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Dat het met Philips niet goed ging: het was al langer bekend.
Maar toen president Cor van der Klugt in mei 1990 vrij plotse
ling van het toneel verdween, werd duidelijk dat het concern
veel dieper in de problemen stak dan men in brede kring ver
moed had. Een halfjaar later bleek hóe diep. Van der Klugts
opvolger Jan Timmer kwam stapsgewijs met saneringsplannen
waardoor wereldwijd meer dan vijftigduizend banen verloren
zouden gaan en die van Philips een bedrag van meer dan vier
miljard gulden aan herstructureringskosten zouden vergen. Het
lag dus voor de hand dat ergens in publicitair Nederland iemand
op de gedachte zou komen ’s lands grootste industriële werkge
ver, tevens een van de belangrijkste westerse elektronica-giganten, aan een uitvoerigjoumalistick onderzoek te onderwerpen.
Philips is niet alleen een grote bron van directe en indirecte
werkgelegenheid, via zijn activiteiten op het gebied van
research en ontwikkeling en zijn vele contacten met andere
bedrijven en toeleveranciers levert het concern ook een zeer
belangrijke bijdrage aan het technologische niveau van de
Nederlandse economie. Het wel en wee van de ‘gloeilampenfa
briek in het zuiden des lands’ is sterk medebepalend voor de
nationale economische situatie. ‘Als het met Philips goed
(slecht) gaat, dan gaat het met Nederland goed (slecht)’, heette
het altijd.
Een kijkje in Philips’ keuken te nemen bleek geen eenvoudige
opgave. Kort voordat desk researcher Bart Vink en schrijver dezes
hun onderzoek startten, kondigde president Jan Timmer een
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absolute ‘radiostilte’ af. Op grond daarvan weigerde het toch al
tamelijk gesloten concern alle medewerking aan de gesprekken
voor dit boek, en verbood het zijn hogere management in bin
nen- en buitenland via schriftelijke mededelingen expliciet er
een bijdrage aan te leveren. Om het verbod kracht bij te zetten
ontleende perschef Eef Brouwers zelfs argumenten aan het ver
re verleden van de betrokken uitgeverij.
Een tweede handicap vormde de verschijning van een
‘officieuze Philips-biografie’ van de hand van financieel en
bedrijfsadviseur Pieter Lakeman, in het vooijaar van 1991. Deze
sterk eenzijdige en inhoudelijk zwakke publikatie, eerder een
schotschrift dan een serieus onderzoek, heeft vele Philips-mensen kopschuw gemaakt. Het kostte dan ook veel moeite mijn
potentiële gesprekpartners ervan te overtuigen dat ik een onaf
hankelijk economisch journalist was en dat ik geheel andere
bedoelingen had en geheel andere methoden zou hanteren dan
Lakeman.
Ik heb de aangezochte gesprekspartners kunnen overtuigen.
Kortsluiting is in belangrijke mate de weergave van een groot
aantal achtcrgrondgesprekken met huidige en voormalige Philips-managers van het niveau van adjunct-directeur tot en met
het niveau van de Raad van Bestuur. De enigen die niet bereik
baar bleken, waren de huidige leden van dc Raad van Bestuur
en van de Raad van Commissarissen.
Dc tekst van dit boek kan in zekere zin worden opgevat als een
collectieve zelfanalyse, gepleegd door Philips-mensen en door
mij genoteerd, gestructureerd en vormgegeven. Bij de aanvang
van dit project stond vast: het moet een journalistiek onderzoek
worden, zonder enige vooringenomenheid. Ik kende de analy
ses in nationale en internationale dag- en weekbladen, maar had
geen vooropgezet oordeel over de oorzaken en de ernst van
Philips’ problemen. Naarmate het onderzoek voortschreed en
het aantal gesprekken — die soms vele uren duurden — toenam,
groeide mijn verbazing, vooral over dc interne verdeeldheid die
het concern blijkbaar decennia lang geteisterd heeft en die een
uiterst demotiverende uitwerking heeft gehad. Anderzijds
groeide ook een zekere bewondering. Per slot van rekening
heeft Philips zijn problemen — die zoals de lezer zal ontdekken
een lange geschiedenis hebben en inderdaad zeer diepgaand van
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aard zijn - tot op heden weten te overleven. Dat wijst op span
kracht, hoewel het de vraag is of de rek er uiteindelijk toch niet
te veel is uitgeraakt.
Mede door de aard van de gesprekken en de thema’s die
daarin als vanzelf naar voren traden, is de nadruk in dit boek
vooral komen te liggen op hetgeen zich de afgelopen twintig
jaar binnen het concern heeft afgespeeld en op de rol van een
aantal belangrijke hoofdpersonen. Philips zelfheeft altijd de nei
ging gehad de oorzaken van zijn magere rentabiliteit buiten
zichzelf te zoeken: in de agressiviteit van de Japanse concurren
tie, in de negatieve effecten van valutaschommelingen (de
beroemde ‘valutaire tegenwind’), in het gebrek aan eenheid in
zijn thuismarkt Europa. Mijn gesprekspartners daarentegen ble
ken het verlangen te koesteren nu juist nader in te gaan op de
wijze waarop het bedrijf op die externe factoren heeft gere
ageerd, en op de vraag waarom het zó en niet anders reageerde.
Ze wilden ingaan op interne factoren als de kracht en het strate
gisch inzicht van het management, de omgang met macht en
belangen, de onderlinge verhoudingen, de mate van cohesie en
eensgezindheid. Op die punten was er in het gehele concern van
hoog tot laag veel mis, maar uit de gesprekken bleek dat met
name Philips’ concemtop de laatste tien jaar het toneel is
geweest van voor de buitenwereld niet of nauwelijks waar
neembare conflicten, strategische dwalingen en bittere per
soonlijke strijd.
Het zijn voor velen slopende jaren geweest, zoveel staat wel
vast. Toch hebben al mijn gesprekspartners benadrukt dat zij
grote sympathie en loyaliteit ten opzichte van hun (ex-) werk
gever voelen. Ondanks soms bittere ervaringen wil geen van
hen Philips schade berokkenen en hopen ze allen dat het con
cern zijn moeilijkheden te boven komt. Zelf kan ik Philips
alleen maar sterkte wensen. Het bedrijf beschikt, ondanks de
verspillingen van de afgelopen twintig jaren, nog steeds over
aanzienlijke talenten.
Graag wil ik alle (oud-) Philips-mensen die aan dit boek hebben
meegewerkt, danken voor hun openheid, die in veel gevallen
uitzonderlijk groot bleek. Zij bleken bovendien stuk voor stuk
bereid om alle passages waarin hun informatie was verwerkt,
nog eens door te lezen, van onjuistheden te ontdoen, te verbe-
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teren, te nuanceren en aan te vullen. Zodoende hebben ze
gefungeerd als één groot collectief van correctoren en mij daar
mee ongetwijfeld voor veel fouten en misslagen behoe . un
opmerkingen hebben mij bovendien in vele gevallen geho pen
de door hen verschafte of door mij op andere wijze opgespoor
de feiten in de juiste context te zien.
Verder wil ik speciale dank uitspreken aan Mana roC”’
Kosalie Celaire en de vele anderen die nauwgezet alle gespre •
ken verbatim hebben uitgewerkt; aan Ruud ten Hoe t en
Elbrich Fennema, freelance correspondenten in Lima respect
velijk Tokio; aan de dne deskundige Philips-iva/diew ie mij op
de achtergrond van advies dienden, belangnjke aan™Ucn<3C
gegevens verschaften en mijn concept-teksten beoordeelde
en aan Elisabeth Dinnissen, die altijd het laatste woor wi e
ben en het ook ditmaal kreeg. De uitgever verdient lof voo de
goede begeleiding en voor de soepele wijze waarop t P
kon worden uitgevoerd. Een bijzonder woord dient te: worde^
gewijd aan Bart Vink. Hij ontpopte zich als een ui
organisatorisch talent en een ideale partner om mee samen
werken.
marcel metze,

november 1991
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Titanen in gevecht

De broedermoord op Cor van der Klugt [i ]

Thea Bor was een supcrsecretaresse: snel, zelfstandig, discreet,
aantrekkelijk en vol gevoel voor humor. Haar carrière mocht er
ook zijn. Ze begon bij de lichtgroep, klom daar op en was nog
een tijdlang de secretaresse van Frits Philips tijdens diens presi
dentschap. En nu werkte deze leuke, intelligente vrouw dan
voor Cor van der Klugt. Het was een intensieve baan. Presiden
ten van grote ondernemingen maken lange dagen, en hun
secretaresses ook.
