de eenheid gebroken en iets tweeslachtigs
gegeven. Goed vooral is de oplossing der kunstverrichting in metalen lichtbakken met melkglas en
origineel is ook het plaatsen op eenige afstand van het plafond in het achtervertrek van een groot,
Toonkamers NSF, Amsterdam

vrijhangend metalen kader waarin ronde glazen buizen zoodanig tegen elkander aangeschoven liggen,

naar ontwerp van Louis Kalff, 1929

dat er een gesloten vlak gevormd wordt waardoor het verschijnsel van de verdekt opgestelde lampen

Werktekeningen inrichting

vloeiend wordt gefiltreerd. Samenvattend dus eene poging tot iets beters te komen dan men gewoonlijk

IJGI

ziet, met bewust terzijdestelling van het pompeuse en dat alleen reeds, is reden tot waardeering.'82
Toonkamers NSF, Amsterdam
naar ontwerp van Louis Kalff, 1929
Interieuropname

IJGI

In 1932 maakte Kalff een ontwerp voor landhuis 'Het Heihuis' aan de
Eindhovenseweg 308 in Valkenswaard. Opdrachtgever was ir. Frans Otten (18951969), president-directeur bij Philips van 1939 tot 1961, en schoonzoon van Anton

Ontwerptekening tentoonstelling

Philips. 'Dit landhuis, dat in 1932 werd gebouwd, was oorspronkelijk bedoeld voor een of twee

Moeder en Kind, Amsterdam 1932

maanden per jaar. Tijdens den bouw reeds en vooral gedurende het eerste jaar van bewoning bleek

Ontwerp Louis Kalff
Uit: De Favoriet, 1932

Een niet-Philips-project in 1932 betrof de inrichting van de tentoonstelling
'Moeder en kind' in het Amsterdamse RAI-gebouw. 'Het was eigenlijk een grote puzzel om
de beschikbare oppervlakte op de juiste wijze te verdeelen en het vereischte aantal wetenschappelijke

echter dat de bewoners hier gaarne 7 a 8 maanden van het jaar zouden willen blijven. Vandaar dat in
1934 een belangrijke uitbreiding werd aangebouwd. Door dit langere verblijf bleek ook de garage voor
twee auto's onvoldoende, zoodat tevens een tweede garage voor twee wagens werd bijgebouwd, waarin

en commercieele stands zóó, dat de gedachtecirculatie van het publiek alles tot zijn recht doet komen,

ook een chauffeurswoning en nog twee logeerkamers werden opgenomen. In 1939 volgde nog eens een

terwijl men toch een rustige indruk krijgt van het geheel; de grondslag van het tentoonstellingsplan een

verbouwing,83

cyclus van twaalf groepen die de verschillende stadia in het leven van moeder en kind behandelen.

Hierbij werd samengewerkt met de architect Albert Kramer (die de winnaar was van
de Amsterdamse prijsvraag uit 1924 voor het ontwerpen van vier monumentale
lantaarns, waarbij Kalff met een vijfde prijs genoegen moest nemen).
106
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Voor zijn schoonzuster ontwierp Kalff een dubbel woonhuis in Voorschoten
(1933), nu Wilgenlaan 14, waarbij hij tevens zorgdroeg voor de fraaie verhuiskaart
in een kleurenpalet van groen en paars.

Het Dr. Anton Philips Observatorium aan de Alberdink Thijmlaan 3 in
Eindhoven kon door een milde gift van Anton Philips gebouwd worden voor
de afdeling Eindhoven van de Nederlandsche Vereeniging voor Meteorologie
en Sterrenkunde. Het Observatorium, dat inmiddels tot monument is verheven
(2001), kwam gereed in januari 1938. Hierover zegt Kalff: ‘Het instrument dat door
de amateurs zelf geheel is berekend en geconstrueerd werd in de Philips-fabrieken gebouwd, terwijl
de spiegel door de leden zelf werd geslepen. Het betrof hier een geheel nieuw project dat eenige

rS

interessante eischen aan de bouw stelde. Op het door de Gemeente Eindhoven ter beschikking gestelde

-

stuk grond in het wandelpark moest een toren gebouwd worden, hoog genoeg om met de kijker over
de boomen heen te kunnen waarnemen. Een aparte fundeering van de kijker was daardoor uitgesloten.
Zoodat het geheel als een massieve bouw is opgevat die op een groote betonplaat werd gefundeerd.

?-'v

I

Het draaien van de ongeveer drie ton zware koepel was een moeilijk vraagstuk. Uitgevoerd door de

•

firma De Vries Robbé. De draaikoepel is gefundeerd op een rond U-ijzer, dat op 15 rollen op kogellagers
over een vaste ijzeren ring loopt. Om zijdelingsche uitwijking bij het draaien te vermijden, zijn acht
horizontale kogelrollen aangebracht, die naar buiten tegen een opstaande rand van de rails drukken.

WL.

Tegen opwaaien bij een windvlaag, vooral als de kijkerspleet geopend is, zijn beugels aangebracht die
onder de in de muur verankerde rails grijpen. '84

_r-

Interieuropname Dr. A.F. Philips Observatorium
Architect Louis Kalff, 1938 IJKI

Hel Dr. A.F. Philips Observatorium te Eindhoven
Foto Norbert van Onna, 2006
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Het ontwerp van het observatorium is een voorbeeld van de Delftsche Schoolstijl, een stroming binnen de architectuur rond de Delftse hoogleraar ir. Marinus
Jan Granpré Molière, waarin gestreefd werd naar een vorm gebaseerd op univer
sele normen en waarden. De architecturale schoonheid moest vooral worden
gezocht in de eenvoud, opgevat als harmonie van massa, ruimte en lichtval.
Deze architectuur moest vooral nederig zijn en mocht nauwelijks opvallen.
Kalff ontwierp de Philips-paviljoens voor de Wereldtentoonstellingen in Brussel
(1935) en Parijs (1937) in samenwerking met ir. Henri van den Pauwert (18951981). Van den Pauwert kwam uit een officiersgezin en studeerde aan de School
voor Bouwkunde en Versierende Kunsten in Haarlem. Daar kwam hij in contact
met de architecten Merkelbach, Groenewegen, Limpberg, Mastenbroek en
Komter. Na zijn opleiding vertrok Van den Pauwert in 1922 naar Brussel en was
werkzaam bij architect Victor Horta en dat van Huib Droste in Brugge. Terug in
Nederland werkte hij op de bureaus van H.Th. Wijdeveld en Brinkman en Van der
Vlugt in Rotterdam. Samen met Merkelbach, Groenenwegen e.a. was hij tevens
oprichter van de architectengroep '8'. In 1929 haalde Kalff Van den Pauwert
naar het LIBU. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde deze zich als zelfstandig
architect.85
In 1939 bouwde Kalff een zomerhuis voor eigen gebruik, genaamd 'Nederheide',
gelegen aan de Burgemeester Kuijperlaan naast het terrein van de Eindhovense
Golfclub in Valkenswaard.

109

j

ü
H
HH

IJ
I I

[J

l~r 1

Dr. A.F. Philips Observatorium, 1938
Werkkamer onder de koepel

IPCAI

Dr. A.F. Philips Observatorium, 1938
De ontvangsthal met ornament
bestaande uit de dierenriem IJKI

Dr. A.F. Philips Observatorium, 1938

Dr. A.F. Philips Observatorium, 1938

Louis Kalff in gesprek met journalist Rein Vogels.

De eerste steenlegging voor het Dr. A.F. Philips Observatorium vond plaats op

Het schilderij van de Sterrenwacht is gesigneerd door KalffIJKI

28 november 1936 door Prins Bernard, in aanwezigheid van Prinses Juliana en
Anton Philips. Deze gebeurtenis vond gelijktijdig plaats met de onthulling van het
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Radiomonument (Architect Rosenburg) in het stadswandelpark in Eindhoven

IPCAI

1
;
;
;
I
Twee jaar later op 10 februari 1959 schreef Broekers aan Kalff: 'in deze vergaderingen
was het dus mogelijk voor U om de binding kleur en licht en de facetten die daaruit vloeien voor het
ontwerp aan de betrokkenen duidelijk te maken. Tevens zoudt u een stimulans kunnen geven aan de
ontwikkeling van de kleuropvattingen der ontwerpers die aan een voorstel werken86

!

In 1947 leverde Kalff het ontwerp voor de Philips-directiekamers in het nieuwe
hoofdkantoor.

!

Door toenemende druk bij het Philips-bouwbureau als gevolg van de herbouw
van in de oorlog verwoeste en beschadigde fabrieken en kantoren, kreeg Kalff in
1946 de opdracht een nieuwe diamantboorderij te ontwerpen in Valkenswaard.
Kalff over dit project: ‘In 1946 werd besloten de Philips Diamantboorderij, die tot die tijd een
plaats had gevonden in de fabrieken in Eindhoven, te verplaatsen naar Valkenswaard en daar een
nieuwe fabriek te stichten die zoveel mogelijk zou voldoen aan de bijzondere eisen die aan het boren
van diamant gesteld dienen te worden. Hoofdzakelijk worden in deze Diamantboorderij trekstenen
vervaardigd uit diamant waardoor metaaldraden getrokken worden tot uiterst kleine diameters. Uit
deze metaaldraden worden bijvoorbeeld de gloeidraden gemaakt voor de gloeilampen en de roosters

ELA studio's, Eindhoven

ontwikkeld voor de radiobuizen. Trekstenen worden gemaakt door in kleine diamantjes een kanaal

Ontwerp Louis Kalff, 1942,JKI

te boren van een vorm. De kleinste diameter van het kanaal welke bereikt kan worden is ongeveer
8 micron. De bijzondere eisen zijn trillingvrijheid, stofvrijheid en weinig schommelingen in de

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzorgde het UBU onder Kalffs leiding de

temperatuur. Trillingvrijheid werd gevonden door het gebouw op een zandbodem te plaatsen.

inrichting voor de ELA-studio's in Eindhoven (1942).

Ter vermijding van op instrumenten vallend stof zijn alle fabrieksleidingen langs de ramen gelegd zodat
geen stof dat zich op deze leidingen verzamelt door beweging van de lucht op de instrumenten kan

In 1946 wordt de binnenhuisarchitect en meubelontwerper Elmar Berkovich
(1897-1967) door Kalff bij Philips binnengehaald. Berkovich had sinds 1932
gewerkt bij de meubelafdeling van Metz & Co in Amsterdam. Zijn werkzaamheden
binnen het UBU bestonden uit het begeleiden van projecten op het gebied
van binnenhuisarchitectuur en het geven van adviezen bij de toepassing van
kleurschema's in kantoren en fabrieken van Philips in binnen- en buitenland.
Ir. E.J. Broekers van Technische Bedrijven schreef hierover op 16 september 1957

vallen. De vloer is met linoleum bedekt ook al ter bestrijding van stof en opdat, indien een diamantje zou
vallen, dit niet onder de hak van een arbeidersschoen kan verbrijzelen maar gedeeltelijk in het linoleum
zal dringen. Het plafond heeft een bijzondere vorm, gebogen en hellend naar het westen zodat het
meeste licht uit het oosten wordt ontvangen en zodoende het plafond zeer helder maakt. Het gebouw
werd in augustus van dit jaar [ 1948, PvD] in gebruik genomen.'87
De voormalige diamantboorderij van Philips in Valkenswaard,

een memo met een afschrift aan Kalff: Toen na de oorlog het idee rijpte hoe belangrijk het

officieel geopend op 2 september 1948

is om de kleuren in onze fabrieken met meer zorg vast te stellen, teneinde de arbeidssfeer en daardoor

Architect Louis Kalff, 1948

de arbeidsvreugde te verhogen, is omdat bij Technische Bedrijven niet de geschikte personen aanwezig

Foto's Norbert van Onna, 2006

waren om deze materie met voldoende aestetisch inzicht en kennis van zaken te behandelen, het

Overige bouw- en verbouwingsprojecten voor Philips als uitvoerend architect:
- Bouw en inrichting Philips bedrijfskantine, Beukenlaan, Eindhoven (1955).
- Verbouwing en inrichting van Hotel Voorheek, Waalre (1959).
- Aanbouw van een feestzaal voor het Academisch Genootschap in Eindhoven,
i.s.m. industrieel vormgever Wim Rietveld (zoon van Gerrit Rietveld).

Lichtadviesbureau ingeschakeld. Aanvankelijk heeft ir. Kalff zelf zijn adviezen gegeven. Later is dit werk met
veel vrucht door de Heer Berkovich overgenomen en zelfs tot over de grenzen van Nederland uitgebreid.

!

Samen met Jacob D. Haaker:
- Uitbreiding van het Philips-Conferentieoord 'Groenendael' in Hilvarenbeek
met een nieuw te bouwen logeergebouw voor 24 personen en een

Ik geloof dat wij de laatste tienjaren ontzaggelijk veel op dit gebied hebben gewonnen, meer dan wij
onszelf misschien realiseren, omdat wij er zo langzamerhand aan gewend zijn geraakt. Ook bij Technische

hernieuwde inrichting van het kasteel (1960).
- Inrichting van een commissariskamer in het Demonstratielaboratorium aan

Bedrijven zijn de inzichten gerijpt en er wordt veel meer aandacht besteed aan de aestetische afwerking van
de gebouwen. Meerdere aestetische geschoolde krachten zijn aangetrokken, waaronder twee bouwkundige
ingenieurs. Ir. De Haas heeft de verantwoording voor al het architectenwerk bij onze afdeling. Onder zijn
verantwoording zal dus ook het bepalen van de kleuren moeten vallen. Voor alle nieuwe projecten zal Ir. De
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Haas een kleurenschema vaststellen en dit met de heer Berkovich bespreken.'

:
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de Emmasingel, Eindhoven (1960).
- Hernieuwde inrichting van het Philips Lichtcentrum in Rotterdam (1960).

Interieur en exterieur van landhuis
Het Heihuis, Valkenswaard
Architect Louis Kalff, 1932 ,JK1

Philips bedrijfskantine, Beukenlaan, Eindhoven
Architect Louis Kalff, 1955

ijgi

Nederheide, zomerhuis voor
eigen gebruik, Valkenswaard
Architect Louis Kalff, 1939
Foto Norbert van Onna, 2006
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Evenals Van den Pauwert behoorde Jacob D. Haaker tot Kaiffs belangrijkste
medewerkers. Zijn actieve werkzaamheden begonnen bij de Gemeentelijke
Woningdienst in Amsterdam. In 1919 was Haaker werkzaam op het bureau van
Slothouwer, waar hij in 1924 Kalff ontmoette. Haaker werd door Kalff in 1928
naar het UBU gehaald voor de uitwerking van de vele bouwkundige plannen.88
Kalff was architect van de volgende landhuizen:
- Treeswijklaan 9, Waalre - voor eigen bewoning (1960)
- Hoge Duinlaan 18, Waalre - voor ir. D. Otten (1963)
- Scheutendijk 15, Eefde (gemeente Gorssel) voor zijn broer ir. Lodewijk M. Kalff (1965)
- Vlasrootlaan 3, Waalre - voor eigen bewoning (1969)
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In 1969 werkte Kalff mee aan de verbouwing en aanbouw van kleedkamers van
de Eindhovense Golfclub in Valkenswaard. Dit project werd uitgewerkt door
ir. Van de Krieken, die werkzaam was op het ingenieursbureau van Philips.
Opgemerkt moet worden dat in veel van deze verbouwingsprojecten de
uitwerking geschiedde door Jacob D. Haaker en opzichter/tekenaar Thijssen.
Daarnaast was er veelvuldig overleg met ir. Alex de Haas, die als hoofdarchitect
werkzaam was bij Philips Technische Bedrijven.

van landhuis, Treeswijklaan 9, Waalre

r,

Een memo gedateerd 31 januari 1955 geeft nog eens de betrokkenheid van Kalff
aan bij al deze bouwactiviteiten:

Foto Norbert van Onna, 2006

Drie interieuropnamen met de
Japanse collectie van Kalff

'Heer Leeuwin,

Treeswijklaan 9, Waalre

Ir. Kalff heeft op het ogenblik twee onderwerpen onderhanden: Bouwcentrum Rotterdam en

Architect en inrichting Louis Kalff, 1960

bouwplannen Parijs. Met Bouwcentrum Rotterdam heeft hij afspraak gemaakt dat deze gegevens

Uit: Bouwkundig Weekblad; 1960

zouden sturen, waarop plan uitgewerkt zou worden. Tussen 5 en 15 februari gaat ir. Kalff naar Parijs
om in verband met vraag van Hr. Haver Droeze over deze bouwplannen te praten. Heeft definitieve

;

tekeningen gekregen van Philips-huizen, die om Parijs heen gebouwd worden (een bouwplan van

Landhuis voor eigen bewoning

40.000 stuks, waarbij Philips op paar honderd huizen heeft ingeschreven). Aan ir. Dorsman gevraagd,

Treeswijklaan 9, Waalre

om eens over deze dingen te denken. Ir. Dorsman samenspraak organiseren met technische heren (over

Architect Louis Kalff, 1960

inrichting van deze huizen met huishoudelijke apparaten, radio en televisie) en ontwerpers. Ir. Kalff wil

Foto Norbert van Onna, 2006

eerst concrete plannen en tekeningen ter tafel kunnen brengen, vóór hij een en ander definitief met U
en Hr. Hartong gaat bespreken/ 89

Landhuis voor eigen bewoning
Vlasrootlaan 3, Waalre

Verder was Kalff na zijn pensionering namens Philips als adviseur betrokken
bij de nieuwbouwprojecten van Shell en Marks & Spencer in Londen. Voor dit
laatste project ontving Philips ruim 1 miljoen gulden aan opdrachten.

Architect Louis Kalff, 1969

;

Foto Norbert van Onna, 2006
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8. Kalff als promoter van kunst
Vooral in de naoorlogse periode heeft Kalff zich - naast het werk aan projecten voor
het UBU - sterk gemaakt om waar nodig een adviserende en bemiddelende rol
te vervullen bij het aankopen van kunstobjecten en het vergeven van opdrachten
aan beeldend kunstenaars. Vaak nam Kalff daartoe zelf het initiatief. Ook de

Philips Demonstratielaboratorium
in Eindhoven
Ontwerp en bouw onder supervisie

kunstcollectie van de familie Philips leunde sterk op zijn adviezen.

van Louis Kalff, 1951,JK1

Toen op 11 maart 1927 de eerste radiogesprekken hadden plaatsgevonden tussen
Nederland en Nederlands-lndië, bood de gemeente Eindhoven de Philïps-dïrectie
een bronzen medaille aan die was ontworpen door Kalff zelf. In het midden staat

The M.C. Escher Company bv, Baarn

Plafond van M.C. Escher © 2006

een Javaanse vrouw met links een molen en rechts palmbomen, geflankeerd en
omgeven door gestileerde geluidsgolven.
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Voor het nieuwe hoofdkantoor, dat in 1929 in Eindhoven werd gebouwd door
architect D. Roosenburg, voerde de bekende Nederlandse kunstenaar Johan Thorn
Prikker een monumentale wandschildering uit. In Duitsland werd Thorn Prikker
beschouwd als een van de grote vernieuwers van de twintigste-eeuwse glazeniersen monumentale wandschilderkunst. Tijdens een presentatie bij de opening van het
gebouw gaf Kalff een technische uiteenzetting over het werk dat hij in de ateliers
van Thorn Prikker in wording had gezien. Verder bevatte het gebouw zes glas-inloodramen, een geschenk van Anton Philips. In ontwerp en uitvoering was deze
opdracht ondergebracht bij de glazenier Joep Nicolaas.
Dankzij Kalffs goede contacten in de kunstwereld vervaardigde de bekende Franse
reclameontwerper A.M. Cassandre-wiens oeuvre voor een derde bestond uit
Nederlandse opdrachten - in 1931 een affiche voor de Philips Miniwatt-radiolampen
en in 1951 een affiche voor Philips Televisie.

Glas-in-loodraam in het voormalig
hoofdkantoor van Philips in Eindhoven
Ontwerp Joep Nicolas, 1929

Kalff kende de beroemde graficus Maurits C. Escher (1898-1972) uit Delft,

Foto Norbert van Onna, 2006

waar deze in 1918 een jaar architectuur studeerde. In 1950 ontmoetten zij elkaar
opnieuw. Op verzoek van Kalff zou Escher een plafond ontwerpen voor het
Demonstratielaboratorium in Eindhoven, dat door Kalff werd ingericht.
Het plafond bestond uit 42 delen, waarop vogels en vissen waren afgebeeld in
de bekende mathematische tekenstijl van Escher. Bij de viering van het zestigjarig
jubileum van Philips, in april 1951, werd het plafond geplaatst, waarvoor de
graficus een honorarium van duizend gulden ontving.
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Monumentale zonnewijzer bij het Evoluon
Affiche Miniwatt-radiolampen

Kalffs bemiddeling als adviseur leidde ook tot de plaatsing van een zonnewijzer
in brons en steen van de Italiaanse beeldhouwer Fred Carasso (1899-1969) bij het
Philips Ontspanningsgebouw. De zonnewijzer werd onthuld op 23 mei 1953.

Ontwerp A.M. Cassandre, 1931IFW1

Affiche Philips Televisie
Ontwerp A.M. Cassandre, 1951,roi

In 1957 kwam de monumentale fontein 'Panta Rhei' ('Alles stroomt', naar de antieke
filosoof Heraclites) van de beeldhouwer Hubert van Lith gereed. Dit monument was
een geschenk van het Philips-personeel, vanwege het zestigjarig bestaan van de
NV Gloeilampenfabriek op 15 mei 1951. De fontein was in september 1957 klaar en
werd op de herdenkingsdag van de bevrijding in Eindhoven aangeboden. Uit het
verslag bij de overdracht: 'Wanneer ik nu toch de naam Kalff uitspreek haast ik mij hieraan toe te
voegen, dat wij in financieel opzicht met hem persoonlijk niets te maken hebben gehad. Wij beschouwen
de Commissie van
hem zuiver als een gids. En als een goede gids. Hij wees ons in het verleden de weg naar
Advies, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, waaruit de relatie met Hubert van Lith ontstond.

120

Aangeboden door alle Philips-vestigingen bij het
zestig jarig bestaan van Philips in 1951 en onthuld
op 23 mei 1953. toen nog geplaatst voor het
Philips Ontspanningscentrum in Eindhoven
Ontwerp Fred Carasso

Monumentale fontein Panta Rhei
Aangeboden door het personeel bij het
zestigjarig bestaan van van Philips in 1951,
gereed in september 1957
Ontwerp Hubert van Lith
Foto's Norbert van Onna, 2006
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originele
Ook fungeerde Kalff regelmatig als tussenpersoon bij het aankopen van
die op
geschenken voor Philips-relaties en organiseerde hij kunsttentoonste mg
neratie
toernee gingen langs diverse Philips-vestigingen. Dit bood een nieuwe 9^
oneel.
schilders en ontwerpers gelegenheid hun werk te verkopen aan Phi ips
Uit bewaard gebleven correspondentie valt verder op te maken dat an r(jen
initiatieven van Kalff diverse kunstverenigingen financieel door Phi ips
ondersteund.91
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9. Kalff als auteur
Behalve op het terrein van de grafische vormgeving en de architectuur
manifesteerde Kalff zich veelvuldig als auteur van artikelen in vaktechnisch e
tijdschriften en in enkele boekpublicaties. In De Reclame verschenen bijvoorbeeld
artikelen over het gebruik van golfkarton bij standbouw, het effect van lichtreclame
en het werk van Jacob Nuiver (1892-1953), lay-out man bij Philips.
Een citaat uit het laatstgenoemde artikel: 'Een van de beroepen in het conservatieve Europa,
ingevoerd vanuit het praktische Amerika, is dat van lay-out man. Twintig jaar geleden zou zelfs in de
teekenaars- en drukkerswereld dat woord nauwelijks begrepen zijn en nu nog blijkt het mij dikwijls dat
buitenstaanders zich nauwelijks kunnen voorstellen dat je daarmee nu ook al je brood kunt verdienen.
Iemand die zijn belangstelling en werk vindt in het nauwkeurig overleggen en afwegen van plaatsinge n en
vlakken, zetspiegels en illustraties, in het uitkiezen van lettertypen, en corps, het bepalen van marges en
interlinie moet een nauwkeurig en aandachtig mensch zijn, creatief met smaak en een sterk gevoel voor de
fijnere nuances, waardoor nu juist het eene drukwerk het doet en het andere een rammelend, onrustig of
onaantrekkelijk en niet gedistingeerd karakter krijgt. Hij moet de eisen van het ontwerp zuiver aanvoelen

Boek Kunstlicht en Architectuur

en inhoud en uiterlijk van het drukwerk in harmonie weten te brengen. Daarom is naast verbeeldingskracht

Auteur Louis Kalff, 1941

een zeer uitgebreide kennis van papier, druktechniek, lettertypen, fotografie, clichemaken, rasters etc.

Foto Hans Janssen

noodig. Verschillende hierbij afgebeelde werkstukken bewijzen het talent van Nuiver en velen zullen zien,
dat in het schijnbaar nederig werk groote kracht schuilt waar een zeer sterke persoonlijkheid en talent uit
kan spreken.'92

Fotograaf Bernard Eilers (1878-1951) maakte foto's van lampen en radio's voor
reclamedoeleinden, maar hij gaf ook een intrigerend kijkje in de werkplaatsen
Boek Creative Light

en fabriekshallen van het vooroorlogse Nederland. In een artikel over het werk
van Eilers schreef Kalff: 'Want waar Eilers door zijn eerste opleiding het vak van fotograaf dat

Auteur Louis Kalff, 1971

Kalffs visie op de modernisering van de reclamevormgeving bij Philips werd
uitvoerig uit de doeken gedaan in een artikel van Wouter Hulstijn, chef van

tegenwoordig helaas maar weinigen au fond kennen, geheel beheerschte, zocht zijn artistieke geest naar

het persbureau van Philips. Verder zijn er vele artikelen van Kalffs hand met

mogelijkheden om met zijn fotografie meer te geven en meer scheppend te werken. Het is eerst in de

technische achtergrondinformatie over talrijke projecten waarbij hij nauw

laatste jaren dat voor deze behoefte een uitweg werd gevonden en dat de firma Philips als eerste door

betrokken is geweest. Deze artikelen kwamen terecht in het Philips Technisch

Eilers een reeks fotografische werken liet vervaardigen die in dit reclameblad zeker genoemd moeten

Tijdschrift. Na de oorlog werd deze reeks voortgezet in The International

worden. Eilers werk gaat uit van de absolute beheersching van de fotografische mogelijkheden zoodat

Lighting Review, de promotie-outlet voor de activiteiten van het LIBU. Naast

vanaf het eerste bekijken van het object in opvolgende reeks het belichten, ontwikkelen, afdrukken en

het verschijnen van twee boeken verleende Kalff zijn medewerking aan enkele

monteeren steeds werken naar dat doel dat bij de eerste conceptie reeds gesteld is. Daarbij houdt hij

overige boekpublicaties (zie bibliografie). Kalff hield met regelmaat lezingen

steeds de zuiver fotografische eischen in het oog en bovendien rekent hij, wat voor commercieel werk

en voordrachten in binnen- en buitenland, waarin industriële vormgeving

an zoo n buitengewoon belang is, met de eischen die de reproductie stellen... Als hij gloeilampen

en lichttechnische mogelijkheden voor de particuliere huishouding en het

otografeert, dan schittert uit het beeld reeds de impressie van het licht u tegen... Het spreekt vanzelf da
deze zoo bijzondere beelden een buitengewoon zorgvuldige reproductietechniek vereischen willen zij tot

bedrijfsleven centraal stonden.

hun rech, komen. Door de Philips Fabrieken is op dit gebied reeds veel geëxperimenteerd, met het resultaat
dat diepdruk bij uitstek geschikt is gebleken... Het is voornamelijk de gelukkige combinatie van fotograaf
en technicus in één persoon die maakt dat hier bereikt kan worden wat in Amerika slechts door een

:

geperfectioneerde veelhoofdige organisatie mogelijk is.'93
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10. Nevenactiviteiten en bestuursfuncties
Buiten zijn werkzaamheden bij Philips was Kalff zeer actief in het verder ontwikkelen
van het vakgebied industriële vormgeving. Zo stond hij samen met René
Smeets aan de wieg van de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven
(AIVE), de huidige Design Academy in Eindhoven. Deze werd in 1950 opgericht
als avondopleiding, met René Smeets als eerste directeur. Kalff nam zitting in
het schoolbestuur. De AIVE leidde op tot industrieel ontwerper in de volgende
onderdelen:
- Algemene industriële vormgeving
- Publiciteit en productpresentatie
- Textielontwerpen
Smeets formuleerde de volgende definitie van industriële vormgeving: 'industriële
vormgeving is het creatief bedenken en planmatig ontwikkelen van met de machine te vervaardigen serieen massa-artikelen, doelmatig en uit geëigende materialen gemaakt, goed om te gebruiken, aangenaam om
waar te nemen en voor zover het massa-artikelen zijn, door veel mensen begeerd en gekocht.'94 Va naf

1955 kon men aan de AIVE tevens een dagopleiding volgen.

Kring van Industriële Ontwerpers (KIO)
Eerste groepstentoonstelling 'massaproductie'.
Jaarbeurs Utrecht, 1957 |FPi

In mei 1950 werd door enkele Nederlandse bedrijven de Stichting Kunst en
Bedrijf opgericht in de overtuiging dat de kunst een onmisbare culturele taak

Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE)
Eerste eindexamententoonstelling in het van Abbemuseum,
Eindhoven, 1955,FP|
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in de samenleving heeft te vervullen en een technische ontwikkeling zonder de
geestelijke rijkdom van de kunst een grote verarming voor de mens zou betekenen.
Kalff werd benoemd tot vice-voorzitter in het dagelijkse bestuur.
De stichting vond onderdak op het adres Keizersgracht 743 in Amsterdam. Zij
was opgericht voor het geven van advies en het aanbieden van bemiddeling op
het gebied van kunstaankopen en -opdrachten, bijvoorbeeld ter gelegenheid van
interne en externe jubilea, ingebruikneming van nieuwe gebouwen, decoratie van
schepen, enz. Directies van jubilerende bedrijven, personeelsverenigingen, relaties
van bedrijven, architectenbureaus en instellingen konden zich tot deze stichting
richten voor het inzien van het fotoarchief en bijeengebracht documentatiemateriaal
van kunstenaars.

In 1952 behoorde Kalff tot de oprichters van de Kring van Industriële Ontwerpers
(KIO). Het initiatief hiertoe werd genomen door Karei Sanders, directeur van het
Instituut voor Industriële Vormgeving (IIV), dat was ontstaan uit een fusie van de
Stichting Industriële Vormgeving (SIV) en de uit 1924 stammende Bond voor Kunst
en Industrie (BKI). Hij wilde samen met enkele prominente ontwerpers - onder wie
Kalff, Copier, Zwart, Gispen, Rietveld, Bellefroid, Gilles, Berkovich en Penraatkomen tot een ontwerperscollectief met als belangrijkste doelstellingen: het nader
tot elkaar brengen van Nederlandse ontwerpers, het uitwisselen van ervaringen en
het toezien op een professionele uitoefening van het beroep.95
Overige bestuursfuncties en lidmaatschappen van Kalff:
- Bestuurslid van de Nederlandse Kunststichting
- Regent bij de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
- Vertegenwoordiger van de kring Eindhoven bij de BNA (Bond van Nederlandse
Architecten)
- Voorzitter Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie
- Lid kunstenaarsvereniging Arti et Amicitae (1916-1931; 1950-1976)
- Lid Koninklijk Genootschap voor Ingenieurs
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11. Epiloog
Enkele netsukes uit de voormalige Japan collectie
van Louis Kalff,JK1

Door al zijn werkzaamheden bleven er voor Kalff slechts spaarzame momenten

doel. Mannen bevestigden zaken als hun pijp, tabakszakken,

tuin bij zijn landhuis aan de Treeswijklaan in Waalre. Hier was tevens een Japanse
verzameling van zeldzame kwaliteit bijeengebracht, die bestond uit houtsneden,

portefeuille en schrijfgerei met een zijden koord (himo) aan

tsuba's (stootplaten voor Japanse zwaarden), netsuke (gordelknopen) en keramiek.96

De netsuke heeft behalve een praktisch ook een functioneel

In 1953 werd ir. Rein Veersema (1922-2001) op verzoek van de directie door
Kalff vanuit de afdeling ARTO overgeplaatst naar de Productdivisie Apparaten.
Een jaar later werd deze afdeling (Apparatenvormgeving) ondergebracht bij de
Productdivisie Apparaten en werd dus onafhankelijk van de ARTO. Dit gebeurde
onder uitdrukkelijk protest van Kalff. Veersema en Kalff waren geen vrienden
meer. Hierna gingen veel productdivisies met hun vormgevingsopdrachten naar
de afdeling van Veersema en niet langer naar ARTO. Dit tot grote ergernis van
Kalff, die hiermee een deel van zijn levenswerk overgenomen zag worden door
een volgende generatie ontwerpers.

over voor de uitoefening van hobby's als golfen, reizen en tuinieren in de Japanse

de gordel van hun kimono (obi). Een van de meest bekende
accessoires was een klein doosje dat door de rijken gebruikt

Op woensdag 15 november 1967 - een dag na zijn zeventigste verjaardag - toog

werd om medicijnen en zegels in te bewaren (inro). Ter voor

werd een gordelknoop in de vorm van een 'houtje' aan het

een gezelschap bestaande uit Franse hoogwaardigheidsbekleders en journalisten
vanuit Parijs naar Eindhoven om in het Evoluon getuige te zijn van de uitreiking aan
Kalff van de Prix Économique van de Fondation Recherches et Formes de Demain.

koord bevestigd: een netsuke. Een netsuke kan uit diverse

Dit als blijk van waardering voor zijn medewerking aan de totstandkoming van het

materialen vervaardigd zijn.