In de jaren voor hij Philips ging leiden, had Van der Klugts
privé-lcvcn nogal wat veranderingen ondergaan. Tussen 1960
en 1978, het jaar waarop hij in de Raad van Bestuur kwam,
woonde hij in Zuid-Amerika, de laatste zeven jaar als algemeen
directeur van Philips-Brazilië, een van de rond zestig landen
waar de Nederlandse elektronica-gigant actief is. Toen hij van
daar naar de concemtop in Eindhoven vertrok, viel zijn gezins
leven voor een belangrijk deel weg. Twee van zijn vier kinderen
bleven in Brazilië achter, een derde woonde al in Parijs, een
vierde moest wegens minderjarigheid wel mee naar Nederland,
maar ging een paar jaar later toch weer een tijdje terug naar het
land waar ze was opgegroeid.
Het leven in Nederland was heel anders dan in Brazilië. In de
Philips-gemeenschap in en rond Sao Paulo — een stuk of veertig
expatriates met hun gezinnen — heerste een ouderwetse familie
sfeer. De levensstijl was koloniaal, met gezamenlijke Sinter
klaasvieringen, maandelijkse koffie-uurtjes voor de dames, veel
zakelijke etentjes aan huis, een duik in het privé-zwembad tus
sen de middag. De post-Brazilië was weliswaar geen eenvoudi-
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ge, het was er ook hard werken geblazen, maar het president
schap van het concern was een nog zwaardere baan. In Eindho
ven bestond meer naijver, politiek gekonkel, machtsstrijd. Niet
dat Van der Klugt in zo’n milieu niet floreerde. Integendeel.
Tijdens het presidentschap van zijn voorganger Wisse Dekker
(1982-1986) ging hij, inmiddels benoemd tot vice-president, als
vanzelfbehoren tot het machtigste trio van de company: Dekker,
Gemtjeelofen hijzelf.
Toen hij in 1986 zelf president werd, kreeg hij niet alleen de
leiding over een van 's werelds grootste multinationals, met een
omzet van 55 miljard gulden en ruim 340.000 werknemers,
maar kwam hij bovendien terecht in een klassiek en nogal bur
gerlijk privé-drama. Zijn leven als gezinshoofd was voorbij, hij
zat vol energie, stond in het centrum van de macht, op het
hoogtepunt van zijn carrière, hij leefde dag en nacht met zijn
bedrijf. Hij was begin zestig, maar voelde zich krachtig en jong.
En hij werkte dagelijks samen met een veel jongere vrouw, die
al net zo energiek, ambitieus en levenslustig was.
In het ietwat achteraf gelegen bestuursgebouw aan het Vredeoord in Eindhoven hadden velen al in 1987 in de gaten dat er
iets gaande moest zijn tussen de president en zijn secretaresse.
Op zich was de kwestie niet eens zo belangrijk. Binnen Philips
waren affaires tussen directieleden en secretaresses bepaald geen
uitzondering. Maar hier ging het om de president zelf, om het
machtige middelpunt van het besloten, conflictueuze wereldje
dat het bestuursgebouw in die dagen was.
De spanningen in de Philips-top waren groot. Naarmate de
dagen van zijn presidentschap vorderden, joeg Van der Klugt
niet alleen zijn voorganger Wisse Dekker - die nu in zijn dub
belfunctie van president-commissaris en voorzitter van de Raad
van Toezicht formeel zijn supervisor was - maar ook tal van zijn
collega-bestuursleden en directeuren tegen zich in het harnas.
Een groot gehoor kon hij wel enthousiasmeren, maar in indivi
duele ontmoetingen gedroeg hij zich vaak bot. Hij had de
gewoonte mensen — inclusief zijn collega's — achter hun rug
zwart te maken. Hij verdeelde en heerste. Zijn omgeving vond
dat hij steeds solisrischer optrad en zich autoritair, dominant, op
het manische af gedroeg.
Terwijl hij zijn geheimen, zijn zorgen, zijn visioenen meer
en meer met Thea Bor deelde, wisten zijn collega’s steeds min-
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der waar hij mee bezig was. Ze kregen een zekere aarzeling om
bij hem binnen te lopen. Collectieve vergaderingen van de
Raad van Bestuur vonden met meer plaats. Soms werden de
leden voor voldongen feiten gesteld en kregen ze beslissingen
opgedrongen waar ze eigenlijk tegen waren. De president raak
te door zijn optreden in een isolement en de verhouding met
Thea Bor versterkte dat proces nog eens.
Hoewel het gonsde van de geruchten sprak Van der Klugt
zelf niet over zijn relatie. Velen vonden het niet netjes dat hij het
ook voor zijn echtgenote verborgen hield. Toen hij haar in 1989
vertelde dat hij wilde scheiden gaf hij als argument dat hij vrij
wilde zijn. Nee, er was geen andere vrouw in het spel. En bij de
Philips-mensen groeide ondertussen de verhouding met Thea
Bor uit tot het brandpunt van alle ergernis over Cor van der
Klugt.

Toen de Philips-president op 10 april 1990, om twee uur in de
middag, de grote hal van het Philips Ontspanningscentrum —
midden in de Eindhovense bedrijfscomplexen gelegen — bin
nenliep, gaf hij bijna vierjaar leiding aan de elektronica-multinational. Hij had nog anderhalfjaar te gaan. Bij zijn aantreden in
1986 had hij bedongen dat zijn pensioen niet, zoals gebruikelijk,
zou ingaan op de datum van de aandeelhoudersvergadering van
voorjaar 1991, maar een halfjaar later. In 1991 zou het concern
immers zijn honderdste verjaardag vieren en die wilde Van der
Klugt als president nog uitvoerig meemaken. Daama zou hij zit
ting nemen in de Raad van Toezicht, het controle-orgaan waar
in alle oud-presidenten na hun afscheid hun nadagen slijten.
Nee, het ideaal dat onder zijn voorganger Wisse Dekker tot een
soort doel voor dat jubileumjaar was uitgegroeid — een omzet
van negentig miljard gulden en een winst van drie tot vier pro
cent — zou hij niet kunnen verwezenlijken. Dat stond wel vast.
Maar toch, de resultaten over het jaar 1989, die hij nu op de tien
de april aan de aandeelhouders ging toelichten, zagen er niet
slecht uit. Vol zelfvertrouwen liep hij naar zijn plaats achter de
lange tafel. Tijdens zijn toespraak liet hij zijn gehoor - en de rest
van de wereld — weten dat 1990 voor Philips een nog beter jaar
zou worden.
Dertig dagen later — donderdag 10 mei — was het afgelopen.
Philips had een week eerder, op donderdag 3 mei, bekendge-
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maakt dat het er in het eerste kwartaal van 1990 slechts een
uiterst minimaal winstje uit had weten te persen. De financiële
wereld was woedend, zo bleek uit berichten in tal van kranten.
Niet meer dan zes miljoen gulden winst. En dat terwijl Van der
Klugt dne weken eerder, op 10 april, nog vol optimisme was
geweest. Belazerd voelden de heren analisten zich. Philips’
winstmarges waren al jarenlang veel te laag. Het concern was al
een decennium aan het reorganiseren en bleef kwartaal na kwar
taal bezweren dat het de goede kant opging. Dat viel toch echt
niet meer vol te houden. De koers van het Philips-aandeel kclderde en iedereen vroeg zich al direct af: zal dit de president de
kop gaan kosten?

Hoewel Cor van der Klugt en Wisse Dekker tijdens het presi
dentschap van de laatste ogenschijnlijk als goede maatjes met
elkaar waren opgetrokken, veranderde die verstandhouding op
slag toen Van der Klugt in 1986 het vaandel van Dekker over
nam. In feite had de nieuwe president niet veel op met zijn
voorganger, die zich tijdens zijn regeerperiode staatsman-achtige trekjes had aangemeten, veel omging met grote Europese
industriëlen en politici, en ook bij het publiek een grote popula
riteit genoot. Dekker was tussen 1982 en 1986 het gezicht van
Philips geworden, hoewel volgens velen zijn prestaties ver ach
terbleven bij zijn gunstige imago. Van der Klugt was nog met in
functie, of hij liet zijn voorganger luid en duidelijk — zelfs
publiekelijk, in een interview — weten dat hij nu Philips’ number
onc was.