Evoluon.
Deze bijeenkomst gaf de Philipskoeriervoor het laatst aanleiding om over Kalff te

koming dat deze voorwerpen uit de gordel zouden glijden,

Foto's Hans Janssen

Het UBU was onder leiding van Kalff betrokken geweest bij ruim tweeduizend
projecten, die uitgevoerd werden in een vijftigtal landen. Men kon beschikken
over een volwaardig archief met ruim vijfduizend tekeningen en vijftienduizend
foto's. Mede op basis van dit materiaal zouden door medewerkers van het LIBU
ruim tweehonderd artikelen worden gepubliceerd in het vakorgaan International
Lighting Review. Ruim honderd lichttechnici waren indirect betrokken geweest
bij die verlichtingsprojecten.

berichten. Vanaf 1925 was hij nauw betrokken geweest bij de creatieve inbreng op
het gebied van grafische en industriële vormgeving voor Philips. Zijn bestuurlijke
capaciteiten waren gevormd tijdens zijn studieperiode in Delft. Het kleine oeuvre
van affiches en overige reclamedrukwerken toont originele composities met een
internationale uitstraling. Bij Philips heeft Kalff getracht de reclamevormgeving
om te buigen naar een modernere vorm en hij is daarin voor een groot gedeelte

In 1960 werd de vormgeving bij Philips ondergebracht bij het Concernbureau
Vormgeving onder leiding van ir. Veersema. Dit bureau was werkzaam voor alle
productdivisies, met uitzondering van de Productgroep Licht. De ontwerpers
binnen ARTO werkten alleen voor Licht, maar werden uiteindelijk ook
toegevoegd aan het Concernbureau Vormgeving, later aangeduid als Corporate
Industrial Design en nu kortweg Philips Design geheten.

geslaagd. Daarbij werd hij gesteund door een aantal ontwerpers die door Kalff zelf
werden aangetrokken, een gemêleerd gezelschap dat gedetailleerd beschreven is in
het boek Kunst in de Philipsreclame 1891-1941 (Frans Wilbrink, 2005).
Omdat een groot aantal industriële producten door Kalffs afdeling moest worden
gescreend ('gekalfd') op esthetische kwaliteit en doelmatige bruikbaarheid, rijst
de vraag wat de persoonlijk bijdrage van Kalff aan al deze ontwerpen is geweest.
Uit de samenwerking tussen de commerciële en technische afdeling enerzijds en
Kalffs ARTO anderzijds, kwam uiteindelijk een esthetisch vormgegeven product

Helaas bleek het niet mogelijk een volledig beeld van Kalffs activiteiten te
verkrijgen. Er bestaat geen instantie die beschikt over een volledige opgave van
de publicaties die door Kalff werden geschreven voor binnen- en buitenlandse
periodieken. Dit boek tracht enigszins te voorzien in deze lacune. De tekst is
verder verlevendigd met de persoonlijke visie van Kalff, naast tal van recensies
en commentaren van tijdgenoten. In de bijlagen zijn enkele notities opgenomen

tevoorschijn. Dit gezamenlijk ontwikkelde product ontstond door de inspanning van
alle hierbij betrokken afdelingen en anoniem gebleven industriële ontwerpers.
In de pionierstijd van de radio en de luidspreker rond 1925-1929 is Kalff als tekenaar
en adviseur persoonlijk verantwoordelijk geweest voor het uiterlijk van deze

om het beeld te complementeren.

apparatuur, al dan niet uitgerust met sierelementen. Als belangrijk voorbeeld kan
worden genoemd een sterrenelement met ethergolven, dat later als vertrekpunt

Op 16 september 1976 overleed ir. Louis Christiaan Kalff op 78-jarige leeftijd in
Waalre. Hij werd in besloten kring gecremeerd in Heeze. In het jubileumboek
dat in 1991 uitkwam bij de viering van het honderdjarig bestaan van Philips
wordt nauwelijks gerept over de prestaties van Kalff binnen het vakgebied van
de grafische, industriële en architectonische vormgeving voor deze nimmer

genomen zou worden voor het Philips-logo.
Vastgesteld kan worden dat Kalffs invloed in veel geledingen binnen de industriële
onderneming Philips voelbaar moet zijn geweest. Daarbij zal het karakter van Kalff

>;

we eens de nodige weerstand hebben opgeroepen bij de naaste medewerkers,
e aatste jaren voor zijn pensionering moeten grimmige jaren zijn geweest door

i

afde M ng e n U B U^^artq 6

nC^OUC*'n9 met Potentiële opvolgers binnen de

uitgaande lichtbron in Eindhoven.97
'Vrijwel vergeten en tegelijkertijd middenin de belangstelling, dat is wellicht
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typerend voor hem. • 98

Chronologisch overzicht van leven en werk
1897

Affiche Delfrite

Geboren op 14 november in Amsterdam,

Opleiding 5-jarige HBS in Amsterdam tot 1915

1915

Quellinusschool in Amsterdam tot 1916

1917

Aanvang studie Technische Hogeschool Delft voor bouwkundig

Voorzitter Kring van Industriële Ontwerpers (KIO)

2 juli - geboorte zoon Jan

Architect verbouwing en uitbreiding kasteel Groenendael in

1934

Architect uitbreiding 'Heihuis' in Valkenswaard

Hilvarenbeek

1935

Ontwerp en uitvoering lichlprojecten Grote Boulevard en

Commissiekamer demonstratielaboratorium

Bronzen medaille 'Eerste radiogesprek met Nederlands-lndië'

Pare de Centenaire Wereldtentoonstelling in Brussel

Adviseur voor Philips bij nieuwbouwprojecten van Shell en

Philips-stand Jaarbeurs Utrecht

Architect Philips Paviljoens in Brussel en Parijs i.s.m. architect

Marks & Spencers in Londen

Omslag Jubileumboek Algemeen Handelsblad

Henri van den Pauwen

Architect Evoluon in Eindhoven i.s.m. architect Leo de Bever,

13 juni - geboorte dochter Els
1927

architect
Lid van het Delftsche Studenten Corps

Regent Stichting voor Verlichtingskunde

Herdenkingstegeltje 'LAGA betrekt haar nieuwe woning'

Elisabeth Adèle van Goudoever (1868 -1956)
1909

Uitnodiging voor een afficheontwerp boekpromotie
Architect dubbel bovenhuis Voorschoten

1933
Omslag Gids van Utrecht

zoon van Jan Kalff jr. (1865 -1944) en

1928

Omslag vaktijdschrift De Reclame (april nummer)

Redacteur Technisch Studenten Tijdschrift

Inrichting Philips-demonstratiezaal in Amsterdam

Lid dispuut GIO

Inrichting Philips-stands in Utrecht

Philips Technische Bedrijven en Hollandse Betonmaatschappij

Lichtprojecten Wereldtentoonstelling in Parijs en Vincennes

1963

Architect landhuis ir. D. Otten in Waalre

Philips-poviljoon in Parijs i.s.m. architect Henri van den Pauwen

1964

Architect landhuis ir. Lodewijk M. Kalff in Eefde

Verlichtingsprojecten Paleis voor den Volkenbond in Genève en

1967

Lid Delftsche Studenten Roeivereeniging LAGA

Philips-stands op de Nenyto-tentconstelling in Rotterdam

Lid 'Christiaan Huygens'

Stand voor betonfabriek De Meteoor

Lid Praktische Studie

Collectieve stand van diverse Nederlandse ondernemingen

de 'New Amsterdam', Holland-Amerikalijn

1920

School voor Verlofofficieren der Infanterie

waaronder Philips in Milaan

Architect Dr. A.F. Philips Observatorium in Eindhoven

1968

Architect eigen landhuis in Waalre

1921

Kandidaatsexamen bouwkundig architect

Affiches Drentsche Opbouwtentoonstelling, Holland Radio,

Lichtprojecten 'Watortentoonstelling' in Luik

1969

Supervisie verbouwing en aanbouw Eindhovense Golfclub

Beëdigd tweede luitenant bij het 10de Regiment

The Revellers, Behangtentoonstelling Rath en Doodeheefver

Architect uitbreiding 'Heihuis' in Valkenswaard

1971

Uitgave boek Creative Light

Diverse tekeningen voor de Delftse studentenalmanakken

Handelsmerk Het Pantserbeton

Inrichting modelwoning voor Philips-demonstratiezalen in

1972

Verkooptentoonstelling 'Reisschetsen' in Eindhoven

1922

Affiche Lawn Tennis Kampioenschappen, Hilversum

Aanplakbord Remaco in Venlo

Eindhoven

1976

16 september - overleden in Waalre

1923

Afgestudeerd als bouwkundig architect

Tentoonstelling met Wladimir Bielkine in Haarlem

1940

Verlichtingsprojecten Philips-kantoren

28 juli - geboorte zoon Frank

1941

Uitgave boek Kunstlicht en architectuur

Hoofd Philips Lichtadviesbureau (LIBU)

1942

Inrichting ELA Studio in Eindhoven

Vormgeving kastombouw voor luidsprekers en radio

1946

General Art Director Philips

Affiche, podiumopbouw, tekening troon en 68 vaandeldecoraties voor het Lustrumspel 'De Torenbestormer'

1929

Ontwerp omslag, titelblad en schutbladen Lustrumboek
September-volontair architectenbureau D.F. Slothouwer,

1924

Verlichtingsadviezen op de 'Lumino Technica'-tentoonstelling

Amsterdam tot december 1924

in Barcelona en Sevilla

Tekenaar restauratie van Kasteel 'De Wierse’ in Vorden en de

Omslagen brochures voor Scheveningen

Standaardbank aan het Singel in Amsterdam

Affiche voor Scheveningen

5de prijs 'Prijsvraag voor vier gelijke monumentale lantaarns

Inrichting Philips-demonstratiezalen in Stockholm

op den Dam te Amsterdam'

1925

1930

Architect diamantboorderij Philips in Valkenswaard

1950

Oprichting Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven
i.s.m. René Smeets

1951

Lichtarchitect Festival of Brittain in Londen
Inrichting demonstratielaboratorium in Eindhoven
Studies voor 'Agreeable seeing conditions during work'

1952

Een van de oprichters Kring van Industriële Ontwerpers (KIO)

1955

Inrichting Philips-presentatie in Bouwcentrum Rotterdam

Lichtprojecten op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen
Architect Philips bedrijfskantine, Beukenlaan, Eindhoven

1957

14 oktober - tweede huwelijk, met Maria H. Jorissen

1958

Realisatie Philips-paviljoen op de Brusselse Wereld

Brochure Scheveningen

Zilveren medaille Exposition des Art Décoratifs, Parijs

Omslag Scheveningen Koerier
tentoonstelling i.s.m. architect Le Corbusier

Inrichting Philips-stands voor Jaarbeurs Utrecht

Affiche Braat Stalen Ramen in Delft

Bevorderd tot eerste luitenant bij het Regiment Jagers

1959

Architect verbouwing en inrichting Hotel Voorheek in Waalre

Drie omslagen Ons Eigen Tijdschrift
Architect aanbouw feestzaal Academie voor Wetenschappen in

Architect LAGA-botenhuis in Delft met architect ir. J.D. Hanrath

Inrichting Philips-stands op de Jaarbeurs Utrecht

Inrichting directiekamers hoofdkantoor Philips in Eindhoven

1948

Onderscheiding in de Orde van Leopold II (België)

Omslag vaktijdschrift De Reclame (november nummer)

1926

1947

Edison Lichtweek in Amsterdam

Advertenties, affiches en foideromslagen voor Philips

25 mei - getrouwd met Johanna Obbes (1897-1953)

1939

Omslag Ons Eigen Tijdschrift

Januari - in dienst bij Philips
Maart - chef afdeling Reclame

1938

Inrichting NSF-toonkamers in Amsterdam

Affiche Ronsard-herdenking, Utrecht

Ontwerp affiche Utrechtse Lichtweek
Eindhoven
1931

Eervol ontslag als reserve-officier op eigen verzoek

1932

Inrichting tentoonstelling 'Moeder en kind', RAI-gebouw in

1960

Met pensioen, blijft als adviseur aan Philips verbonden
Architect eigen landhuis in Waalre

Vormgeving luidspreker Philips
Amsterdam i.s.m. architect Albert Kramer
Affiche Holland-Amerikalijn, Rotterdam
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Eremedaille van dc Societé Nationale des Architectes Frangais

1937

Architect 'Heihuis' voor ir. Frans Otten in Valkenswaard
Affiche Jaarbeurs Utrecht
Verlichtingsproject Capitoltheater in Rotterdam

Vice-voorzitter Stichting Kunst en Bedrijf
Bestuurslidmaatschap Nederlandse Kunststichting

Ontvangt de Prix Économique van de Fondation Recherches
et Formes de Demain, Parijs

Noten
PCA - Philips Company Archives, Eindhoven

1

Philips Koerier (16), 30 januari 1960; p. 9

NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Biografische gegevens familie Kalff:

NAi - Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam

Nederlands Patriciaat,

2

Bouwkundig Weekblad (11),

8

Algemeen Handelsblad. 21 mei 1917

16 maart 1918; p. 66

*

Wilbrink. 2005

Stamkaart no. 7909 L.C. Kalff,
archief Technische Hogeschool Delft

Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1966;

(inv. nr. 3.12.08.04)

pp. 235-273

Studentenadministratie

Biografieën van Jan Kalff, en L.C. Kalff

(nr. 161), Nationaal Archief Den Haag
Stamboek Familie Kalff. 1950; p. 194

afkomstig uit: H.P. van den Aardweg (red.).
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der

Adressen van L.C. Kalff in Delft:

Nederlanden in woord en beeld.

10 Circulaire "Wijziging Reclameafdeling'.
5 januari 1925 Circulaire "Wijziging
Reclameafdeling'.

23 interview PvD met John de Ruiter

aangetroffen in de papieren van Kalff

Eindhoven een reconstructie van het

het architecten en ingenieurs bureau van

(tekenaar van radiokasten op de

met betrekking tot het Philips-paviljoen.

paviljoen te bouwen, inclusief

Technische Bedrijven van de N.V. Philips

vormgevingsafdeling van Kalff),

Deze waren gered door Johan Jansen

voorstellingen met het Poème

Gloeilampenfabrieken, ir. C. Westra.

Eindhoven,12 februari 2000

(lichtarchitect bij het UBU) op het

Électronique van Le Corbusier.

Philips heeft de Nederlandse

J* Van den Pauwert, 1967; pp. 469-470

moment dat Philips ze wilde vernietigen

50 Dossier UBU 724.6, PCA

tentoonstellingsexpert Jac. Kleiboer als

» Wilbrink 2005

(zie Lootsma, 1984). Momenteel zijn ze

v Philips Koerier (20) 30 januari 1960; p. 9

adviseur aangetrokken, in het bijzonder

Propagandacentrale, PCA

K Van den Pauwert, 1967; pp. 469-470

ondergebracht in de Research Library van

52 Philips Koerier (16), 9 januari 1960; p. 4

ook voor de verzorging van de expositie.

Adressen voor L.C. Kalff in Eindhoven en

27 Typoscript, 19 maart 1962. PCA

het Getty Research Institute in Los

83 Typoscript, 2 januari 1960, PCA

Voorbereidende werkzaamheden

Waalre

28 Philips Technisch Tijdschrift, december

Angeles (Materials relating to the Philips

84

LC. Kalff Het Philips Museum en een

daarvoor worden reeds door de

Pavilion at the Brussels Universal and

Philips Ontvangstcentrum Typoschrift 4 p,

Philips tentoonstellingsdienst uitgevoerd

International Exhibition 1955-1958); in

2 jan. 1960. Dossier 185.2 Evoluon (PCA)

in nauwe samenwerking ook met het

10 januari 1925 Dossier 721.15

Oranjestraat 22, Eindhoven (komende

1937; pp. 361-366

Holkema & Warendorff, 1938; p. 772

Nieuwe Plantage 77 (1917-1918)

van Amsterdam. 14 februari 1925)

Stamboek Familie Kalff, 1950

Koornmarkt 54 (1919-1921)

Leeuweriklaan 3, Eindhoven, 11 juli 1925

pp. 183-186

zeven dozen ruim 400 items. Zie verder

88 Dossier UBU 724.6, PCA

Oude Delft 170(1921-1922)

Kievitlaan 12, Eindhoven. 31 oktober 1931

Philips Technisch Tijdschrift, december

Dossier 182.2, PCA

88 Eindhovens Dagblad, 23 september 1966

Jan Kalff. schreef recensies onder

Bron: Delftsche studenten almanak,

Treeswijklaan 9, Waalre, 4 januari 1961

1938; pp. 361-363

het pseudoniem Giovanni of Gio.