Dekker had zich in zijn tijd altijd zeer onafhankelijk opgcsteld tegenover de Raad van Toezicht en de toenmalige voor
zitter daarvan, jonkheer Henk van Riemsdijk. Die houding
paste in Dekkers streven de nog resterende invloed van de fami
lie Philips zoveel mogelijk terug te dringen. Van Riemsdijk was
getrouwd met een dochter van Anton Philips, de man die samen
met zijn broer Gerard het concern in 1891 had opgericht. De
familie bezette beginjaren tachtig behalve het voorzitterschap
van de Raad van Toezicht (zoals gezegd een dubbelfunctie, aan
gezien de voorzitter van die Raad ook president-commissaris in
de zin der Nederlandse wet was) ook nog enkele andere posten
in de hogere regionen van het concern. Bovendien kon ze ook
via haar rechten als aandeelhouder nog enige invloed doen gel-
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den. Philips was wel een mondiaal opererende multinational,
maar vertoonde nog steeds trekjes van het oude familiebedrijf
dat het lange tijd was geweest. Die situatie was Wisse Dekker
altijd een doom in het oog geweest en hij had niet nagelaten daar
blijk van te geven.
Nu Dekker was afgetreden als president en zelf Van Riemsdijks plaats als president-commissaris had ingenomen, begon
Cor van der Klugt hèm te bestoken met het soort powerplay dat
zijn voorganger had ingezet tegen de oude Philips-clan. Er deed
zich al snel een goede gelegenheid voor. De accountant-administrateur in de Raad van Bestuur, Robert Spinosa Cattela, had
niet lang voor de machtswisseling aan Dekker laten weten dat
hij vervroegd met pensioen wilde gaan - moe als hij was van de
vele conflicten met zijn president. Hij verbond aan zijn vertrek
echter een conditie: hij zou pas gaan als er voor hem een opvol
ger was benoemd. In het vooijaar van 1986, na de overdracht
van de presidentshamcr, ontving Spinosa Cattela een briefje van
Van der Klugt waarin deze refereerde aan de afspraak met Dek
ker en alvast een vertrekdatum noemde. Spinosa Cattela was
hogelijk verbaasd. Een datum was helemaal niet besproken.
Bovendien bleek uit het briefje niet dat Van der Klugt zijn voor
waarde kende. Hij protesteerde. De nieuwe president besloot
vervolgens de zaak hard te spelen. Hij organiseerde een gesprek
met beide betrokkenen om de kwestie op te helderen. Aange
zien het om een afspraak tussen twee personen ging, stond
natuurlijk van tevoren vast dat één van beiden zou moeten toe
geven niet de gehele waarheid te hebben gemeld. Maar een uur
van tevoren werd de bijeenkomst afgelast. Blijkbaar durfde of
wilde Dekker op dat moment de confrontatie niet aan.
De meeste strijdpunten van de beide Philips-titanen waren
overigens heel wat minder belangrijk en lagen in de sfeer van de
kleine irritaties. Zo verbood Van der Klugt zijn president-com
missaris bijvoorbeeld een keer om een congres over telecom
municatie toe te spreken. Dekker mocht de buitenwereld zijn
gezicht wel tonen, vond hij, maar dan wel heel wat minder fre
quent dan voorheen. Ook in dit geval haalde de president-com
missaris bakzeil.
In die sfeer was het verder gegaan. De verhouding DekkerVan der Klugt was één lange, vier jaar durende aaneenschake
ling van kleine en grotere wrijvingen geweest. En nu, in april en
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mei 1990, was er dit weer: Van der Klugts optimisme, dat velen
binnen het concern toch al irritant en in toenemende mate
irreëel vonden, na drie weken op keiharde wijze onderuitge
haald door de feiten. Dekker voelde zich niet zozeer belazerd —
dat was hij namelijk niet — maar als president-commissaris, als
toezichthouder, gruwelijk voor schut gezet, en voor een ijdel
mens als hij moet dat moeilijk te verteren zijn geweest. En daar
kwam die andere kwestie nog bij. Toen de financiële wereld
begon te steigeren over Philips’ onbetrouwbaarheid, bevond de
president-commissaris zich in de Verenigde Staten voor een
paar pnvé-bezoeken, maar kort voor zijn vertrek had zich een
nogal indringende confrontatie met Van der Klugt afgespeeld
over diens verhouding met Thca Bor.
Het jaar 1990 was voor Van der Klugt niet slecht begonnen.
Nog vóór het bekend worden van de cijfers spraken vrijwel alle
analisten in januari de verwachting uit dat Philips’ winst over het
voorgaande jaar er goed uit zou zien, en dat de winst in het
zojuist begonnen jaar nog hoger zou uitvallen. Vooral de divisie
consumentenelektronica stond er, na de saneringen die de toen
malige directievoorzitter Jan Timmer er in 1988 uitvoerde,
weer aardig voor. Een fraaie prestatie van Timmer, die dankzij
dit succes —en zijn eerdere succes bij Philips’ platenmaatschappij
Polygram - eind 1989 was uitverkoren Van der Klugts opvolger
te worden. En inderdaad: wie in de consumentenelektronica,
het domein van de Japanners, winst weet te maken, mag zich op
de borst kloppen.
Op 1 maart kon Van der Klugt de wereld een nettowinst van
1374 miljoen over 1989 presenteren, dertig procent meer dan in
1988, méér ook dan Philips in elk van de voorgaande jaren tach
tig had kunnen realiseren. De analisten waren niet echt onder de
indruk. Veertig procent van de nettowinst bleek niet afkomstig
uit de verkoop van produkten, maar was te danken aan buiten
gewone baten. Het concern had zijn prestigieuze kantoor in
Parijs verkocht, een deel van de aandelen Polygram naar de
beurs gebracht en nog wat andere bezittingen van de hand
gedaan. Verder profiteerde het winstcijfer nogal van een kort
stondige verlaging van de financiële lasten, met name door
valutakoersverschillen. Maar in feite was zeventig procent van
de gewone omzet (van 57,2 miljard gulden) niet of nauwelijks
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rendabel. Wie de cijfers goed bekeek, moest wel tot de conclu
sie komen dat het concern op zijn normale bedrijfsactiviteiten
juist minder was gaan verdienen.
Philips kent vijf produktsectoren: verlichting, consumentenprodukten, professionele produkten, en componenten — de
paar activiteiten die daar niet in thuishoren vallen onder een
betrekkehjk kleine groep ‘diversen’. Het goede nieuws beperk
te zich eigenlijk tot één van die vier: de consumentenprodukten. Binnen die sector staken twee divisies met kop en schouders
boven het concem-gemiddelde uit: Polygram en de divisie klei
ne huishoudelijke apparaten. Beide boekten een (bruto)
bedrijfsresultaat ter grootte van tien procent van de omzet. Het
resultaat van de divisie consumentenelektronica (ce) — eveneens
onderdeel van de sector consumentenprodukten — was toege
nomen, dankzij stijgende marges en een gunstige ontwikkeling
op de Amerikaanse markt. Toch beliep het resultaat niet meer
dan drie procent van ce’s omzet.
De sector licht bleef de stabiele winstmaker die hij altijd al
was, maar de produktsectoren professionele produkten (waar
computers toe behoren) en componenten (producent van
onderdelen, waaronder chips) leverden simpelweg niets op. De
computerverkopen waren in 1989 flink ingezakt en Philips had
grote bedragen moeten steken in het afboeken van onverkoop
bare voorraden. In de sector professionele produkten verdiende
het concern eigenlijk alleen wat aan zijn communicatiesyste
men, hoewel daar geen winstgroei in zat.
Van der Klugt was er de man niet naar zich door dit soort som
bere analyses af te laten leiden. Winst is winst, vond hij, ook al
komt die uit afstotingen en niet uit de gewone bedrijfsvoering.
‘Een bijzondere bate is geen zonde’, zei hij op i maart tegen de
pers. Hij liet bovendien weten dat Philips niet zou stoppen met
de computeractiviteiten, ondanks het feit dat die in de kwart
eeuw van hun bestaan vrijwel nooit winst hadden opgeleverd en
de laatste jaren met steeds grotere verliezen kampten. ‘We heb
ben een lange adem.’ De Philips-president bleef ook vól ver
trouwen over de chipsactiviteiten, hoewel de verliezen daarop
het resultaat van de produktsector componenten in 1989 met
bijna een half miljard hadden gedrukt. De forse investeringen in
het ontwikkelen van de 1 Megabit-geheugenchip, waar het
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concern sinds 1984 mee bezig was, zouden in 1990 eindelijk
resultaten gaan opleveren, aldus Van der Klugt, en binnen een
tot twee jaar zouden de chips winstgevend zijn.
De president stelde tegenover zijn gehoor dat de strategische
heroriëntatie, die hij drie jaar tevoren had ingezet, duidelijk
vruchten afwierp. In die periode waren 75 van de meer dan 420
Philips-fabrieken gesloten en vrijwel alle defensie-activiteiten
afgestoten. De zaken stonden er kortom goed voor, vond hij. En
1990, ja, dat zou inderdaad een heel aardigjaar kunnen worden.
De president had inmiddels inzicht in de onizet en de resultaten
van de eerste twee maanden en hij was er tevreden over, zei hij
de pers. Het zou mogelijk moeten zijn in 1990 een omzetgroei
van zes procent en in de "‘winstgevende groepen een verdere
resultaatverbetenng te realiseren.
Het was allemaal een beetje natte-vinger-werk, maar dat
wist de financiële pers niet. De Philips-administratie is in januari
altijd het grootste deel van haar tijd kwijt met het opmaken van
de balans over het voorgaande jaar, een zeer grote operatie, aan
gezien het om de cijfers uit ongeveer zestig landen gaat. Over
januari wordt daarom niet apart gerapporteerd, alleen de omzet
ten zijn bekend. Dat houdt in dat de definitieve cijfers over die
maand, en over februari, half maart beschikbaar zijn. Toen Van
der Klugt op 1 maart zijn uitspraken over januari en februari
deed, had hij nog maar weinig concreets in handen.
Het optimisme dat de Philips-president op i maart tegenover de
pers en op 10 apnl tegenover de aandeelhouders toonde, was
niet uitzonderlijk. Sommigen zouden het ‘kleuren van de wer
kelijkheid’ noemen, anderen prefereren misschien de term ‘lie
gen’. Van der Klugt beschouwde het opdissen van optimistische
verhalen stellig niet als liegen, veeleer als motiveren. Hij was
overigens niet de enige die er zo over dacht. Ook zijn vice-pre
sident Gerrit Jeelof hield ervan om grote, enthousiaste verhalen
op te hangen. ‘Het gekke is dat het nog werkt ook’, zeggen
velen die hen aanhoord hebben. ‘Je wordt er door aangestoken.’
En Van der Klugt, zo wist iedereen, kon mensen enthousiasme
ren. Hij stond dan misschien wel te ‘kleuren’ of te ‘liegen’, maar
op een meeslepende manier. Hij probeerde simpelweg de toe
komst altijd als veel mooier te schilderen dan het heden.
Daar kwam bij: blindheid voor slecht nieuws behoorde al
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jaren tot de cultuur in de Philips-top. In de tijd van Nico
Rodenburg (president tussen 1977 en 1982) en Wisse Dekker
(1982-1986) bijvoorbeeld is er een aantal rapporten geschreven
die uitwezen dat Philips enkele tienduizenden mensen te veel in
dienst had, van wie vele duizenden in de staforganen. Niemand
vond het echt nodig daar wat aan te doen. Ook bij Van der
Klugt waren waarschuwingen aan dovemansoren gericht. Al
jaren werd door deze en gene beweerd dat de zaken in feite
steeds meer de verkeerde kant op aan het lopen waren. Zo had
de top van de sector componenten al vanaf 1986 regelmatig
gezegd: we kunnen die reusachtige investeringen in de Megabit-chip niet zelf opbrengen, deze divisie gaat zo failliet. Eind
1988 werd die waarschuwing nog eens schriftelijk, in extenso,
bij de Raad van Bestuur op tafel gelegd, in het kader van een go,
no-go beslissing. Maar Van der Klugt meende: al is het zo, het
Megabit-project is van strategisch belang en Philips heeft er het
geld wèl voor. Het werd dus doorgaan.

Tussen de presentatie van de jaarcijfers 1989 op 1 maart en de
aandeelhoudersvergadering van 10 april had de Philips-president nog wat andere klusjes te klaren. In de eerste plaats wilde
hij af van drs. J. Goris (toen 57 jaar), de financiële man in de
Groepsraad (dit orgaan was ingesteld in 1987 en bestond uit de
leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met de directievoor
zitters van de belangrijkste produktsectoren en de groepsdirectcuren voor accounting en financiën). Van der Klugt kon slecht
overweg met deze vriendelijke, introverte man, die rondreed in
een Saab zonder chauffeur en een gevoelige en bovenal beschei
den aard had. Hij en de explosieve, extraverte Van der Klugt
waren absolute tegenpolen. Goris had last van foot-in-mouth disease: tijdens publieke optredens sloeg hij dicht en kwam hij
weifelend en onzeker over. Bovendien wilde Van der Klugt af
van de traditie dat de financiële taken in de Philips-top waren
verdeeld in een controlerende en een uitvoerende functie. In de
buitenlandse Philips-vestigingen zijn de functies van treasurer (de
beheerder van de schatkist) en controller (degene die een wakend
oog op de uitgaven houdt) altijd in één persoon verenigd, de
financieel-administratief directeur. Maar in Philips’ Raad van
Bestuur waren er altijd een treasurer èn een controller, waarbij
de laatste tevens verantwoordelijk was voor de interne financië-
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Ie rapportage. De reden voor die splitsing van verantwoorde
lijkheden was altijd geweest dat men vond dat het combineren
ervan de betreffende persoon te veel macht zou geven. Door ze
te verdelen over twee bestuursleden creëerde men meer even
wicht — een kwestie van het inbouwen van checks and balances in
het bestuur van de onderneming.
Maar Wisse Dekker noch Cor van der Klugt had veel op met
dat wakende oog van de controller/administrateur, een functie
die tussen 1976 en 1987 bekleed werd door het bestuurslid
Robert Spinosa Cattela. Die was met Dekker vele malen in
conflict geraakt. Zijn opvolger Henk Appelo kwam aanvanke
lijk niet in de Raad van Bestuur, maar in de Groepsraad - met
andere woorden: een trapje lager dan zijn voorganger. Als lid
van de Groepsraad zonder de titel ‘lid van de Raad van Bestuur’
was Appelo immers in feite ondergeschikt aan de Groepsraadsleden die wèl lid waren van de Raad van Bestuur. Een jaar later,
in 1988, volgde Goris de scheidende treasurer Jan Zantman op,
wederom niet als bestuurslid maar als lid van de Groepsraad. Zo
verdwenen de functies van treasurer en controller uit de Raad
van Bestuur.
Het binnenhalen van Goris was een gok geweest. Hij had
zich vanaf medio jaren zeventig als directeur van de afdeling corporateJinance een bekwaam man getoond. Rond 1985 kreeg hij
de leiding over de participatiemaatschappij Euroventures, die
Philips samen met een aantal andere bedrijven had opgericht en ook dat deed hij wederom op een wijze die tot tevredenheid
stemde. Hij was kortom een goede uitvoerder, een keurige man
ook, zeer gezien bij bankiers. Wisse Dekker was zo met hem
ingenomen dat hij Goris naar alle waarschijnlijkheid een post in
de Philips-top toezegde. Maar toen hij in 1988 door Van der
Klugt daadwerkelijk in de Groepsraad werd opgenomen, bleek
al snel dat hij — zoals sommigen hadden gevreesd — niet in staat
was zelfbesluiten te nemen.
Het karakter van de nieuwe controller van het concern,
Henk Appelo, conflicteerde minder met dat van zijn president.
Appelo heeft de huid van een olifant en een groot incasserings
vermogen. Hij is net als Van der Klugt iemand die altijd een
goed verhaal klaar heeft. Toen de Philips-president dan ook
besloot dat het tijd werd de functie van treasurer en controller in
één hand te leggen, was duidelijk wiens hand dat zou worden.
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Hij promoveerde Appclo tot bestuurslid en stelde hem daarmee
duidelijk boven Goris. Dc zachtmoedige bankier trok zijn con
clusies en vertrok zonder ophef.