1917-1923

Vlasroollaan 3, Waalre, 23 juni 1969

De moeder van L.C. Kalff was een dochter

Bron: Bevolkingsregisters Eindhoven en
Inschrijving bevolkingsregister in Delft:

van prof. dr. L. Christiaan van Goudoever.

17 september 1918
Op 9 juni 1920 naar Amsterdam,

Gezin Kalff- van Goudoever
Jan Kalff (1865-1944)

Nieuwe Keizersgracht 46
Opnieuw ingeschreven, december 1921

kinderen:

Op 17 april 1924 naar Amsterdam

Louise Christine (1895-1896)

Bron: persoonskaart L.C. Kalff,

Jan (1896-1983)

Gemeentearchief Delft

Louis Christiaan (1897-1976)

Willem (1905-1993)

Docenten bouwkunde Technische
Hogeschool Delft:

Maria Judith Catharina (1909-1992)

J. F. Klinkhamer,
prof. Henri Evers,

De familie Kalff woonde achtereenvolgens in

G.N. Itz, T. K.L. Sluyterman,

de Marnixstraat 396 (1892-1893),
P.C. Hooftstraat 103 (1896-1897),
Van Eeghenstraat 5 (vanaf 1901),
Plantage Middenlaan 11 (1915)
Nieuwe Keizersgracht 46 (1919).
Bron: adresboekjes Amsterdam,
Gemeentearchief Amsterdam

De studentenvriendenkring uit Delft
bestond uit ir. P.F.S. Otten, ir. A. Mohr,

Elisabeth Adèle van Goudoever (1868-1965)

Maurits Lodewijk (1900-1987)

Waalre.
11 Typoscript, 19 maart 1962. PCA

Verder was ir. Th. P. Tromp (1903-1984)
voorzitter van LAGA in Delft

Stamboek Familie Kalff, 1950; p. 195

8

Delftsche studenten almanak, 1924; p. 70

*

Citaat uit: NRC, 29 juni 1923
Dossiers 635-649 Archief Delftsche
Studenten Corps (317), Gemeentearchief
Delft

130

pp. 183-190
32 Typoscript, 19 maart 1962. PCA
33 Het Vaderland, 27 maart 1942

34 Philips Technisch Tijdschrift .januari 1942;
pp. 1-8

88 Dossier UBU 724.6, PCA

40 De Reclame (12), december 1924; p. 185.

wie als architect van het Philips-paviljoen

Notitie Werkzaamheden ten behoeve van

s' Bouwkundig Weekblad (44), 31 oktober

te boek mocht staan. Later werd

het Philips Centrum', gedateerd 15 juli

1925; p. 520

Xenakis vooral bekend als componist van

1963: ‘Het ontwerp van het project '66

Overige grafische kunstenaars in deze

elektronische muziek. Tijdens zijn periode

wordt een gezamelijke krachtinspanning

categorie: Roelof Gerbrands,

bij Le Corbusier studeerde hij compositie

van de volgende personen en bureaux.

Pieter A.H. Hofman, Theo Nieuwenhuis

bij de Franse componist Olivier Messiaen

Ir. Kalff die het oorspronkelijke idee van

en George Rueter.

en na 1959 legde hij zich volledig toe op

de huidige opzet heeft gehad, en hieraan

82 De Groene Amsterdammer, 23 april 1927

de muziek.

vorm heeft gegeven, zal de architec

57 De Reclame (10), september 1926; p. 465

tonische leiding over het ontwerp

Het Jaarbeursaffiche van Kalff was te zien

Dijksterhuis en Loupart, 8 januari 1946

paraboloïde, een soort vlak in drie

hebben. Hij heeft hiertoe ter assistentie

op een affichetentoonstelling in

Dossier LIBU 724.6, PCA

dimensies.

aangetrokken de jonge Eindhovense

Antwerpen. Zie: De Reclame (1). januari

13 Typoscript, 19 maart 1962. PCA
'* De Reclame (11), november 1925;
pp. 645-648
48 Typoscript, 19 maart 1962. PCA
De Reclame (4). april 1927; pp. 171-174
17 De Reclame (3), maart 1928; p. 118

Propagandacentrale',
7 december 1928 Dossier 721.15,
Propagandacentrale. PCA

34 Interview PvD met John de Ruiter in
Eindhoven, 12 februari 2000

48 Dossier 182.2, PCA

architect. L.L.J. de Bever. Het aangeven

47 'In het geheim gaf Philips opdracht aan

van de constructiemogelijkheden, de

de volkomen onbekende componist

berekeningen en de uiteindelijke

De afgebeelde verpakkingsdoos was een

38 Typoscript, 19 maart 1962. PCA

Tomasi (Henri Tomasi 1901-1971, PvDl

constructie van de zeer bijzondere

ontwerp van de socialistische schilder en

om een schaduwcompositie te schrijven,

vormgeving worden gedaan door het

grafisch ontwerper Richard Nicolaas

eveneens getiteld Poème Électronique,

Roland Holst (1868-1938) Het affiche

40 Philips Koerier (34), 9 juni 1951; pp. 1,4

constructiebureaux van de N.V. Hollandse

die voorjaar 1958 ook inderdaad een keer

Beton Maatschappij onder leiding van de

van Kalff was te zien in een

41 Brief van Kalff aan d'Aboville, 9 januari

is uitgevoerd in bijzijn van onder andere

directeur Dr.lr.H.C. Duyster (constructeur

reclametentoonstelling in het Delftse

1956, geciteerd in: Lootsma, 1984.
Zie verder Dossier 182.2, PCA.

Le Corbusier en Xenakis met gewoon

van het eveneens zeer bijzondere

Philips Technisch Tijdschrift (5),

orkest en koor. Het resultaat klonk echter

gevormde Philips paviljoen op de Expo in

26 juli 1958; p. 125-160, en Treib, 1996

zodanig dat men zelfs bij Philips wel

Brussel) en Ir. H.E.L. Voitus van Hamme.

39 Philips Koerier (34), 9 juni 1951; pp. 1, 4

20 NRC, 19 januari 1928
42 Brief van Kalff aan d'Aboville, 9 januari
Haarlems Dagblad, 10 januari 1928
De Oprechte Haarlemsche Courant,

inzag daar niet mee aan te komen

1956, geciteerd in: Lootsma 1984; p. 11.

- Varèse bleef dus aan.' Uit: Lootsma,

Zie verder Dossier 182.2, PCA

1984; p.26.

12 januari 1928
° Het gespreksverslag van Kalff, gedateerd
21 Wilbrink, 2005
22 Typoscript, 19 maart 1962. PCA

1926; p. 15
84 De Reclame (8), augustus 1926; p. 429

37 Dossier LIBU 724.6, PCA

25 februari 1956. werd door Bart Lootsma
Het Vaderland, 23 december 1924

89 De Reclame, (4) april 1924; p. 186.

12 De Groene Amsterdammer, 5 juli 1930

19 O. Loupart, Circulaire 'Oprichting

*

3' Philips Technisch Tijdschrift, juni 1939;

grote meningsverschillen ontstaan over

Dossier UBU 724.6, PCA

87 Eindhovens Dagblad, 23 september 1966

48 Een hyparschaal is een hyperbolische

J.G.H. Van der Steur en

De Groene Amsterdammer, 24 mei 1924

1940; pp. 46-51

“ Tussen Le Corbusier en Xenakis zouden

NatLab en Hoofdindustriegroepen.'

38 Memorandum Kalff aan ir. Philips, Otten,

en bij Philips lid van de Raad van Bestuur.

18 NRC, 13 april 1928

3

30 Philips Technisch Tijdschrift, februari

ir. H. Furstner.

A.W.M. Odé.

J.G. Wattjes.

29 Philips Technisch Tijdschrift, juni 1938;

48 Dossier 182.2, PCA
49 Momenteel zijn er plannen om in

De verdere bouwkundige constructies,
het uitwerken der plannen - ook voor wat
betreft de mechanische en electrische
installaties en de leiding van de
uitvoering- zal geschieden door

Museum
88 NRC. 25 januari 1928
“ Collectie Gemeentearchief Amsterdam
82 Het Instituut voor Sier- en Nijverheïdskunst (ISN) kreeg als doelstelling mee.
het bevorderen van opdrachten voor
beeldende en grafische kunstenaars bij
het bedrijfsleven. Van beeldende en

grafische kunstenaars werd een dossier
gevormd met voorbeelden van werken
en werkzaamheden. Het Stedelijk
Museum in Amsterdam beschikt over
restanten van dit eens zo voorbeeldige

Correspondentie, werktekeningen,

overlijden. Zie de catalogi van Kunst

bestektekeningen en uiteindelijke

handel Klefisch: Aussereuropaische

blauwdrukken. Technische assistentie

Kunst, 1974, 1975, 1976, 1978. 1980

werd verleend door medewerkers van het

(Getty Research Library).

architectenbureau dat gevestigd was

Uit een interview van Conny Sluysmans

in Hilversum. LAGA, 1976

met Kalff: 'Deze week had ik een

Archieven en collecties

Bronnen

[AC]

Arnaud Cramwinckel, Eindhoven

Academisch Genootschap, Eindhoven

[CS]

Mevr. C.C.M. Clement-Schellens, Eindhoven

Archief Delftsche Studenten Corps, Delft

[FW]

Frans Wilbrink, Son

Archief Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht

[FP]

Frans van der Put, Son

Archief LAGA, Delft

[GAA] Gemeentearchief Amsterdam

Archief Peter van Dam, Den Haag

[HB]

Archief Hanrath & Briet, NAI, Roterdam

Archief TU Delft

panden aan het Haagse Bezuidenhout.

“ LAGA, 1976

ontmoeting in het Evoluon met ir. Kalff.

[HM]

Henk Markx, Eindhoven

Bibliotheek Erasmus Universiteit, Rotterdam

Deze werden in de Tweede Wereldoorlog

81 De Favoriet, maart 1932; pp- 40-41

Een rijzige imponerende figuur tussen de

[JJ]

Jacques de Jong

Bibliotheek Faculteit Industrieel Ontwerpen, Delft

vernietigd door bombardementen.

« De Groene Amsterdammer, 29 januari

al even imponerende decors van een

[JG]

Jan Gijsberts, Geldrop

Bibliotheek TU Delft

zijner scheppingen. Na een uur of wat

[JK]

Jan Kalff, Amerongen

Bureau voor Genealogie, Den Haag

praten liet hij me een Japanse "netsuke"

[JR]

J. Ruffini

De Bever Architecten, Eindhoven

zien, waarvan hij er 250 van bezit en

[LC]

Martijn Le Coultre, Laren

Dienst Stedelïjke Ontwikkeling en Beheer, Eindhoven

waarvan hij er altijd een in zijn zak draagt.

[MK]

Maurits Kalff, Oegstgeest

Drukkerij Smeets, Weert

archief, dat ondergebracht werd in enkele

Jaarverslagen van het ISN werden
gepubliceerd in het Orgaan van de VANK.
Voor Kalff, zie Orgaan van de VANK (3),
juli 1927; p. 24-27, (3-4), 18 december
1928
“ NRC, 25 januari 1928
69 Een schetsontwerp van de kunstenaar
Willy Sluiter (1873-1949) bevindt zich in
de collectie van de Atlas van Stolk in

1929
83 Bouwkundig Weekblad (43), 27 oktober
1934; pp.455-457
84 Bouwkundig Weekblad (5), 29 januari
1938; pp. 33-35

Een netsuke is een houten knoop ter

[PCA1

Philips Company Archives, Eindhoven

Eindhovense Golfclub, Valkenswaard

De Ingenieur (8), 5 februari 1938;

grootte en ter dikte van een dikke

[PD]

Peter van Dam, Den Haag

Erven Kalff, Amerongen

aardappel. Aan zo'n knoop hangen bij

[PM]

Philips Museum, Eindhoven

Gemeente Archief Amsterdam

Japanse mannen en vrouwen tabaks

[RA]

Rob Aardse, Warmond

Gemeentearchief, Delft

zakjes of pillendoosjes die bedekt worden

[RAAI

ReclameArsenaal, Amsterdam

Gemeente. Sectie Bouw en Woningtoezicht Voorschoten

[RP]

R. Pastoor, Eindhoven

Het Utrechts Archief. Utrecht

[TU]

Bibliotheek. TU Delft

Jos Rijk. Sectie Archief. Gemeente Waalre

pp.79-80
89 'BNA mededelingen', Bouwkundig
Weekblad, 1965

Rotterdam. Jonkheer Jan Feith (1874-

88 Dossier LIBU 724.6, PCA

door de "óbi" ( de ceintuur over hun

1944), bestuurslid in het Olympisch

87 Bouwkundig Weekblad (10), 8 maart 1949;

kimono's). Zo'n netsuke kan gemaakt

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Comité, was persoonlijk bevriend met

pp. 121-125

worden uit allerhande soorten hout
Kunsthistorisch Instituut, Leiden

Sluiter. Het officiële affiche 'Olympische
Spelen Amsterdam 1928' werd gemaakt
door Jos Rovers (1893-1976).
70 De Reclame (10), oktober 1928; p. 492
71 De Reclame (4) april 1928; p.186
71 Reproductie in: De Reclame (3), maart
1932; p. 11

Weekblad. 1965

en geeft altijd een bepaalde voorstelling
M.C. Escher Foundation. Baarn
weer, bijvoorbeeld een Boeddah-figuurtje.

81 Dossier LIBU 724.6, PCA

De manier waarop een netsuke gesneden

90 'Diverse monumenten' Dossier 184.9,

is vormt het zoveelste bewijs voor het

PCA
91 ‘Diverse monumenten' Dossier 184.9,
PCA

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Nationaal Archief, Den Haag
Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam

mateloze geduld waarmee een Aziaat kan

Philips Company Archives, Eindhoven

werken aan een kunstwerk of dat nu

ReclameArsenaal. Amsterdam

groot is of klein. De netsuke die ir. Kalff

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Dit bord werd niet geplaatst in

87 De Reclame (4), april 1931; pp. 167-170

bij zich droeg was van perehout.'

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag

Amsterdam, maar wel in plaatsen

95 De Reclame (8), aug. 1929; pp. 449-451

Uit: De Telegraaf, 1 december 1967

Rijksdienst voor Monumentenzorg, Zeist

waar Remaco officieel pachter was voor

94 Braun-Feldweg, 1969; pp. 133-134

97 Bekooy, 1991

Sikkens Schildersmuseum. Sassenheim

gemeentelijke aanplakborden, zoals in

99 Smits-Orth, 1993

93 Van Zuylen, 1976

Stedelijk Museum Amsterdam

Venlo.

99 Omstreeks 1963 maakte Kalff een zaken

73 De Reclame (6), juni 1928; p. 290

reis voor Philips naar Japan. Onderwerp

74 De Reclame (2), februari 1930; p. 73

van gesprek was de oprichting van

75 De Reclame (3), maart 1929; p. 180

een lichtadviesbureau in dat land. Delen

78 De Reclame (2), februari 1930; p. 73

van Kalffs Japanse verzameling werden

77 Gedenkalbum 25 jaar bij Philips, 1950

gekocht bij een handelaar in Londen en

Collectie Erven Kalff
78 Nieuwsblad van den Boekhandel (52),
30 juni 1933; p. 415

132

88 'BNA mededelingen', Bouwkundig

79 Archief Hanrath & Briët, NAI Rotterdam

bij Kunsthandel Klefisch in Keulen.
Als veilinghuis was de firma Klefisch
betrokken bij de verkoop van Kalffs
verzameling, zowel voor als na zijn

133

Bibliografie
Announcer (1947-1971), Eindhoven, Philips Nederland NV
Bakeliet, techniek, vormgeving, gebruik, [tentoonstellingscatalogus] Museum Boijmans-van Beuningen,
Rotterdam, 1981
Bekooy, Guus, Philips Honderd. Een industriële onderneming, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1991
Bois, J.H. de. Tentoonstelling Waaggebouw, W. Bielkine en L. Kalff’, in: Haarlems Dagblad,

'Een gesprek met Ir. L.C. Kalff, architect en adviseur N.V. Philips Gloeilampenfabrieken'.
pp. 151-160: H.C. Duyster, 'De constructie van het paviljoen in voorgespannen beton'

krantenknipsel [herkomst onbekend], ca. 1960
'Een jonge doode’, in: De Reclame (7), juli 1929; p. 350

'Het reclamebiljet en de sluitzegel', in: Nieuwsblad voor den Boekhandel (52), 30 juni 1933; p. 415

'Evolueren en inrichten', in: Eindhovens Dagblad, 6 oktober 1966

'Het spel van de Delftsche Torenbestorming', in: Het Vaderland. 5 mei 1923
'Het werk van Prof. Thorn Prikker en Joep Nicolas in het Kantoorgebouw der N.V. Philips'

'Evoluon onthult zijn geheimen', in: De Telegraaf, 24 september 1966

Eindhovens Dagblad, 23 december 1929

'Evoluon vandaag open', in: Eindhovens Dagblad, 24 september 1966

10 januari 1928
Boom, A. van der, 'Een muurschildering van Thorn Prikker in Eindhoven', in: Bouwkundig Weekblad (24),

Eeuwboek. Gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van de DSRV LAGA Delft, eigen beheer. Delft,

Kalff, LC.. 'Het “goed verlichte" huis', in: Philips Technisch Tijdschrift (6), juni 1939; pp. 183-190
Kalff. LC.. 'Enige interessante verlichtingssystemen op de "Watertentoonstelling" te Luik', in:

Elenbaas, W. (ed.), W. Elenbaas, J. Funke, Th. Hehenkamp, L.C. Kalff,

Braun-Feldweg, W., Industriële vormgeving. Het Spectrum. Utrecht, 1969
Buffinga, A., ‘Presentatie van een elektronisch bedrijf', in: Bouw (18), 6 mei 1967; pp. 681-686
'Bij ontwerp Philips Centrum dacht ir. L. Kalff aan Expo', in: Nieuwe Eindhovense Courant, 16 juli 1963
Coster, Dirk, Torenspel, J. Waltman jr.. Delft, december 1923
Dam, Peter van, 'Louis Christiaan Kalff, een reclameboekelegger', in: Boekenpost (7), septemberoktober 1993; pp. 18-19

'Familie Kalff', in: Nederlands Patriciaat, Nederlands Bureau voor Genealogie. Den Haag, 1966;

Kalff, L.C., 'Moderne Kantoorverlichting', in: De Ingenieur, (4), januari 1940; pp. 8-10

'Ir. Kalff ontving Prix Économique', in: Eindhovens Dagblad, 16 november 1967

Kalff, L.C., Kunstlicht en architectuur (Philips Technische Bibliotheek), Amsterdam.

'Ir. L.C. Kalff met pensioen', in: NRC, 12 januari 1960

pp. 235-273

'Ir. L.C. Kalff ontwierp het plan van verlichting, Festival of Brittain', in: Philips Koerier (34),

Franken, M.H.K., Gedenkboek van het Delftsche Studenten Corps 1848-1923, J. Waltman jr..

9 juni 1951; p. 1,5

Delft, 1923

'Ir. L.C. Kalff: 'De mensen kunnen hier kijken met verwonderde kinderogen”', in: Eindhovens Dagblad,

'Gaskousen en oliepitjes streden rond 1910 nog steeds om voorrang. Lichtexpert Ir. L.C. Kalff

Dam, Peter van, ‘Louis C. Kalff. de pionier van Philips', in: Graficus (6), 2 oktober 1994; pp. 18-19
Dam, Peter van, 'Ontwerp L.C. Kalff, drie nieuwe kaarten uitgebracht door Art Unlimited', in:
VDP Bulletin (42), oktober 1994; pp. 9-11
Dam, Peter van, 'Wladimir Bielkine', in: Boekenpost (15), januari-februari 1995; pp. 10-12
Dam. Peter van, 'Louis C. Kalff, een architect in de reclamekunst', in: Van Sabben Poster Auctions (11),
Haarlem, 16 november 1997; p. 4

23 september 1966

nam afscheid', in: Philips Koerier (16), 30 januari 1960; p. 9

Jaarbeursstands', in: De Reclame (3). maart 1928; p. 118

herdenking van het 50-jarig bestaan op 13 april 1926, J. Waltman jr.. Delft, 1926

Jonk, Gert, ‘Een grote ontwerper en zeldzaam "lichtarchitect"', in: Bouw (41), 9 oktober 1976; p. 11

Gedenkboek van de Jubileumfeesten. Algemeen Handelsblad 1828-1928, Amsterdam,

Kalff, ir. L„ 'Golfkarton als materiaal voor het vervaardigen van tentoonstellingsstands'. in:

eigen beheer, 1928

De Reclame (4), april 1927, pp. 171-174

Gispen, W.H., 'Moord door machine. Idealisme uit de tijd?', in: Elseviers Weekblad,

Dam, Peter van, Philip van Praag, A.M. Cassandre en zijn Nederlandse opdrachtgevers 1927-1931,
Uniepers, Abcoude, 1999

Kalff, LC., 'De fotograaf Bernard Eilers', in: De Reclame (8), augustus 1929; pp. 449-451

7 februari 1953; p. 23

Kalff, L.C., 'Etalagereclame', in: 100 jaar Emmanuel Smeets, Steen/Boek/Offsetdrukkerij en

Compres (24). 4 december 2002; pp. 22-23, 25. 27
'Das Evoluon in Eindhoven (Niederlande). Eine permanente Austellung der Philips-Werke.
Architekt ir. LC. Kalff. Mitarbeit LL.J. Bever', in: Glasforum (5), 1969; pp. 10-13
'De prijsvraag voor monumentale lantaarns op den Dam te Amsterdam', in: De Groene Amsterdammer.
Weekblad voor Nederland, 10 januari 1925; p. 9
De Reclame. Orgaan voor Reclame en Reclamekunst (1922-1937)
'De schepper van het Philips Lichtadviesbureau met pensioen', in: Nieuws van Philips (2634), 1960
'Delfrite in de pan', in: De Reclame (11), november 1926; p. 592
Delftsche studenten almanak (1917-1923)
'Demonstratiezaal in Amsterdam, ingericht door Kalff', in: Bouwkundig Weekblad (35),
1 september 1928

Duyster, dr. ir. H.C., 'De constructie van het Evoluon', in: Cement (8), augustus 1966; pp. 433-438

Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (9), mei 1931; pp. 65-72

persoonsdossiers 6 (A-Z), PCA

Kalff, L.C., 'Iets over lichtreclame (1)', in: De Reclame (7), augustus 1931; pp. 303-307

Halbertsma, Prof. N.A., 'Interview met ir. Kalff', typoscript (11 pagina's), 19 maart 1962;

Kalff, L.C., 'Iets over lichtreclame (2)', in: De Reclame (8), september 1931; pp. 362-363

persoonsdossier L.C. Kalff, PCA

Kalff, L.C., 'Jac. Nuiver, grafisch tekenaar en "lay-outman"', in: De Reclame (4), april 1931; pp. 167-170

Heil, Dolf, 'De lichtende voorbeelden van Philips', in: Adformatie (20), 15 mei 1998; pp. 52-55
Heskett, John, Philips. A Study of the Corporate Management of Design, Trefoil Publications,
London, 1989
‘Het Evoluon te Eindhoven’, in: Bouwwereld (11), 27 mei 1966, pp. 1009-1013
'Het Handelsmerk', in: De Reclame (6), juni 1928; p. 290
‘Het moderne affiche', Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch, in: NRC, 25 september 1928
'Het Philipspaviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel 1958', Philips Technisch Tijdschrift (5),
26 juli 1958; pp. 125-160

'Discusvormig elektronisch centrum op poten', in: Bouwbelangen (28), 18 juli 1963

Kalff. L.C., 'Moderne Woningverlichting', in: Bouwen en Verlichten. Adviesbulletin uitgegeven door de

Halbertsma, Prof. N.A., 'Interview met Dr. N. Franken', typoscript (11 pagina's), 23 maart 1962;

)

Kalff, L.C., 'De fabrieksgebouwen der Philipsbedrijven te Eindhoven', in: Bouwkundig Weekblad (26),

Kalff, L.C., 'Over de Floodlight overdenkingen van den Heer Verkruysen', in: Bouwkundig Weekblad (37),

134

van het Gezelschap van Jonge Academici Eindhoven, 1949; pp. 55-66.
Kalff. L.C., ‘What are properly constructed fittings for fluorescent lamps?’, in: International
Lighting Review (1), 1949-1950; pp. 8-10
Kalff, LC., 'A nocturnal festival in Venice', in: International Lighting Review (1), 1949-1950; p. 31

1949-1950 pp. 27-31
Kalff, L.C., 'Daylight and artificia! lighting in a diamond drilling shop', in: International Lighting
Review (4), 1950; pp. 10-14
Kalff, L.C. e.a. (red. prof. dr. C. Zwikker), 'Fluorescentieverlichting', in: Philips Bibliotheek/
Meulenhoff & Co, Amsterdam/Eindhoven, 1950
Kalff, L.C., The Lighting of Great Exhibitions', in: International Lighting Review (6), 1950;

Kalff, LC., 'Werkt de moderne verlichtingstechniek comfortabel zien in de hand? Kleuren

Commission Internationale de L’Éclairage (CIE), 26 junï-5 juli 1951, Stockholm
Kalff, LC., 'Conditions for comfortable seeing', in: International Lighting Review (2), 1951-1952;

14 september 1935; pp. 383-384
Kalff, L.C., 'Licht en Architectuur', in: Philips Technisch Tijdschrift (1), januari 1937; pp. 8-12

pp. 19-26
Kalff. L.C., Tlluminations', in: International Lighting Review (4), 1952; pp. 2-6
Kalff. L.C., 'Behaaglijke verlichting', in: Philips Technisch Tijdschrift (8/9), augustus-september

december 1937; pp. 361-369
Kalff, LC.. 'Het Dr. A.F. Philips Observatorium te Eindhoven', in: Bouwkundig weekblad (5),

pp.133-141: C.G.J. Vreedenburgh, 'De hypparschaal en zijn mechanische eigenschappen,
Tijdschrift (5), 26 juli 1958; pp. 151-160

Eindhoven', in: Bouwkundig Weekblad (10), 8 maart 1949; pp. 121-125
Kalff, LC., 'Industriële Vormgeving. Inleiding gehouden op 28 april 1949', in: Derde Jaarboek

en helderheden van de vlakken in onze omgeving', lezing op het twaalfde Congres van de

27 oktober 1934; pp. 455-457

Kalff, L.C., ‘Het licht op de "Exposition Internationale" te Parijs 1937', in: Philips Technisch Tijdschrift (12).

Duyster, H.C. ‘De constructie van het paviljoen in voorgespannen beton', in: Philips Technisch

Kalff, LC., 'Een nieuw fabrieksgebouw te Valkenswaard voor de NV. Philips Gloeilampenfabriek

pp. 25-27

30 juni 1934; pp. 274-275
Kalff, L.C., 'Een landhuis voor ir. Otten te Valkenswaard', in: Bouwkundig Weekblad (43),

pp. 126-132: Y. Xenakis, 'Het architectonische ontwerp van Le Corbusier en Xenakis voor het
paviljoen'

Philips Technisch Tijdschrift (9), september, 1946; pp. 267-272

Kalff. LC., D. Vermeulen, 'Standards of illumination', in: International Lighting Review (5).

Cartonagefabriek, Weert, 1930; z.p.

Gulik, Leo van, 'De "Oester" in aanbouw', in: Eindhovens Dagblad, 30 januari 1965

Dam, Peter van, 'Ir. Louis C. Kalff 1897-1976. Het artistieke geweten van een onderneming', in:

Kalff, LC., J. Voogd, Woonkamer verlichting met buisvormige fluorescentie lampen', in:

Kalff, LC., 'Kerstkaarten', in: Drukkersweekblad, Kerstnummer 1948; z.p.

'Ir. L.C.Kalff: "Het artistiek geweten van Philips"', in: Eindhovens Dagblad, 22 september 1976

Gedenkboek uitgegeven door het Bestuur van de Studenten roeivereniging LAGA bij de

Meulenhoff, 1941
Kalff, L.C., 'De verlichting van de nieuwe Stadsschouwburg te Utrecht*, in: Philips Technisch
Tijdschrift (1), januari 1942; pp. 1-8

'Ir. L.C. Kalff overleden', in: Philips Koerier (45), 30 september 1976; p. 3

'Franse erkenning voor ir. L. Kalff', in: Eindhovense Dagblad, 20 oktober 1967

Philips Technisch Tijdschrift (2), februari 1940; pp. 46-51

'Ir. Kalff ontving de prijs voor progressief speurwerk', in: Philips Koerier (7), 18 november 1967; p. 3
Fluorescent Lamps and Lighting, Philips Technische Bibliotheek, Eindhoven, 1963

Utrecht-Zutphen, 1991

Philips Technisch Tijdschrift (6), juni 1938; pp. 179-186
Kalff, LC., 'Scheepsverlichting', in: Philips Technisch Tijdschrift (12), december 1938; pp. 361-367

Hulstijn, Wouter, 'Een architect in de reclamekunst', in: De Reclame (11), november 1925; pp. 644-654

International Lighting Review (1949-1976), Philips Nederland NV. Eindhoven

Bosters, Cassandra, e.a.. Ontworpen voor de Jaarbeurs, Walburg Pers/Centraal Museum,

25 februari 1938; pp. 79-80.
Kalff, L.C., 'De verlichting van het nieuwe Paleis van de Volkenbond te Genève', in:

Industrie en Vormgeving in Nederland 1850-1950, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1950
16 juni 1976

14 juni 1930; pp. 105-108

Kalff, LC., 'Het Dr. A.F. Philips Observatorium te Eindhoven', in: De Ingenieur (8),

1952; pp. 239-249
Kalff. LC.. R. Rhyner e.a.. Moderne Verkaufsraume: Umfassende Dokumentation über

29 januari 1938; pp. 33-35
PP-141-151: A.L. Bouma, K.L Ligtenberg, 'Het modelonderzoek voor bouw van het paviljoen

135

Ladenbau, Fassaden und Schauffengestaltung, Verlag Vetter & Co. Zürich, 1952
Kalff. LC.. ‘De Industriële Vormgeving in het geding', in: Elseviers Weekblad, 28 februari 1953; p. 23
Kalff, LC.. W.Tak, 'Multi-use Ceilings'. in: International Lighting Review (6). 1954; pp. 175-183
Kalff, LC., 'Het werk van de Industriële Vormgever', in: De Ingenieur (34), 26 augustus 1955;

Lim, Madeleine, Elmar Berkovich, meubelontwerper van het Nieuwe Wonen, longepubliceerde
doctoraalscriptie) Universiteit van Leiden, faculteit Letteren, studierichting Kunstgeschiedenis
Leiden. 2006

Kalff. L.C., 'What the LIBU (Lighting Service Bureau, Eindhoven), can give to you and what we
expect in return', typoscript (8 p.), juni 1953, dossier LIBU, 727.5 PCA
Kalff, LC., 'Environment in seeing', in: Illuminating Engineering (50), juli 1955; pp. 319-328
Kalff, L.C., Modern lighting installations in large offices and department stores, in: Ljuskultur (27),

:

Philips, Bis Publishers, Amsterdam, 2005

pp. 9-12

Kalff, LC., 'Verlichting in ziekenhuizen', in: Ziekenhuiswezen (1), 31 januari 1958; pp. 10-12

'Onderscheiding voor Ir. L.C. Kalff', in: In en Om de Phïlipsfabric-ken, augustus 1935; p. 5

Kalff, LC., 'Lighting modern working areas', in: Light and Lighting (6) June 1958; pp. 207-212

'Openluchtspel te Delft', in: NRC, 29 juni 1923

Kalff, L.C. en Jean [lannis] Xenakis, Het Elektronisch gedicht, Philips Nederland NV, Eindhoven,

Orgaan van de VANK (Nederlandsche Vereemging voor Ambachts- en Nijverheidskunst) (1914-1933)

pp. 258-260

De Bezige Bij, A.W. Bruna & Zoon, W. de Haan, Amsterdam/Utrecht. 1953
Schretlen, 'Tentoonstelling W. Bielkine en ir. L. Kalff in De Waag', in: Oprechte Haarlemsche
Courant, 12 januari 1928

2 januari 1960 Dossier 185.2 Evoluon, PCA
Kalff. L.C., ‘Conference Room Eindhoven', in: International Lighting Review (4), 1961; pp. 196-198
Kalff, LC., ‘Lighting Developtment in Japan', in: International Lighting Review (5), 1961; pp. 206-211
Kalff, L.C., The Evoluon', in: International Lighting Review (1), 1967; pp. 14-19
Kalff, LC., Creative Light, Macmillan, London, 1971
'Kalfsoester', in: Eindhovens Dagblad, 18 juli 1963
Kantoorgebouw der NV. Philips', in: Eindhovens Dagblad, 23 december 1929
Kuilman, Dingeman, De schuld van het schildembleem. De biografie van het Philips-merk,
Nieuwer Amstel, Amsterdam, 1991

Lazonder, ir. J.M., 'De uitvoering van het Evoluon’, Cement (9), september 1966; pp. 504-509
'L'Evoluon a Eindhoven (Pays Bas). Architectes: Ir. LC. Kalff en association avec LLJ. de Bever*.