Het tweede karweitje dat Van der Klugt die maand maart regel
de, was het wegwerken van de nog tamelijk jonge Frans Otten
(toen 55 jaar), zoon van de vroegere president ir. Frans Otten en
kleinzoon van oprichter Anton Philips (Otten senior was
getrouwd met Annetje Philips, een dochter van Anton). Otten
junior stond bekend als een schuchter en sociaal geëngageerd
man, die zich bijvoorbeeld intensief had beziggehouden met de
Centrale Ondcrnemings Raad - het in de Nederlandse wetge
ving verplichte overlegorgaan van werknemers en onderne
ming. Maar deze Philips-telg had nooit enige serieuze kernacti
viteit in zijn portefeuille gehad. Zijn laatste grote optreden, het
opzetten van een joint venture tussen de divisie medische syste
men en het Britse bedrijf Pieker, in 1987, was fout gelopen, en
dat werd hem nog steeds enigermate aangerekend. Maar de
belangrijkste reden waarom Van der Klugt van hem afwilde,
was vermoedelijk simpelweg het feit dat hij tot de familie Philips
behoorde. Wat dat betreft was Van der Klugt het roerend met
Wisse Dekker eens: de laatste restjes invloed van die familie
dienden zo diep mogelijk te worden begraven.
Otten dacht er al langer over het Philips-bedrijf geheel te
verlaten. Hij kon het niet vinden met Van der Klugt, die zich
veel te optimistisch uitliet over de gang van zaken bij het con
cern, zich achter dc rug van Otten bemoeide met diens zaken en
een hard machtsspel speelde. Toen in maart 1990 Van der Klugt
Otten de baan van permanent Philips-vcrtegcnwoordiger in
Brussel aanbood, accepteerde hij, in principe. Van der Klugt liet
het nieuws naar buiten brengen. Nog voor hij naar Brussel zou
vertrekken realiseerde Otten zich dat zijn nieuwe baan niet veel
meer dan een ceremoniële functie zou worden. Hij hield de eer
aan zichzelf en verliet het concern.
De familie Philips zal met deze gang van zaken niet gelukkig
zijn geweest. Een niet geheel onbelangrijk feit, aangezien de
Philips-clan via controle over een aantal prioriteitsaandelen
toch nog wel over enige invloed beschikte. Er zijn in totaal maar
tien aandelen met stemrecht in het concern. Drie waren op dat
moment in handen van de inmiddels 86-jarige Frits Philips, zijn
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zwager Henk van Riemsdijk en het voormalige bestuurslid
Hartong. De overige zeven berustten bij de dr A. F. Philips
Stichting, waarvan het bestuur gevormd werd door oud-president Rodenburg, de oud-bestuursleden Pannenborg, Noordhof en Kuilman, president-commissaris Dekker en president
Van der Klugt. Van deze in totaal negen mensen zou men er vijf
tot de ‘clan’ kunnen rekenen, althans tot de generatie die Philips
na de Tweede Wereldoorlog groot had gemaakt.

In de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van 10 april
druppelden bij de concemtop geleidelijk aan meer gegevens
over de financiële situatie binnen. Nu was de beoordeling van
die cijfers elke maand opnieuw weer lastig. In de eerste plaats
vonden er al vanaf 1980 voortdurend afslankingen en reorgani
saties plaats, met het doel Philips’ teruglopende winstmarge te
vergroten en de slechte financiële situatie te verkeren. In 1988
waren onder andere inkninpingsoperaties bij het hoofdkantoor
van de consumentenelektronica en bij de centrale staforganen
van start gegaan, in 1989 bij de produktievestigingen van de
consumentenelektronica — al met al vele duizenden mensen.
Het probleem was en is altijd: het valt niet helemaal te voorspel
len wanneer al die mensen ook daadwerkelijk zijn vertrokken.
Gezien alle plannen zou Van der Klugt er van uit kunnen gaan
dat hij aan het eind van dat jaar minstens vijfduizend jaarsalaris
sen minder zou hoeven uitbetalen — misschien zelfs tiendui
zend. Dat zou een positiefeffect op het bedrijfsresultaat van vijf
honderd miljoen tot een miljard op kunnen leveren, als de
omzetontwikkeling tenminste niet onder de inkrimpingen zou
lijden.
Daarnaast waren er nog talloze andere onzekere factoren. De
prijzen zouden kunnen dalen, de wisselkoersen konden veran
deren, en ook de omzet kon minder gunstig uitvallen dan ver
wacht. Een andere moeilijkheid was dat men in de divisies de
neiging had om in de eerste twee maanden van elk kwartaal
rekening te houden met mogelijke tegenvallers op het gebied
van de voorraadontwikkeling, verliezen door slechte debiteu
ren en tegenvallende projecten. De schattingen van die tegen
vallers werden altijd aan de sombere kant gehouden, om verve
lende verrassingen te voorkomen. Bij het opmaken van de
derde maand, tevens een kwartaal ma and, bekeek men dan hoe
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groot ze werkelijk waren geweest. In de praktijk bleek de situ
atie dan vaak mee te vallen ten opzichte van de sombere schat
tingen. Het gevolg was dat de maandresultaten een soort golfpa
troon vertoonden: twee maanden matig, de derde maand beter,
weer twee maanden matig, een maand beter, enzovoort. Erg
uitgesproken was dat patroon niet, maar het was er.
Een derde probleem waar Philips-presidenten bij het uit
spreken van jaarverwachtingen mee te maken hebben is dat
sommige divisies hun winst pas helemaal aan het eind van het
jaar realiseren. Vooral in de sector professionele produkten zit
ten nogal wat leveranties aan overheden of gesubsidieerde
instellingen, bijvoorbeeld ziekenhuizen. Dergelijke klanten
regelen en betalen hun orders vaak pas aan het eind van het jaar.
De grootte van de winsten uit die professionele hoek is dus altijd
weer een verrassing.

Met al deze effecten moesten Van der Klugt en zijn Raad van
Bestuur rekening houden toen ze in de loop van maart in de
gaten kregen dat de resultaten van de eerste twee maanden van
1990 - anders dan de president op 1 maart had gezegd — bijzon
der slecht waren. Halverwege de maand werd het definitieve
bericht over januari en februari zoals gebruikelijk door de af
deling Corporate Accounting toegezonden aan de Raad van
Toezicht, de Raad van Bestuur en enkele belangrijke stafdirccteuren, terwijl ook de directies van de divisies en die in de lan
den waar Philips actief is, een aantal voor hen relevante cijfers
ontvingen. Vervolgens is aan de divisie- en de belangrijkste
landendirecties gevraagd: wat is er nu eigenlijk aan de hand, is
dit echt, wat is de kans op een goed derde-maand-effect? Het
beeld dat daaruit voortkwam, was niet geheel duidelijk. In ieder
geval de sector componenten en het hoofdkwartier in de Ver
enigde Staten maakten kenbaar: dit is echt, reken nergens op.
Verschillende betrokkenen wezen er bovendien op dat 1990
minder meevallers zou opleveren in de vorm van bijzondere
baten en kostenreducties dan 1989. Verder waren de wissel
koersen — met name die van de Amerikaanse dollar — in die
periode ongunstiger dan waarmee gerekend was, een gegeven
dat altijd een negatieve invloed heeft op Philips’ cijfers.
Met deze toch wat somber stemmende combinatie van fei
ten, indrukken en mogelijke effecten moest de aandeelhouders-
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vergadering worden voorbereid. Volgens de gebruikelijke pro
cedure zouden rond 8 apnl omzetcijfers per land en per produktdivisie over de maand maart - en daarmee over het kwartaal
— beschikbaar zijn. Het definitieve beeld van het kwartaal voor
het gehele concern, inclusief de resultaten, zou pas omstreeks 20
april bekend zijn. Rond die tijd zou ook een uitgebreidc kwartaal-analyse plaatsvinden in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur, de leiders van de divisies en enkele stafdirecteuren. Op
3 mei, zo lag in de bedoeling, zou de openbare presentatie van
dat kwartaal plaatsvinden.
Op de dag van de aandeelhoudersvergadering van 10 april
waren er dus omzet- en winstcijfers over de eerste twee maan
den voor het hele concern. Verder waren er omzetcijfers, maar
nog geen winstcijfers, van de landen en de produktdivisies over
de derde maand, en een heleboel signalen die niet eenduidig
waren maar die over het algemeen geen aanleiding gaven tot
groot optimisme. Bovendien was het de gewoonte om in de
eerste week na afloop van het kwartaal telefonisch contact te
zoeken met de belangrijkste landen en de belangrijkste produktiecentra en nog eens na te vragen of er reden was om bijstellin
gen te verwachten. Dat zal zeker ook voor 10 april gedaan zijn.