Treib, Mare, Space calculated in seconds. The Philips Pavilion, Le Corbusier, Edgar Varése,
Princeton University Press, Princeton (New Jersey), 1996
Tussenbroek, Otto van, Prijsvraag voor het aanplakbiljet voor het Nederlandsche Roode Kruis' in:

'Permanent centre for technical exhibitions: The Evoluon, Eindhoven, Holland Architect: L.C. Kalff',

De Groene Amsterdammer, 6 december 1924; p.12

in: Industrial Architecture, december 1967; pp. 572-577

Tussenbroek, Otto van, 'Aanplakbiljetten van Scheepvaartmaatschappijen', in: De Groene

Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, Amsterdam, Holkema &

Tussenbroek, Otto van, 'Bij het werk van wijlen M. Clement', in: De Groene Amsterdammer,

Philips Technisch Tijdschrift (1936-1989). Philips Nederland NV. Eindhoven

Vermeulen, Ernst, 'Componist Edgar Varèse, altijd op zoek naar nieuw instrumentarium', in: NRC,

'Philips Demonstratiezalen', in: NRC. 1 mei 1928

Verstegen, Janine, Vormgeving van radio's bij Philips 1925-1940, [ongepubliceerde doctoraal

Philips zal: "Paddestoelgebouw" bekostigen uit bezuinigingen', in: Eindhovens Dagblad,

scriptie] Erasmus Universiteit, subfaculteit Maatschappijgeschiedenis, Rotterdam, 1985
i

'Verwezenlijking van het “Elektronisch gedicht" in het Philipspaviljoen op de Wereldtentoonstelling
Pols, Gijsbert, J.J., Cloisonné tegels van de Porceleyne Fles te Delft, eigen beheer, Pijnacker, 2000
te Brussel', in: Philips Technisch Tijdschrift (6-7), 6 oktober 1958; pp. 161-174
'Prijsvraag voor het aanplakbiljet voor het Nederlandsche Roode Kruis', in: De Groene
Kalff, L.C., 'Lichteffecten'; pp. 161-166
Amsterdammer, 6 december 1924; p. 12
Tak. W„ 'Geluidseffecten'; pp. 167-169
Prijsvraag voor vier monumentale lantaarns op den Dam te Amsterdam', in: Bouwkundig
Weekblad (17), 26 april 1924; pp. 525-532

I

(

'Licht speelt een belangrijke rol in ons leven. Afscheid van Ir. L.C. Kalff', in: Philips Koerier (13),
Rademaker. Sabine, Een schets van de inhoud en organisatie van de vormgeving van het
9 januari 1960; p. 4

industrieel vervaardigde product bij de NV. Philips Gloeilampenfabriek, [ongepubliceerde

Bruin, S.L. de, ‘De elektronische besturing'; pp. 169-174
Vink. J.B., '1907-1947. An important and exclusive jubilee', in: Announcer (12), 1947; pp. 4-8
Wierenga, Jan, 'De duivel in het hondenhok', in: Nieuwsblad van het Noorden, 8 mei 1993; p. 43

i

137

136
;

'Guust Hens, tussen sierlijk en strak', in: Philips Koerier (22), 31 augustus 1995; p. 16

28 september 1995; p. 6
'Eef Stoot, ook goed voor menige politieke spotprent', in: Philips Koerier (9),
29 februari 1996; p. 12
Wilbrink, Frans. Kunst in de Philips reclame 1891-1941, [Z)00 Producties. Eindhoven, 2005
Wilmink, Machiel, ‘Scheveningen maakt reclame', in: De Reclame (2), februari 1930; p. 73

[herkomst onbekend), 1976

'100 reisschetsen van ir. Kalff, verkooptentoonstelling 8-26 november'
Gebouw De Zonnewijzer, Philips Ontspannings Centrum, Eindhoven. 1972

10 februari 1984

Philips gaat vliegende schotel bouwen', in: Eindhovens Dagblad, 14 augustus 1964

'Emiel Wagner, portretschilder, maakte uitstapjes naar reclame', in: Philips Koerier (21),

'15e Lustrumfeest DSC', in: Delftsche studenten almanak, 1923; p. 108; pp. 114-115

5 juli 1930; p. 17

Philips, Frits, 45 jaar bij Philips, Ad. Donker, Rotterdam, 1976

'Moritz Eckard, Langzaam rijden, de rem werkt niet*, in: Philips Koerier (17). 8 juni 1995; p. 8

Zuylen, Gert van, 'Ir. Kalff, vormgever oude Philipstoestellen overleden', krantenknipsel

Amsterdammer, 23 april 1927; p. 13

Warendorff, 1938

11 april 1995; p.12

'Louis Kalff: onvermoeibaar en creatief reclamekanon', in: Philips Koerier (24).

10 january, 1969; pp. 75-76

31 december 1967; pp. 465-474

'Johann van der Leij, non-conformist, tekent met puntjes', in: Philips Koerier (15),

17 augustus 1995; p. 12

The Evoluon: Philips permanent exhibition centre, Eindhoven. Architect L.C. Kalff', in: Building,

in: La Technique des Traveaux (5-6), Mai-Juin 1972; pp. 146-158
'Lantaarns op den Dam', in: Het Vaderland, 23 december 1924

*Walter, chef, tekenaar politieke affiches edelman', in: Philips Koerier (11), 9 maart 1995; p. 12

Den Haag, 1987

‘“Panta Rhei" van Beeldhouwer Van Lith', Philips Koerier (28), 21 april 1951; p. 1

16 juli 1963

Kuipers, Roelf, 'De architecten en de verlichting', in: NRC. 22 october 1929

'Jan Kickhefer, geestig illustrator*, in: Philips Koerier (10), 23 februari 1995; p. 12

19 november 1966 (wekelijks bijvoegsel); p. 4

16 juli 1963

'Berlijner Carl Probst. tekende monumentaal', in: Philips Koerier (6). 12 januari 1995; p. 12

Smits-Orth, J.M., KlO 1952-1992. 40-jarig bestaansgeschiedenis Kring Industriële Ontwerpers,

Staal, Gert. e.a., Holland in vorm. Vormgeving in Nederland 1945-1987, Stichting Holland in Vorm.

'Paddestoel van Philips wordt wereldprimeur', in: Nieuwe Eindhovense Courant,

'Cornelis van Leeuwen, van reclame naar kunst', in: Philips Koerier (6), 15 dec.1994; p. 16

‘Jan van Wees, tekenaar en graficus met hart en ziel', in: Philips Koerier (9), 9 feb. 1995; p. 12

'Speelgoed voor volwassenen, Het Evoluon in Eindhoven', in: Nieuwe Rotterdamsche Courant,

25 Juni 1949; p. 1

'Mary Aubele tekent beeld jaren dertig', in: Philips Koerier (5), 1 december 1994; p. 7

Sluysmans, Conny. 'Bij Philips kon ik volop mijn gang gaan', in: De Telegraaf, 1 december 1967

[ongepubliceerde doctoraalscriptie) Universiteit van Leiden, Leiden, 1993

Pauwert, H.E. van den, 'Ir. L.C.Kalff' 14 november, 70 jaar', in: Bouwkundig Weekblad,

Kalff, LC., 'Het Philipsmuseum en een Philips ontvangstcentrum', in: typoscript (4 p.),

'Jac. Nuiver, allround grafisch kunstenaar en tekstschrijver*, in: Philips Koerier (4),
3 november 1994; p. 12

Schenk, M. G, L.C. Kalff, E. Berkovich, E. Buwalda, Handboek voor woninginrichting en tuinaanleg,

'Overdracht hek aan dr. A.F. Philips geschonken aan de Gemeente', in: Philips Koerier (38),

Kalff, L.C., 'Higher Lighting Levels’, in: International Lighting Review (1), 1960; pp. 24-27

29 september 1994; p. 7

'Moderne Lichttechniek op de Parijsche Tentoonstelling', in: Het Vaderland, 14 october 1937

Waanders Uitgevers, Zwolle, 1991

Kalff, L.C., 'Conditions of comfortable seeing'. in: International Lighting Review (6), 1959;

'Mathieu Clement, enige reclamekunstenaar uit regio Eindhoven', in: Philips Koerier (23),

16 maart 1918; pp. 65-66

Nijhof. Peter, Marinus van Uden, De kunst van het verleiden. Geëmailleerde reclame in Nederland,

Kalff, LC., W.Tak, 'Multi-use Ceilings', in: International Lighting Review (6), 1959; pp. 218-222

'Bielkine, extravagant, maar knap karikaturist', in: Philips Koerier (22), 22 sept. 1994; p. 7

S.W.N. [S.W. Numan), 'Looking back. 25 years with L. C. Kalff', in: Announcer, (1), January 1950;

Kalff, L.C., 'Philips Pavilion at the Expo '58, Brussels', in: International Lighting Review (3-4), 1958;

Kalff, L.C., 'Guesthouse Voorbeek', in: International Lighting Review (5), 1959; pp. 178-183

'Joseph Milner', in: Philips Koerier (20), 25 augustus, 1994; p. 9

-

Mieras, J.P., Tentoonstelling van Praktische studie te Delft', in: Bouwkundig Weekblad (11).

Köln, 17. Auktion, 1980

Kalff, L.C., 'Verlichtingsproblemen in oude kerken', in: Licht (51), januari 1959; pp. 30-35

-

apparaten in Nederland, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1998

Kalff, LC., 'Verlichting door middel van TL-buizen', in: De Ingenieur (15), 13 april 1956 p. 46-49

1958

Toegepaste kunst bij Philips Reclame', in: Philips Koerier (20). 25 augustus 1994; p. 9

Rijk, Tlmo de. Het elektrisch huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke

Netsuke, Tsuba, 'Jap. Keramik, Holzschnitte, Sammlung ir. L.C. Kalff', in: Auktioncatalog Klefisch,

pp. 126-1927, 147-148

-

mei 1951; pp. 136-138

i

juli-september 1955; pp.68-70

Wilbrink, Frans [reeks artikelen in de Philips Koerier):

Leiden, 1988
'Reclame die de wereld licht en schone klanken bracht. 60 jaar Philips publiciteit', in: Ariadne (5).

Lootsma. Bart, 'Een ode van Philips aan de vooruitgang', in: Wonen/TABK, februari 1984; pp. 10-17
Marzano, Stefano, Past Tense. Future Sense. Competing through creativity: 80 years of design at

pp. 397-398

scriptie) Universiteit van Leiden, afdeling Kunstnijverheid, vakgroep Kunstgeschiedenis,

Grafisch oeuvre ir. L.C. Kalff
Opmerking:
Getracht is een overzicht te geven van
het grafisch oeuvre van ir. LC. Kalff,
zonder te streven naar volledigheid.
Gebruikte afkortingen:
NAi - Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam
PCA - Philips Company Archives, Eindhoven
Collectie Aardse - Rob Aardse, Warmond
Collectie Erven Kalff, Amerongen
Collectie Gijsberts - Jan Gijsberts, Geldrop
Collectie de Jong - Jacques de Jong
Collectie Le Coultre - Mr. Marlijn Le Coultre, Laren
Collectie Van Dam - Peter van Dam, Den Haag
Collectie Wilbrink - Frans Wilbrink, Son

Omslagillustratie voor De Reclame (11),
november 1925
gesigneerd

collectie Erven Kalff

collectie Erasmus Universiteit, Rotterdam

Varia', illustratie in: Delftsche Studentenalmanak,

'Feestelijke bijeenkomst 1 ste S.V.0.9 febr. '21,8

Delft. 1919
gesigneerd: K
collectie Aardse

uur', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 50 x 65 cm; gesigneerd

'LAGA betrekt haar nieuwe woning',
herdenkingstegel. 1926

collectie Erven Kalff

15 x 10 cm; uitvoering: Koninklijke Porceleyne
Fles, Delft; gesigneerd

‘Adreslijst', illustratie in: Delftsche
Studentenalmanak, Delft, 1920
gesigneerd: K
collectie Van Dam

'Hoe zult gij de eeuwige jonge bij het a.s. Lustrum

gereproduceerd in: catalogus Pols, 2000, rubriek
26, no. 1

Delft. 1919
gesigneerd: K
collectie Aardse

'Odin', illustratie in: Delftsche Studentenalmanak,
Signatuur.
'L. Kalff' in lang uitgetrokken leners
(tenzij anders vermeld)

'De Wekker No.2 verschijnt hedenmiddag. Leest de
moord', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd

Toneel’, illustratie in: Delftsche Studentenalmanak,

Delft, 1920
gesigneerd: LK
collectie Van Dam

kleden', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff

opmerking: Vervaardigd ter gelegenheid van de
opening van het LAGA-gebouw op 3 juli 1926
in Delft.

'Koopt a.s. vrijdag Wekker no.5, leest de
knorrenkryg en damesromans Nootebooms
laatste noot', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd

Omslagillustratie voor boek W. Graadt van
Roggen. Geïllustreerde Gids van Utrechten
omstreken, W. de Haan, Utrecht, 1927
collectie Van Dam

'Scheveningen, The Hague-on-Sea, Holland',
brochure voor WV Scheveningen, 1930
druk: C.A. Spin & Zoon, Amsterdam; gesigneerd
collectie Van Dam
opmerking: Met vier verschillende omslagen
'Op 2 juli 1933 is geboren Jan Kalff, zoon van
ir. L.C. Kalff en J.A.P. S. Obbes te Eindhoven,
Kievitlaan 12’, geboortekaartje, 1933
gesigneerd
collectie Erven Kalff

Affiches
‘Lawn Tennis Kampioenschappen, Hilversum',
affiche, 1922
93,5 x 54,5 cm; druk: Meidema, Delft; gesigneerd
collectie Erven Kalff

collectie Erven Kalff
'Varia', illustratie in: Delftsche Studentenalmanak,
Delft. 1920
gesigneerd: K
collectie Van Dam
'30 Zweden komen in Delft logeeren. Wie helpt
hun aan een bed en onbijt. Zij komen 3-4-5 en 6
april slapen', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
'Als een panter hangen uwe gedachten aan den
Almanak - Laat niet los!', tekening (origineel),
1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff

'Oproep tot inzenden van copie aan Almanak
redactie', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
Welke rol zult gij spelen bij het a.s. Lustrum',
tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 50 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
*Wie moet het Lustrum vieren, gij of de Senaat',
tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
Wie weet iets voor een film bij het Lustrum op

'Als een uil in doodsnood, blijft de president
met zijn Almanak zitten, als u hem niet helpt.

te voeren door Corpsleden', tekening (origineel),
1923

Practische Studie Tentoonstelling, bibliotheek der
TH', tekening (origineel), 1923

aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff

aquarel, gouache, potlood; 40 x 65 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
'De Geest'. ‘De Stof', 'Gramschap', 'Gierigheid',
vier kostuumontwerpen voor volksspel 'De
Torenbestormer'. Delft, 1923
aquarel, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd: Maart
1923
collectie Erven Kalff
'De ooievaar doet het niet Uw geesteskinderen
moeten in de Almanak', tekening (origineel), 1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
‘De Wekker. Verschijnt vrijdag 27 jan. Om 2 uurl
alhier verkrijgbaar d 25 cent', tekening (origineel).
1923
aquarel, gouache, potlood; 37 x 60 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
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Omslagillustratie voor tijdschrift De Reclame (4),
april 1927

'Lustrumfeesten "De Torenbestormer'' Delft',
affiche. 1923

gesigneerd

100,6 x 71,7 cm; druk: Lankhout & Co, Den Haag;

collectie Erasmus Universiteit, Rotterdam

gesigneerd
1923
collecties Stedelijk Museum Amsterdam, Erven
Kalff, Gemeentearchief Rotterdam, Nederlands
Scheepvaartmuseum, De Jong

Boekband voor Gedenkboek van de
jubileumfeesten ter gelegenheid van het 100jarig bestaan Algemeen Handelsblad, Algemeen
Handelsblad, Amsterdam, 1928
gesigneerd
collectie Van Dam

'Steunt het Vredeswerk van het Nederlandsche
Roode Kruis', afficheontwerp, 1924
gereproduceerd in: De Groene Amsterdammer,
6 december 1924 (inzending voor een
ontwerpprijsvraag, ‘2e prijs F. 200,-')

‘Voor het seizoen 1928-1929', omslagillustratie
voor tijdschrift De Nieuwe Scheveningsche
Koerier. 1928
gesigneerd

'Ronsard', affiche, 1924
90 x 60 cm; druk: Senefelder, Amsterdam;
gesigneerd
gereproduceerd in: NRC, 18 november 1924,
De Reclame (12), december 1924, p. 649
collectie Erven Kalff

collectie Van Dam
Twee illustraties in: Nieuwe tijden, Nieuw
drukwerk!, Drukkerij Smeets. Weert, 1928
gesigneerd
collectie Van Dam

Omslag, titelblad en paginadecoraties voor
Gedenkboek van het Delftsche Studentencorps
1848-1923, J. Waltman jr., Delft, 1923
gesigneerd: K
collectie Aardse

'Pantser', handelsmerk voor NV Betonfabriek de
Meteoor, Velp, 1928
gereproduceerd in: De Reclame (6), juni 1928,
p. 290

Ontwerp voor een exlibris, ca. 1921-1923
45 x 65 cm; gesigneerd
opschrift JOB

'Scheveningen. Die Perle der Nordsee. Saison
Mai-Oktober', brochure voor WV Scheveningen,

collectie Erven Kalff

druk: C.A. Spin & Zoon, Amsterdam; gesigneerd

opmerking: Inzending voor een ontwerpwedstrijd

collectie Van Dam
opmerking: Met 14 tekeningen, bladmotief en

'Verjaardagen van de leden van het D.S.C.',

achterflapbeeldmerk

kalenderschild voor het Delftsche Studentencorps,
1923-1924. Uitgave als bijlage van den Almanak
1923.

'Scheveningen, Holland', brochure voor WV

gesigneerd: K
collectie Aardse

(

i

'XVe Internationale Jaarbeurs Utrecht',
affiche, 1926
100,6 x 71,7 cm; gesigneerd
gereproduceerd in: De Reclame (9),
september 1926; p. 465
collecties Koninklijk Nederlands Jaarbeursarchief,
Utrecht, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Gemeentearchief Rotterdam, De Jong

(

Scheveningen, 1929
druk: Mouton & Co, Den Haag; gesigneerd

'Holland Amerika Lijn', 1926
90 x 60 cm; gesigneerd
gereproduceerd in: De Reclame (8), augustus
1926;p. 428
collecties Stedelijk Museum, Nederlands
Scheepvaartmuseum, Gemeentearchief
Amsterdam, Haags Gemeentemuseum, De Jong

collectie Van Dam
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'Delfrite', showcard voor Calvé, Delft, 1928
62,6 x 39,6 cm; druk: Senefelder, Amsterdam;
gesigneerd
gereproduceerd in: De Reclame (8), augustus 1926
p. 429.
De Reclame (11), november 1926; p. 592
collecties ReclameArsenaal, Amsterdam, Archief
Calvé, Delft
'Rijkstelegraaf Radiodienst. Verzend uw
telegrammen via Holland Radio', afficheontwerp
(origineel), 1928
waterverf en gouache; 38,5 x 56 cm
collectie Muscom, Den Haag - inv. 113864
'Rijkstelegraaf Radiodienst. Verzend uw
telegrammen via Holland Radio', affiche, 1928
42 x 60 cm; gesigneerd
collecties Stedelijk Museum Amsterdam, Erven
Kalff
'Olympische Spelen 1928, Amsterdam',
afficheontwerp (origineel), 1928
gouache en waterverf. 24 x 16 cm; gesigneerd
collectie Erven Kalff
'Drenische Opbouwtentoonstelling', affiche, 1928
101 x 71 cm; druk: L. van Leer & Co, Amsterdam;
gesigneerd
collecties Stedelijk Museum, Amsterdam, Erven
Kalff.
The Revellers', affiche, 1928
121 x 85 cm; gesigneerd
collecties Stedelijk Museum, Amsterdam, De Jong.
'Behang & Gordijn, Tentoonstelling Rath &
Doodeheefver', 1928
113 x 79 cm; druk: Steendruk Flach, Sneek;
gesigneerd
gereproduceerd in: De Reclame (4), april 1928; p.
186, De Reclame (10) oktober 1928; p. 492
collecties Sikkens Schildersmuseum, Sassenheim,
De Jong
opmerking: exemplaar met plakstrook:
Tentoonstelling overgebracht van het Stedelijk
Museum Amsterdam naar de showrooms van
Rath & Doodeheefver'
'Scheveningen', affiche. 1929
99 x 68 cm; druk: Mouton & Co, Den Haag;
gesigneerd
collecties Stedelijk Museum Amsterdam, Erven
Kalff, Haags Gemeentemuseum, De Jong
opmerking: gedrukt in Engelse en Duitse
tekstversies

'Utrecht, Lichtweek 6-13 september',
afficheontwerp (origineel), 1929
gouache, aquarel, potlood; 110 x 80 cm;
gesigneerd
collectie Het Utrechts Archief, Utrecht
opmerking: de Lichtweek vond plaats in 1930
'Braat Stalen Ramen Delft', afficheontwerp. ca.
1930-1932
afgebeeld op archieffoto in Herdenkingsalbum
1925-1950
collectie Erven Kalff
Omslagillustratie voor Ons Eigen Tijdschrift, CJ.
Van Houten Cacao en Chocoladefabrieken, Weesp.
december 1929
gesigneerd
collectie Van Dam
Omslagillustratie voor Ons Eigen Tijdschrift. C.J.
Van Houten Cacao en Chocoladefabrieken, Weesp.
maart 1930
gesigneerd
collectie Van Dam
Omslagillustratie voor Ons Eigen Tijdschrift, CJ.
Van Houten Cacao en Chocoladefabrieken, Weesp.
augustus 1930
gesigneerd
collectie Van Dam
Omslagillustratie voor Ons Eigen Tijdschrift, C.J.
Van Houten Cacao en Chocoladefabrieken, Weesp.
september 1930
gesigneerd
collectie Van Dam
Verhuiskaart. 1933
'De Heer en Mevrouw Blöte-Obbes zijn met ingang
van 20 april verhuisd van Parkweg 326, Voorburg
naar Veurscheweg 45e Voorschoten', verhuiskaart.
1933
gesigneerd
collectie Van Dam
Menukaart. 25 februari 1933
gesigneerd
collectie Erven Kalff

Philips brochures
'Philips Duplo Lampen', omslag brochure, 1925
gesigneerd
ref. nr.: H 786. 2-2-1925
collectie Van Dam
'Philips Radio B 406*. omslag brochure. 1925
gesigneerd
ref. nr.: H 827.25-5-1925
collectie Gijsberts

'Philips Miniwatt Lampen 'Don't feel
lonesome"', omslag brochure, 1925
gesigneerd
ref. nr.: 847 E. 15-8-1925
collectie Van Dam
'Philips Miniwatt*, omslag brochure, 1925
ref. nr.: H. 837.25-8-1925
collectie Van Dam
'Philips Kerstboomverlichting', omslag
brochure, 1925
gesigneerd
ref. nr.: 894 Fr. 1-10-1925
collectie Van Dam
'Philips Radio', omslag brochure, 1925
ref. nr.: R. 38. H. 1925
collectie Wilbrink
opmerking: de folder bevat 26 niet gesigneerde
tekeningen
‘Philips Triplo Autolampen', omslag brochure,
1925
gesigneerd
ref. nr.: H. 899,15-11-1925
collectie Van Dam
'Philips Ducolora', omslag brochure, 1925
gesigneerd
ref. nr.: 905 H. 1-12-1925
collecties Van Dam, Gijsberts, PCA, Wilbrink
‘Philips Rijwiellampjes', omslag brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: H. 921.1-2-1926
collectie Van Dam. Wilbrink
‘Philips Duolite', omslag brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: 905 Fr. 1-2-1926
collecties Van Dam, PCA, Wilbrink
'Philips luidsprekers', omslag brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: R. 105.21-5-1926
collectie PCA
‘Philips Metalix', omslag brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: 912 Fr. 1-8-1926
collectie Wilbrink
'Philips Etalagelamp', omslag brochure. 1926
gesigneerd
collecties PCA, Wilbrink
'Philips Radio Ontvanglampen. Elektronen
lampen Miniwatt', omslag brochure. 1926
gesigneerd
collectie PCA

'Philips Radio, Radiolampen B105, B406, C509',
omslag brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: R. 47.1926
collectie PCA
'Philips Zonlichtlampen', omslag brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: H. 939.1-8-1926
collectie Van Dam
Illustratie, gereproduceerd in: 'Philips
Zonlichtlampen'. brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: H. 939.1-8-1926
collectie Van Dam

'Philips Radio', omslag brochure, 1927
ref. nr.: R 155 Du. 1927
collectie Wilbrink

'Philips kerstboomverlichting', omslag brochure,
1926
gesigneerd
ref. nr.: H.1011. 25-10-1926
collectie PCA

'Philips Radio, Haalt de wereld in uw huis',

1927
gesigneerd
collectie PCA

omslag brochure, 1928
ref. nr.: R.604 H. 18-12-1928
collecties Van Dam, Wilbrink

'Philips Radio 1927-1928', omslag brochure, 1928

Doosverpakking Philips kerstboomlampjes, 1928

gesigneerd
ref. nr.: R. 306.15-1-1928
collecties Gijsberts, Wilbrink

gesigneerd
collecties Philipsmuseum, Gijsberts

gesigneerd
ref. nr.: 1111 H. 20-1-1928
collecties Van Dam, Gijsberts, PCA
'Philips Autolampen', omslag brochure, 1928
gesigneerd
ref. nr.: 1135 Sp. 25-1-1928
collectie Van Dam
'Philips Gelijkrichters', omslag brochure, 1928
gesigneerd
ref. nr.: R352 H. 15-2-1928
collecties Gijsberts, PCA
'Philips Gelijkrichters', omslag brochure, 1928
gesigneerd
ref. nr.: R352 H. 15-2-1928
collectie Wilbrink
opmerking: variant met extra tekening

'Philips 1001', omslag brochure, 1927
gesigneerd
ref. nr.: R. 218.10-4-1927
collectie PCA

'Philips radio-ontvanger*, omslag brochure, 1928
gesigneerd
ref. nr.: R.518.30-8-1928
collectie Wilbrink

'Philips A415 radiolamp', omslag brochure. 1927
gesigneerd
ref. nr.: Ph. R 48 28-7-1927
collectie PCA
'Philips Argenta Lampen', omslag brochure, 1927
gesigneerd
ref. nr.: 995 H. 20-9-1927
collectie Gijsberts, PCA

'Philips Kerstboomlampen', omslag brochure,
1928
gesigneerd
ref. nr.: 1231 H. 20-10-28
collectie Gijsberts
'Philips Versterkers en hulpapparaten', omslag
brochure, 1928
gesigneerd
ref. nr.: R. 564H. 2-11-1928
collecties Gijsberts, PCA
'Philips Kerstboomlampen', omslag brochure,
1928
gesigneerd

'Het rekensommetje dat aantoont hoe U een
belangrijk bedrag
op Uw lichtrekening kan besparen', omslag

ref. nr.: H. 1231.10-11-1928
collectie Van Dam
'Philips', omslag brochure, 1928
ref. nr.: R. 518 H. 15-11-1928
collectie PCA

brochure, 1927
ref. nn: H. 1139.25-10-1927
collectie PCA
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'Philips Mededeelingen no.1 “De Gasvulling
Lamp en hare toepassingen", omslag, 1925 *
gesigneerd
ref. nr.: 903 H. 20-1- 1925
collecties Van Dam, Wilbrink

opmerking: in De Reclame (11) november, 1925
werd een maandblad als bijlage toegevoegd.

'Philips Autolampen', omslag brochure, 1929
gesigneerd
ref. nr.: 1131 H. 20-6-1929
collectie PCA

Affiches Philips
'Philips Radio', affiche, 1926
32 x 48 cm; gesigneerd
collectie PCA
'Philips', affiche, ca. 1926-1928
gesigneerd
archieffoto collectie PCA
'Philips Argenta lamp', ca. 1926-1928
gesigneerd
archieffoto collectie PCA

'Philips op de radiosalon, Scheveningen Kurhaus,
29 mei-7 juni', 1925
in: Radio Expres (22), 29 mei 1925; p. 340

Boekenlegger, 1925

‘Haalt de wereld in uw huis met Philips Miniwatt',
1925
gesigneerd K
in: Radio Telefonie voor den Omroepluisteraar,
Amsterdam, 1925 (achterflap)

Klein formaat 15,5 x 4 cm
Groot formaat 20 x 5 cm
'Light on Lamps', omslag, 1926
ref. nr.: 911 E. 15-1-1926

'Het wordt Tijd! Philips Gelijkrichter*. 1925
in: Radio Expres (44), 30 oktober 1925; p. 770
r
'Laat Philips lampen uw rijwielpad verlichten',
1925
in: De Kampioen (37), 11 september 1925; p. 895

collectie Van Dam
'Instructions pour Ie montage de l'éclairage

'Philips Duplo en Triplo Lampen verblinden nietl',

:

1925
in: De Kampioen (44), 30 oktober 1925; p. 1064

gesigneerd
ref. nr.: 974 Fr.

‘Philips Radio', affiche, ca. 1928
111 x 77,5 cm; druk: Smeets. Weert; gesigneerd
collecties Le Coultre, de Jong

medaille, 1927
11,5 cm gesigneerd
collecties Koninklijke Begeer, Zoetermeer, PCA
opmerking: geslagen ter gelegenheid van het

'Philips Ducolora Lamp', 1925
in: Algemeen Handelsblad, 17 november 1925
‘Philips Duplo en triplo lampen verblinden niet!',
.■

1925
in: De Kampioen (47), 20 november 1925; p. 1146
'Philips verlicht U'. 1925
gesigneerd
in: Algemeen Handelsblad, 30 november 1925

j
'Philips Kerstboomverlichting', 1925
in: Algemeen Handelsblad, 12 december 1925.

collectie PCA
'NV. Philips Gloeilampenfabrieken, Wasch- en
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Strijkcursus', getuigschrift, 1927
gesigneerd
collectie PCA

'Philips Verhoogde productie. Verlaagde
prijs'. 1927
in: Radio Expres (6), 11 februari 1927; p. 420

‘N.V. Philips Radio wenscht allen Radioamateurs in
1926 Een goede ontvangst', 1926
in: Radio Expres (1), 1 januari 1926; p. 40

'Philips Gloeidraad Gelijkrichter no. 450', 1926
gesigneerd
in: Radio Expres (31), 29 juli 1926; p. 563

'Philips Luidspreker', 1927
gesigneerd: K
in: Radio Expres (7), 18 februari 1927; p. 143

'Philips Miniwatt A 409', 1926
in: Radio Expres (4), 22 januari 1926; p. 70

‘Philips Gloeïdraadgelijkrichter, Philips
Geluidspreker*, 1926
gesigneerd
in: Radio Expres (32), 6 augustus 1926; p.572

‘Een nieuwe parel aan de Philips Radio kroon
A 430'. 1927
gesigneerd
in: Radio Expres (9), 4 maart 1927; p. 184

'Philips Radio'. 1926
in: Radio Expres (39), 24 September 1926; p. 684

'Philips Luidspreker ABC voor ieder
ontvangtoestel'. 1927
in: Radio Expres (13), 1 april 1927; p. 271

‘Philips Etalagelamp', 1926
in: Haagsche Post, 30 januari 1926
'Philips met edel gas gevulde Arga, Watt en
Argenta lampen', 1926
in: Algemeen Handelsblad. 12 februari 1926

'Philips Argenta Lampen', 1926
gesigneerd
in: Algemeen Handelsblad, 8 maart 1926
'Philips Gloeidraadgelijkrichter*. 1926
in: Radio Expres (17), 23 april 1926; p. 327
'Philips A 425', 1926
in: Radio Expres (19), 7 mei 1926; p. 364
'Philips Radio Stand 8-9-12 en 13, 2e
Nederlandsche Radio Salon Kurhaus', 1926
in: Radio Expres (21), 21 mei 1926; p. 404
'Philips Luidspreker, natuurgetrouw', 1926
gesigneerd K
in: Radio Expres (22), 28 mei 1926; p. 423
'De N.V. Philips Gloeilampenfabrieken in
Eindhoven brengt ene nieuwe Argenta-armatuur
in den handel', 1926
gesigneerd
in: Tijdschrift van den Nederlandsche
Maatschappij voor
Nijverheid en Handel, jaargang 1926 (omslag)
'Philips Plaatspanningapparaat', 1926
in: Radio Expres (23), 4 juni 1926; p. 441

'Philips Argenta, beschermt uw oogen', 1926
gesigneerd K
in: De Maasbode, 26 oktober 1926
‘Philips Luidspreker*, 1926
in: Radio Expres (46), 12 november 1926; p. 812
'Philips Argenta', 1926
gesigneerd LK
in: De Telegraaf, 16 november 1926
‘Philips no. 1'. 1926
gesigneerd
in: Algemeen Handelsblad. St. Nicolaasnummer,
21 november 1926
'De Droom van iederen Radioamateur is een:
Philips', 1926
gesigneerd
in: Radio Expres (49), 3 december 1926; p. 868
'De Philips Miniwatt Radio Lamp', 1926
gesigneerd
in: De Telegraaf, 9 december 1926
‘Philips Luidspreker*. 1926
in: Radio Expres (51), 17 december 1926; p. 912
'Philips, 9000 arbeiders'. 1926
gesigneerd
in: Algemeen Handelsblad, 18 december 1926
'Kunst en wetenschap werkten samen bij het
ontwerpen van den
Philips luidspreker', 1927
gesigneerd: K
in: Radio Expres (3), 21 januari 1927; p. 56

'Philips nieuwe Gloeidraadgelijkrichter no. 450',

eerste draadloze gesprek
Eindhoven-Bandoeng op 11 maart 1927
'NV. Philips Gloeilampenfabrieken te
Eindhoven-Holland', briefpapier. Ca. 1926

'Philips Luidspreker*, 1926
gesigneerd
in: Radio Expres (28). 9 juli 1926; p. 522

‘Groote prysverlaging Philips Radiolampen', 1926
in: Radio Expres (10), 3 maart 1926; p. 189

'Philips A 141', 1925
in: Radio Expres (21), 22 mei 1925; p. 384

gesigneerd
ref. nr.: R.48. Januari, 1926
collecties Van Dam, Wilbrink
opmerking: uitgevoerd in twee formaten

'Philips Radio krachtlamp voor eindversterking,
A 209 en B 205', 1925
in: Radio Expres (51), 18 december 1925; p. 889

'Philips Miniwatt Radiolampen', 1926
in: Radio Expres (8), 19 februari 1926; p. 150

'B 406 Miniwatt', 1925
gesigneerd LK
in: Do Telegraaf, 8 april 1925

'Een licht en voorspoedig 1929 wordt
U toegewenschl door de NV. Philips
Gloeilampenfabrieken', nieuwjaarskaart, 1928
gesigneerd K
collectie Wilbrink

'Holland spreekt met Ned. Indië', bronzen

Radiolamp B 406', dooswikkel, 1925
collectie Van Dam. Gijsberts

'Philips Radio B406', 1925
in: Radio Expres (14), 3 april 1925; p. 260

Als advertentie gereproduceerd in de Haagsche
Post van januari 1926

collectie Wilbrink

opmerking: gelijk aan folderomslag nr. 1135

'Jaarbeurs stand no. 1 Radiolampen', 1925
in: Radio Expres (10), 6 maart 1925; p. 174

'Beziet in 1926 uw zaken in het juiste licht, NV.