Voor de vergadering van de aandeelhouders begon lichtte
Van der Klugt zoals gebruikelijk de Raad van Toezicht in over
de actuele situatie. Het beeld dat hij de leden schetste, schijnt
redelijk realistisch te zijn geweest. Dat kon ook moeilijk anders
omdat, zoals we zagen, de leden van dat orgaan altijd de
beschikking krijgen over de cijfers, ’s Middags, tegenover de
aandeelhouders, was de president als gezegd echter weer een en
al optimisme. Hij sprak over het op koers liggen van de Philipstanker en zijn positieve verwachtingen voor 1990. Achteraf
hebben zowel bestuursleden als leden van de Raad van Toezicht
hun verbijstering uitgesproken over Van der Klugts al te opti
mistische uitlatingen. Maar niemand ondernam actie. Uiteinde
lijk neigden zijn collega’s en de toezichthouders er vermoede
lijk toch toe de kwestie te beschouwen als het zoveelste bewijs
van ’s mans aard.
Maar dat veranderde op slag enkele weken later, na de pre
sentatie, op donderdag 3 mei 1990, van de cijfers over het eerste
kwartaal 1990. Philips’ nettowinst uit gewone bedrijfsvoering
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bleek ineengeschrompeld tot een miezerige zes miljoen gulden
(in het eerste kwartaal 1989 was het 223 miljoen geweest).
Alleen dankzij het afstoten van defensie-activiteiten — met name
de verkoop van de fabrikant van vuurgeleidingssystemen Hol
landse Signaal aan het Franse Thomson — kon de totale netto
winst op 336 miljoen worden gebracht. Henk Appelo, die de
cijfers presenteerde, trachtte toch nog enig optimisme ten toon
te spreiden. Inde tweede helft van 1990 zou het wel weer beter
gaan, zei hij. En: we handhaven de doelstelling van Van der
Klugt om in 1992 minimaal drie procent van de omzet als netto
winst uit gewone bedrijfsuitoefening te boeken. De slechte
resultaten waren volgens de financiële man vooral te verklaren
uit prijsdalingen ten gevolge van ongunstige wisselkoersver
houdingen. Bovendien vielen de opbrengsten van de perso
neelsinkrimping tegen. De personeelskosten waren zelfs geste
gen, ondanks het afstoten van 3300 arbeidsplaatsen (een effect
dat kan optreden als het gemiddelde opleidingsniveau of de
gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt).
Appelo zei tijdens zijn persconferentie dat de hele Philips—
top door de schamele zes miljoen verrast was geweest. Later
begon het verhaal te circuleren dat de verrassing zat in de forse
verliezen die Philips’ Amerikaanse bedrijfje in personal compu
ters, Headstart, ineens te zien gaf. Maar hoewel dat bedrijf
inderdaad niet goed vanuit Nederland in de gaten werd gehou
den, is deze verklaring gezien de eerdere waarschuwing vanuit
het Amerikaanse hoofdkantoor niet erg geloofwaardig. Boven
dien waren de verliezen bij Headstart nu ook weer niet zó groot
dat ze de gehele ‘verrassing’ konden verklaren. Doelend op de
ongunstige dollarkoers liet Appelo de verzamelde pers verder
weten: ‘Toen de top anderhalve week geleden alle cijfers uit de
verschillende landen en produktsectoren onder ogen kreeg,
werd pas duidelijk dat de flinke omzetstijging in diverse secto
ren niet opwoog tegen wat ik zou willen noemen valutaire
tegenwind.’ Wederom gold echter: dat kon geen verrassing
zijn, omdat er goede gronden waren om op die tegenwind te
rekenen.
Opmerkelijk is overigens dat kort na het intern bekend
raken van de kwartaalcijfers, rond 20 april, de koers van het Philips-aandeel was gaan dalen, terwijl de handel in dat aandeel
sterk toenam. Normaal stijgt de koers in de dagen voor de pre-
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sentatie van de kwartaalcijfers. Appclo, hiermee geconfron
teerd, wierp elke suggestie van handel met voorkennis van zich
af. Feit is in ieder geval dat een select gezelschap van enkele tien
tallen topmensen binnen het concern op het moment van de
koersdaling op de hoogte is geweest van de cijfers. De kans dat
zij zelf tijdig hun aandelen van de hand hebben gedaan is vrijwel
nihil, aangezien zij daarop gecontroleerd worden. Wel blijft de
— niet te bewijzen — mogelijkheid bestaan dat de beschikbare
informatie via één of meerderen van hen bij derden is beland.

Keren we terug naar beide hoofdrolspelers. Ook Wisse Dekker
was van Van der Klugts verhouding met Thea Bor op de hoog
te, en hij had de president eerder dat jaar laten weten dat die wat
hem betreft uit den boze was. Toch kwam zijn irritatie hierover
—ja, al zijn irritatie over Van der Klugt - pas goed tot uitbarsting
vlak vóór zijn vertrek naar de Verenigde Staten, dat wil zeggen
enige dagen voor 3 mei 1990, de datum waarop de slechte cijfers
over het eerste kwartaal bekendgemaakt werden. Tijdens een
ontmoeting stelde de president-commissaris de president een
vraag die eerder past bij televisieseries als dallas of D yn asty
dan bij een nuchtere Nederlandse multinational. De scène moet
ongeveer als volgt zijn verlopen. Hoe zit het nu eigenlijk, vroeg
Dekker aan Van der Klugt. Heb je iets gedaan aan je verhouding
met Thea Bor? De president gaf een antwoord dat er op neer
kwam dat er van een verhouding geen sprake meer was. Maar
Dekker wist sinds kort met zekerheid dat de relatie nog steeds
gaande was, omdat iemand — onbekend is wie — hem daarover
concrete informatie had toegespeeld. En dus was het zijn beurt
om de man die zijn tegenstander was geworden te wijzen op het
feit dat hij niet de gehele waarheid vertelde.
Het was déze ontmoeting die Dekker de kracht gafde rol van
beul op zich te nemen. Najaren van oplopende spanningen en
groeiende onmin had hij nu eindelijk zijn grens bereikt. Eerst
voerde hij het conflict verder op. Van der Klugt moest er nood
gedwongen mee akkoord gaan dat Thea Bor op het vliegtuig
naar Taiwan werd gezet, om enige tijd onder te duiken bij een
familielid. Maar Van der Klugt was er de man niet naar om het
daarbij te laten. Hij vroeg zijn geliefde onmiddellijk een echt
scheiding te regelen (ze was nog getrouwd), en trof voorberei
dingen om met haar te gaan samenwonen in het luxueuze com-
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plex Résidence de Karpcn in Eindhoven, waar hij een apparte
ment had gekocht — net als Wisse Dekker overigens, die er al
woonde. Intussen wachtte Dekker zelf op de aanleiding die hij
nodig had om het zwaard ook daadwerkelijk te laten vallen.
Na de presentatie van de kwartaalcijfers brak de hel los. De
internationale financiële wereld, die Philips jarenlang het voor
deel van de twijfel had gegund, liet het concern na 3 mei vallen.
De beurswaarde van het Philips-aandeel zakte scherp. Analisten
reageerden met boosheid, verbijstering en ongeloof op de
kwartaalcijfers. ‘Het Philips-schip lijkt onbestuurbaar’, zei een
van hen. Ze ergerden zich hevig aan het feit dat Philips — bij
monde van Appelo — de oorzaken van zijn magere resultaten
nog steeds voornamelijk bij externe factoren bleef leggen, bij
wisselkoerseffecten en financieringslasten, maar niet bij het
bednjf zelf. Niemand buiten het concern had deze plotselinge
en extreme verslechtering ook voorzien. Enkele analisten had
den eind maart, begin april nog een bezoek aan Philips gebracht,
maar toen werd nog geen enkele indicatie gegeven dat de pro
blemen zo ernstig waren. En ernstig waren ze. Zelfs een tradi
tioneel goede verdiener als beeldbuizen leed als gevolg van een
goedkope yen nu onder de Japanse concurrentie, terwijl ook de
ijzersterke lichtgroep een daling van het bedrijfsresultaat moest
incasseren. De verliezen bij computers rezen gewoon de pan
uit. Wanneer maakte het concern hier nu eindelijk eens een
eind aan, vroegen de analisten zich af.
Hoewel de storm al snel weer wat luwde, vloog Wisse Dek
ker op zondag 6 mei weer terug uit de vs. Op maandag 7 mei
ontmoette hij Van der Klugt in Brussel en stelde hij het thema
‘aftreden’ aan de orde. Terwijl Dekker naar Eindhoven ging
bracht de president een deel van diezelfde week door in Ouchy,
Zwitserland, waar het jaarlijkse overleg met de directeuren van
de landenorganisaties plaatsvond. Op dinsdag 8 mei hield hij
daar zijn presidentiële inleiding, en schokte hij velen van de aan
wezigen door opnieuw vol branie optimistische verhalen op te
hangen en met geen woord te reppen over de actuele gebeurte
nissen.