Philips Duplo et Triplo', omslag,

collecties Stedelijk Museum Amsterdam. De Jonq
Wilbrink

‘Philips niet verblindende Duplo Autolampen',
1925
in: De Kampioen (6), 6 februari 1925; p. 115

Philips Gloeilampenfabrieken', nieuwjaarskaart,
1926
gesigneerd

'Philips Autolampen', affiche. 1927
42,5 x 35,5 cm; gesigneerd
collectie Wilbrink

‘Philips Autolampen', affiche, 1928
117x78; gesigneerd

Advertenties Philips

'Philips 1926’, kalender, 1925
gesigneerd

1928
collectie Van Dam
opmerking: toegeschreven aan Kalff

gesigneerd
ref. nr.: R.593.03-1929
collectie PCA

'NV. Philips Gloeilampenfabriek, Naai- en
Verstelcursus', getuigschrift, 1927
gesigneerd: K
collectie PCA

'Haalt de wereld in huis. De Harmonie van de
Philips fabrieken', omslag, 1925
gesigneerd
collectie Van Dam

Doosverpakking Philips kerstboomverlichting,

'Philips 2514', omslag brochure, 1929

'Philips Altavoz Luidspreker*, omslag brochure,
1926
gesigneerd
ref. nr.: R 105 Sp. Sept. 1926
collectie Gijsberts

‘Philips Duo Spaarlamp', omslag brochure, 1927
gesigneerd
ref. nr.: H. 1076. 30-6-1927
collectie Gijsberts

collectie PCA

'Philips Kerstboomlampen'. omslag brochure,

'Philips llluminatielampen', omslag brochure, 1928

'Philips lampen voor zaklantaarns', omslag
brochure, 1926
gesigneerd
ref. nr.: 947 E. 1-10-1926
collecties Van Dam, PCA

'Philips', omslag brochure, 1928
ref.nr.:H. 1135.15-11-1928

!

1926
in: Radio Expres (26), 25 juni 1926; p. 493
'Philips nieuwe Gloeidraadgelijkrichter', 1926
in: Radio Expres (27), 2 juli 1926; p. 509

•Verhoogde productie Verlaagde Prijs', 1927
gesigneerd
in: Radio Expres (5), 4 februari 1927; p. 98
'Philips Weerstandkoppeling', 1927
gesigneerd
in: Radio Expres (5), 4 februari 1927; p. 99

'Klaar en krachtig A 415', 1927
gesigneerd
in: Radio Expres (20), 20 mei 1927; p. 401
'De Ideale Combinatie', 1927
gesigneerd
in: Panorama, 14 december 1927
“Van Licht en Muziek*. 1928
gesigneerd
in: Algemeen Handelsblad, 4 januari 1928

Philips diversen
Ontwerptekening voor toegangspoort, 1948
waterverf, 73 x 59 cm; gesigneerd: L Kalff
2IV'48
gereproduceerd in: Philips Koerier (38), 25
juni 1949
opmerking: 'Aangeboden door de Raad
van Bestuur van Philips, aan het echtpaar
dr. AF. Philips-de Jongh (voor gelijknamig
wandelpark) voor overdracht aan het
Gemeentebestuur van Eindhoven.'
collectie PCA
Ontwerptekening voor eetbord, geschenk
voor dr. AF. Philips. 1948
aquarel, 60 x 48.3 cm; gesigneerd: L Kalff,
VI '48
opschrift: ‘Eetservies "De Laak" groot bord’
collectie PCA

Dit boek is tot stand gekomen met behulp van een belangeloze ondersteuning
van onderstaande personen en bedrijven.

vanRixtelvanderPut ontwerpers

Peter van Dam
Peter van Dam (1948) sinds 1983 collectioneur en freelance publicist, gespecialiseerd in grafische

Robert van Rixtel (1961) is in 1984 afgestudeerd aan de AIVE, werkte als grafisch ontwerper bij

Neroc'MediaWare

Binderij Hexspoor

Intelligente Publicatie Oplossingen / We make your work flow Neroc'MediaWare is gespecialiseerd

In deze moderne boekbinderij houden zo'n 120 mensen zich iedere dag bezig met het

vormgeving uit de jaren twintig en dertig. Hij schreef de catalogus 'Een eeuw affïchekunst' (1987)

Concepts, Total Design, Dedato en Plaza en gaf tien jaar les aan de Design Academy Eindhoven.

in grafische producties en ICT-oplossingen voor de marketingcommunicatiebranche en heeft

brocheren van boeken. In 1945 werd de binderij gesticht door grootvader Hexspoor en nu is

en monografieën over afficheontwerper Johann Georg van Caspel (1990) en boekbandontwerper

Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO),

een intensieve en lange relatie met het Philips-concern. Automatische opmaak, catalogus-

het de derde generatie Hexspoor die de binderij leidt. Vanuit een boekbinderij die alles kon

en glazenier Pieter AH. Hofman (1996). Samen met prof. dr. Philip van Praag was hij

bestuurslid van het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) en medeoprichter van [Z)00

beheerssoftware, online beeld- en publicatieoplossingen zijn voorbeelden die Neroc'Mediaware

(van bloks hechten tot harde banden) heeft de binderij zich geëvolueerd tot een bedrijf waar op

verantwoordelijk voor monografieën over kunstenares Fré Cohen (1993), Stefan Schlesinger

producties. Juultje van der Put (1967) is in 1997 afgestudeerd aan de AIVE en werkte zeven jaar als

de afgelopen dertig jaar ontwikkeld en succesvol toegepast heeft voor Philips en andere

geavanceerde wijze boeken worden gebrocheerd. Van een regionaal naar een internationaal

(1997), A.M. Cassandre en zijn Nederlandse opdrachtgevers (1999) en het boek 'Amsterdam gaf

zelfstandig grafisch ontwerper. Van Rixtel en Van der Put startten in 2004 grafisch ontwerpbureau

toonaangevende (internationale) klanten. Voor Philips maakt Neroc'Mediaware catalogi

opererende onderneming, van handwerk naar geautomatiseerd en gemechaniseerd

het voorbeeld' over gemeentelijke opdrachten aan grafische kunstenaars in Amsterdam (1996).

vanRixtelvanderPut ontwerpers. Zij maken boeken, huisstijlen, brochures en websites.

voor diverse bedrijfstakken, maar ook het financieel jaarverslag. Daarnaast zijn brochures,

werken, van beenderlijm naar polyurethaan lijmen. Binderij Hexspoor is wereldwijd in de

Hij organiseerde tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk (1987), het Historisch Museum in

T (040) 294 02 04, www.vanrixtelvanderput.nl

gebruikershandleidingen, marketingcampagnes en verpakkingen onderdeel van het productpalet

boekbinderswereld bekend als innovatieve onderneming waar nieuwe bindtechnieken zijn

v/aar Philips gebruik van maakt.

uitgevonden of verder ontwikkeld. Deze technieken - waaronder OTABIND®, waarmee dit boek

r
Amsterdam (1990 en 1993), Museum voor het Boek/Meermanno Westreenianum in Den Haag
(1996) en het Spoorwegmuseum in Utrecht (1999). Hij schreef ruim 120 artikelen in o.a. Ons

Norbert van Onna Fotografie

Amsterdam, Tableau, Pers en Compres. Huidige researchprojecten: de bedrijfsgeschiedenis

Norbert van Onna (1955) is fotograaf, gespecialiseerd in architectuurfotografie. Hij werkt voor

cacao en chocolade C.J. van Houten & Zn in Weesp (1815-1971) en een monografie over

opdrachtgevers in de bouwwereld, waaronder architecten, gemeenten en de Rijksgebouwendienst.

Roto Smcets GrafiServices

binnenhuisarchitect en grafisch ontwerper N.P. de Koo (1881- 1960).

Hij gaf diverse fotoboeken uit, waaronder: 'Complex Strijp S/T/R', 'Architectuur in Eindhoven'

Roto Smcets GrafiServices is gespecialiseerd in drukwerk voor de nationale en internationale

CMH Drukwerkveredeling

T (070) 380 21 22, vandam.peter@gmail.com

en 'Eindhoven 360'. Tijdens de tentoonstelling 'Manhattan - Strijp S / NewYork - Eindhoven'

markt. De nadruk ligt daarbij op veilenoffset. Door onze kennis en ervaring nemen wij ook uw

Het bedrijf CMH Drukwerkveredeling is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen Candor

exposeerde Van Onna 24 zwart-wit beelden van 4x4 meter over New York, als inspiratie voor het

zorgen uit handen door de gehele dienstverlening eromheen op ons te nemen. Van advies, pre-

Drukwerkveredeling BV en Lamineerbedrijf Midden-Holland BV, twee gerenommeerde

publishing, nabewerking tot (pre-)distributie. Roto Smeets GrafiServices is onderdeel van RSDB,

drukwerkveredelingsbedrijven, die hun sporen ruimschoots verdiend hadden. Door de

een van de grootste spelers in de informatie- en communicatie-industrie in Europa. Hierdoor

fusie ontstond het grootste drukwerkveredelingsbedrijf van Nederland. Als marktleider

uit over het ontwerpvak. In 2003 nam (ZJOO producties het initiatief tot de oprichting van

fungeren wij ook als poort naar de andere diensten binnen de groep, waaronder communicatie en

onderscheiden wij ons door middel van nieuwe producten, technieken en innovaties.

'de Favorieten'. Dit is een verzameling ontwerpers, schrijvers, fotografen, papierleveranciers,

Hans Janssen Fotografie

creatie, diepdruk, rotatieoffset, direct marketing en pre-publishing.

We hebben met zeven vestigingen een landelijke dekking en leveren een totaalpakket op het

drukkers, lithografen en binders die hebben toegezegd bijdragen in natura te leveren aan

T (040) 250 50 00, www.rsgrafiservices.nl

gebied van drukwerkveredeling, waaronder lamineren, vernissen, UV-, Spot-UV en uitgespaard

Hans Janssen (1952) werkt sinds 1988 als zelfstandig reclamefotograaf in Eindhoven. Hij is altijd

niet-commerciële uitgaven over de wortels van de Nederlandse grafische ontwerpcultuur.

op zoek naar de perfecte balans tussen de technische mogelijkheden en het fotografisch concept.

In 2006 ontving (ZJOO producties de Grafische Cultuurprijs.

Zijn werk toont gevoel, durf en uitdaging en is breed in stijl en keuze van onderwerp. In de vele

T (040) 212 55 15, www.zooproducties.nl

opdrachten die hij als reclamefotograaf heeft gedaan, laat hij zien dat de fotograaf als primaire

(Z)OO producties / de Favorieten

grootste te herontwikkelen binnenstedelijk gebied in Nederland: Strijp S.

[ZjOO producties, in 1991 opgericht door Eric van Casteren en Robert van Rixtel, geeft boeken

T (040) 212 47 67, www.onna.nl

i

\
'

UV-lakken. Tevens leveren we diensten op het gebied van afwerking, zoals snijden, rillen en

meer dan 30 jaar een gepassioneerd fotograaf, altijd op zoek naar oorspronkelijkheid.

Frans van der Put (1930) werd opgeleid als instrumentmaker aan de Philips Bedrijfsschool. Na de

T (040) 255 11 40, www.hjf.nl, info@hjf.nl

HTS Werktuigbouw voltooid te hebben, maakte hij deel uit van de eerste lichting studenten aan de
Akademie voor Industriële Vormgeving Eindhoven. Daarna werkte hij o.a. als freelance industrieel

Jan Gijsberts

ontwerper voordat hij opnieuw in dienst trad bij Philips. Van 1958 tot 1990 was hij design manager

Jan Gijsberts (1939) was van 1956 tot 1992 werkzaam bij Philips, waar hij begon als elektronicus bij

bij Philips Design. Van 1994-1996 was hij manager ad-interim van het European Design Centre in
Eindhoven. Daarnaast bekleedde Frans van der Put diverse bestuursfuncties, o.a. bij de Design
Academy Eindhoven, het René Smeets Fonds, de Kring van Industriële Ontwerpers (4 jaar als
voorzitter) en de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting.

Sybrand Zijlstra
Sybrand Zijlstra (1961) is publicist en eindredacteur van Morf, tijdschrift voor vormgeving.

stansen. Of het nu gaat om boekomslagen, magazines, posters, flyers of ansichtkaarten,

Papiergroothandel ModoVanGelder

?

ModoVanGelder in Amsterdam is een papiergroothandel met een uitgebreide collectie

CMH heeft de kennis en vaardigheden in huis om uw drukwerk volgens de huidige kwaliteits

kwaliteitspapier en verpakkingsmaterialen. Wij adviseren relaties over eigenschappen en

eisen te veredelen. Daarbij staan service en kwaliteit voorop. Want: afspraak is afspraak.

toepassingen van ruim 4.000 papierspecificaties. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze

T (040) 253 57 22, www.cmh.nl

monster- en dummyservice, bieden wij papieradvies op maat en kunt u profiteren van onze
innovatieve E-commerce faciliteiten. Daarnaast verzorgen wij seminars over uiteenlopende

Centrum Beeldende Kunst en Vormgeving de Krabbedans

onderwerpen; van papier- en drukeigenschappen tot duurzaam ondernemen. Kortom, bij

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'Louis C. Kalff vond de gelijknamige

ModoVanGelder kunt u terecht met al uw papiergerelateerde vragen.
T (020) 5605 333, www.modovangelder.nl

tentoonstelling plaats in Centrum Beeldende Kunst en Vormgeving de Krabbedans in
Eindhoven. CBK de Krabbedans richt zich op het breed onder de aandacht brengen van

het CAB. Hij had al vroeg belangstelling voor geschiedenis van de techniek en kreeg de kans zich

hedendaagse Nederlandse kunst en vormgeving. Dat gebeurt door middel van het uitlenen

hierin te verdiepen door een interne sollicitatie bij de afdeling Public Relations naar de functie van

van autonome en toegepaste kunstwerken uit eigen collectie aan particulieren en bedrijven,

medewerker bij het museumdepot. Zijn belangrijkste taken waren: het uitdragen van de Philips-

het geven van rondleidingen, lezingen, cursussen en workshops voor volwassenen en

producthistorie, collectionering en het organiseren van tentoonstellingen. Vanaf 1981 was hij als

kinderen en het organiseren van exposities en kunstprojecten zowel in de Krabbedans als

conservator verantwoordelijk voor de collectie. In 1992 was hij medeoprichter van het Philips

daarbuiten; in andere kunstinstellingen, scholen of bedrijven.

Museum. Jan Gijsberts is actief als freelance-adviseur voor instituten/particulieren in relatie tot de

Clausplein 10 (gebouw de Witte Dame), Eindhoven, T (040) 297 95 55, www.krabbedans.nl

geschiedenis van Philips en kwam in contact met Frans Wilbrink met dezelfde fascinatie (Philipsreclame). Gevolg: het verzamelen van klein grafisch drukwerk. In 2005 was Gijsberts organisator
van de tentoonstelling 'Kunst in de Philips-reclame 1891-1941'.
T (040) 241 20 18, j.gijsberts39@tiscali.nl
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is gebonden - worden in de gehele wereld toegepast door meer dan 130 boekbinders.
T (0411) 657 157, www.hexspoor.nl

taak heeft de boodschap op een heldere wijze over te brengen op de kijker. Hans Janssen is al
Frans van der Put

T (040) 258 66 66, www.nerocmediaware.nl
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