Gedurende de daaropvolgende dagen hadden Dekker en
Van der Klugt regelmatig telefonisch contact met elkaar, met de
leden van de Raad van Beheer en de Raad van Toezicht en met
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de houders van de prioriteitsaandelen. Van der KJugt was geens
zins van plan om afte treden en probeerde, net als Dekker, steun
te vinden voor zijn positie. Maar Dekker had, en behield, het
overwicht. Op donderdag 10 mei was duidelijk dat de president
de strijd had verloren. Hij zou moeten gaan, en de enige vraag
die restte was: gaat hij vrijwillig of onvrijwillig.
Het Philips-concem had vooral na de Tweede Wereldoorlog
een ongekende bloei doorgemaakt. Het was uitgegrocid tot een
multinational met omzetten tussen de 55 en 60 miljard gulden
en vestigingen in vele landen. Zijn technologische vermogens
werden alom geroemd. Zijn grote concurrenten, met name de
Japanse elektronicafabrikanten, hadden ontzag voor het Neder
landse bedrijf dat zich als een van de weinige in de westerse
wereld had weten te handhaven tegenover hun geweld. Deson
danks was het in een ernstige crisis geraakt, met als dieptepunt
een bizarre confrontatie tussen de twee machtigste mannen die
het in de jaren tachtig had voortgebracht: Wisse Dekker en Cor
van der Klugt.
Hoe had het zover kunnen komen? Twintig jaar lang waren
de voortekenen van de nu ontstane crisis al zichtbaar, in steeds
groter getale en in steeds verder oplopende intensiteit. Velen in
het management hadden waarschuwende geluiden laten horen,
en er waren ook tal van pogingen ondernomen om het nade
rende onheil van de almaar teruglopende winstgevendheid te
keren. Nu bleek dat al die pogingen niet meer dan kuriereti atn
Symptom waren geweest. De grondoorzaken van de crisis lagen
er grotendeels nog steeds, diepgeworteld als zij waren in de cul
tuur en de structuur van de onderneming.
Het drama van Cor van der Klugt was, dat hij eigenlijk de
eerste Philips-president was die daadwerkelijk had geprobeerd
iets aan die grondoorzaken te doen. Toen hij aantrad wilde hij
niets minder dan een revolutie ontketenen, en zoals in het vol
gende zal blijken heeft hij ook werkelijk stappen in die richting
gezet. Maar door zijn persoonlijkheid en zijn stijl werkte hij
tegelijkertijd aan zijn eigen ondergang. Hij begaf zich in een
conflict met zijn president-commissaris, dat uiteindelijk alleen
met het vertrek van één van beiden opgelost kon worden. Vier
jaar lang was hij de sterkste geweest. Maar intussen had zijn
tegenstander krachten verzameld. Door zijn antwoord op de
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vraag naar Thea Bor had Van der Klugt Dekker even een zwak
ke plek laten zien. Dat was genoeg. De slechte kwartaalcijfers
deden de rest. Daarna volgde een maalstroom van gebeurtenis
sen, waarvan de effecten als een schokgolfin alle hoeken van het
concern voelbaar waren.
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Philips zou moeten worden bestuurd vanuit een Boeing 747,
vond Pieter Vink, een Jumbo, vliegend boven de Atlantische
Oceaan, ergens tussen de machtscentra Eindhoven en New
York, met aan boord de beide presidenten - die van PhilipsAmerika en die van de rest van het concern. Vink, een aimabe
le, joviale figuur, was in de loop der jaren uitgegroeid tot een
machtig man. De Noordamerikaanse Philips-activiteiten, aan
vankelijk een gering deel van de concernomzet, omvatten begin
jaren tachtig al tegen de dertig procent, en de facto had niet
Eindhoven maar Vink de zeggenschap erover in handen. Niet
alleen gedurende zijn periode als topman van de North Ameri
can Philips Corporation (napc), maar ook daarna, in zijn func
tie van ‘chairman of the goveming committee of the United
States Philips Trust’.
De kwestie was simpel. De nv Philips’ Gloeilampenfabrie
ken had, als puntje bij paaltje kwam, niets over haar Amerikaan
se bezittingen te vertellen. De zeggenschap lag bij de trust, de
beheersmaatschappij waarin die bezittingen waren onderge
bracht. En de trust, dat was Pieter Vink. Hij was in Amerika de
baas, en hij liet dat luid en duidelijk weten ook. Ik praat alleen
maar met de president, was zijn stelregel, niet met de Raad van
Bestuur, en al helemaal niet met managers op andere niveaus.
De meeste Philips-presidenten slikten Vinks autonome
opstelling keer op keer. Frits Philips, Van Riemsdijk, Roden
burg, Dekker — Vink kon ze om zijn vinger winden. Bijna een
miljard gulden gaven ze hem om de Noordamerikaanse activi
teiten uit te bouwen, zonder enige daadwerkelijke controle,
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zonder enige macht over dat geld te hebben. Mede daardoor
was Philips uitgegroeid tot een tweekoppig monster dat steeds
moeilijker te besturen viel. Tot Cor van der Klugt president
werd.
De trust - aanvankelijk American Philips Trust geheten - werd
gecreëerd in augustus 1939, kort voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, en in 1956 omgezet in een nieuwe
trust, de United States Philips Trust. In de American Philips
Trust waren ook de Zuid- en Middenamerikaansc bezittingen
van het concern ondergebracht, in de nieuwe us Philips Trust
bleven alleen de bezittingen in de Verenigde Staten achter. De
zeggenschap daarover lag geheel in handen van het goveming
connnittee, het bestuurscomitc van de trust, een college dat aan
vankelijk geheel uit Amerikaanse staatsburgers bestond - tot
1974, toen ook de president van Philips er zitting in kreeg. De
ratio van deze constructie was dat de Amerikaanse Philips—
bednjven daardoor gemakkelijker een security clearance konden
krijgen, dat wil zeggen toestemming om defensiecontracten uit
te voeren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie verleent
zo’n clearance alleen aan bedrijven die niet onder buitenlandse
controle vallen. Aan die voorwaarde kan op verschillende
manieren worden voldaan. Zo kan een buitenlandse moeder
maatschappij wel eigenaar blijven van de aandelen van haar
dochter, maar het bijbehorende stemrecht onderbrengen bij
een voting trust. Maar ze kan ook de hele eigendom overdragen
en daarmee alle zeggenschap kwijtraken. En dat is wat Philips
had gedaan met de creatie van de us Philips Trust: een juridisch
compleet onafhankelijke Amerikaanse poot in het leven roe
pen. Het Nederlandse concern kon zelfs zijn eigen bezittingen
niet aan de trust onttrekken. Het kon die alleen terugkrijgen als
het bestuurscomité zelf de trust ontbond.
Toen Philips vóór de Tweede Wereldoorlog de American
Trust in het leven riep, was die complete onafhankelijkheid ook
de bedoeling — niet alleen om defensie-opdrachten binnen te
halen, maar vooral vanwege de oorlogsdreiging. Philips vreesde
namelijk dat een Duitse bezetting van Nederland ertoe zou
kunnen leiden dat zijn buitenlandse activiteiten door de betref
fende regeringen als ‘vijandig’ aangemerkt en geconfisqueerd
Zouden kunnen worden. De trustconstructie kon dat voorko
men.
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Vanuit deze gedachte nam het concern nog een tweede maatre
gel. Na 1938, toen Duitsland Oostenrijk annexeerde, hadden
verschillende Europese rechtbanken bepaald dat geld dat onder
nemingen te goed hadden, moest worden overgemaakt naar het
land van vestiging. Voor Philips betekende dat: naar Nederland.
Om te voorkomen dat zijn tegoeden in handen van de bezetter
zouden vallen, bracht Philips bij het uitbreken Van de oorlog
zijn officiële zetel over naar de Nederlandse Antillen.
Zowel de zetelverplaatsing naar de Antillen als het onder
brengen van grote delen van zijn bezittingen in een tweetal
trusts - naast de American Trust voor de activiteiten in Noord-,
Midden- en Zuid-Amcrika was er ook nog een trust in Enge
land voor de activiteiten in de landen die tot de Commonwealth
behoorden — leverde Philips dus volop mogelijkheden zich te
onttrekken aan de Duitse bezetter. Het was een meesterlijke zet,
die de overleving van het concern gedurende de Tweede
Wereldoorlog heeft betekend.
Nadat vrijwel de gehele Philips-top - op de jonge Frits Phi
lips na — in mei 1940 Nederland was ontvlucht, streken vier
mannen in New York neer: dr. Anton Philips, een van de twee
oprichters van het bedrijf, zijn schoonzoon en toenmalige presi
dent ir. Frans Otten, en de bestuursleden Van Walsem en Loupart. Zij brachten een schat aan ‘grondstoffen’ met zich mee, in
de vorm van patenten, kennis en geld, en startten daarmee onder de vlag van de American Philips Trust - in de winter van
1942 een onderneming met de naam North American Philips
(nap). Ze namen hun intrek in een vleugel van het Roosevelt
Hotel, en bevestigden een goudgeletterd bord met ‘Board of
Experts for the Philips Trust’ aan de ingang. Die naam was
gekozen omdat formeel niet zij, maar het Amerikaanse
bestuurscomité van de trust de nieuwe onderneming leidde.
Maar in feite hadden de Nederlanders de touwtjes wel degelijk
in handen.
De uitgeweken Philips-top bundelde de al bestaande kleine
industriële activiteiten in de vs in twee fabrieken in New Yorkse voorsteden (Dobbs Ferry, Mount Vemon) en twee fabrieken
in Lewiston, Maine. In deze fabrieken werden kwartskristallen
(onder andere voor gebruik in militaire communicatie-apparatuur), draad, kabel, röntgenbuizen (voor medisch gebruik),
radiobuizen en andere gespecialiseerde apparatuur en elektroni-
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sche onderdelen vervaardigd. In 1944 stichtte men bovendien
een onderzoekslaboratorium in Irvington-on-Hudson.
Na de oorlog begon nap op bescheiden schaal activiteiten te
ontwikkelen in de consumentenelektronica. Het bedrijf im
porteerde verder een beperkt aantal Philips-produkten, zoals
schecrapparaten, ging verder met de produktie van elektrische
en elektronische onderdelen en groeide uit door de acquisitie en
het exploiteren van activiteiten die in een aantal gevallen
bepaald niet tot Philips’ kernactiviteiten hoorden, zoals fabrie
ken voor borstels en farmaceutische artikelen. De Amerikaanse
poot produceerde voor de Amerikaanse markt, en de concemcentrale in Eindhoven het het allemaal rustig groeien en bloei
en.
Het concern had verkoop- en produktievestigingen in tal
van landen, veelal gerund vanuit plaatselijke hoofdkantoren, en
al die zogenoemde nationale organisaties (no’s) richtten zich net als North American Philips — grotendeels op de eigen thuis
markt. Het Philips-adagium van de voor- en ook de eerste
naoorlogse jaren was: lokaal produceren voor de lokale markt,
localforlocal. Het Amerikaanse management was bovendien uit
stekend, Pieter Vink en zijn voorganger Pieter van den Berg
bouwden een prima renderende business op. So who cared?
Maar in de jaren zeventig veranderde de situatie drastisch
door een sene kleinere en grote acquisities — aankopen die alles
te maken hadden met Philips’ wens een werkelijk wereldwijd
opererende multinational te worden. Tot dan viel het zwaarte
punt van Philips’ activiteiten in Europa, maar daar moesten
Amenka en Azië als tweede en derde zwaartepunt bij komen.
En dus begon Eindhoven te zoeken naar bedrijven die pasten bij
Philips’ kernactiviteiten.
De eerste grote Amerikaanse acquisitie, in 1974. was televisiefabrikant Magnavox, aangekocht voor 168 miljoen dollar. In
1975 volgde chipsproducent Signetics, in 1981 de televisie-activiteiten van General Telephone & Electronics Coinpany — met
de merknamen Sylvania en Philco — voor 117 miljoen dollar.
Magnavox had sinds 1974 alleen maar verliezen opgeleverd, op
twee jaren na. Door de aankoop van Sylvania en Philco zou het
Amerikaanse marktaandeel in Tv-vérkopen moeten verdubbe
len tot vijftien procent. Nadat in de jaren tussen 1968 en 1980 al
kleinere lichtbedrijven waren gekocht, nam de Amerikaanse
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Philips-poot - die inmiddels North American Philips Corpora
tion (n apc) heette — in 1983 bovendien de lichtactiviteiten van
Westinghouse over. Deze nieuwe aanwinsten pasten stuk voor
stuk in Philips’ kernactiviteiten, en Eindhoven wilde het
managen daarvan niet uitsluitend overlaten aan het Amerikaan
se hoofdkantoor in 42nd Street, New York. De concemcentrale wilde ook zelf de nodige invloed uitoefenen. En daarmee
begonnen de problemen.
Ergens in de tweede helft van 1985 zond Cees Bruynes, sinds
1 januari 1982 de opvolger van Pieter Vink als chiefexecutive officer
van N apc, vanuit New York een bericht naar het hoofdkantoor
van de nv Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, Neder
land. Hij stuurde zijn brief niet naar het regionaal management
bureau in de concemcentrale dat de contacten met NoordAmerika onderhield, maar rechtstreeks aan president Wisse
Dekker. De kwestie waarom het ging, leek op het eerste gezicht
niet fundamenteel. De us Philips Trust was van plan bij de Ame
rikaanse overheid een security clearance aan te vragen voor
napc, zijn grootste en belangrijkste dochter. Op dat moment
hadden alleen de bedrijven die deel uitmaakten van NAPC-dochter Magiec zo’n clearance, die als gezegd nodig is voor het
verwerven van defensie-opdrachten. De Magiec-bedrijven
(Magnavox Government and Industrial Electronics Company)
maakten onder andere radio’s, besturingssystemen voor raket
ten, navigatiesystemen en sonarbocien. De aandelen waren wel
in handen van napc, maar het bijbehorende stemrecht was
ondergebracht in een aparte voting trust.
napc zelf was de grootste onderneming van de us Philips
Trust, waarin daarnaast ook Signetics en enkele kleinere activi
teiten waren ondergebracht. De trust beheerde overigens niet
alle NAPC-aandelen, een grote minderheid van rond de 42 pro
cent was in handen van particulieren en werd verhandeld op de
beurs.
Toen de indertijd 53-jarige Bruynes zijn bericht stuurde, was
de sfeer tussen Eindhoven en 42nd Street inmiddels danig ver
stoord. De jaren daarvoor waren steeds meer conflicten tussen
de beide hoofdkwartieren gerezen. Terwijl Eindhoven pro
beerde zijn invloed op de Amerikaanse activiteiten te vergroten,
bleef Amerika zich beschouwen als een zelfstandige ondeme-
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ming, die eigenlijk zo min mogelijk door Eindhoven lastig
gevallen wilde worden. De motor daarachter was vooral Vink
zelf, die zich tot Amerikaan had laten naturaliseren en die, na
zijn vertrek als chief executive officer van napc, voorzitter van
het bestuurscomité van de us Philips Trust was gebleven.
Hij, Cees Bruynes en andere managers etaleerden hun onaf
hankelijke houding niet alleen intern, maar ook in het open
baar. nv Philips’ Gloeilampenfabrieken wilde zichzelf wel als
een wereldwijd opererende multinational zien, maar de feiten
lagen anders. Het concern bestond de facto uit twee, elkaar soms
beconcurrerende en veelal niet samenwerkende onderdelen.
Rond 1984 begon Eindhoven dan ook seneus te overwegen de
trust te beëindigen en Amenka onder één gemeenschappelijke
concerncontrole te brengen. Daar voelde het bestuurscomité,
en met name voorzitter Vink, echter niets voor. Wisse Dekker
was al een tijdje bezig hierover besprekingen te voeren met
Bruynes en Vink, maar zonder resultaat. En nu stuurde Bruynes
na een reeks voorbereidende mededelingen zijn bericht aan de
president over de security clearance.
Het plan was briljant in zijn eenvoud. Als Dekker akkoord
ging, gaf hij feitelijk het laatste restje invloed op dertig procent
van zijn bedrijf uit handen. En Bruynes hoopte dat de Philips—
president het niet in de gaten zou hebben.

Ter verduidelijking eerst het volgende: Philips’ organisatie
structuur had de vorm van een matrix. Voor en ook in de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog was de onderneming in feite
een federatie van bedrijven in een veelvoud van landen. In som
mige landen had het concern alleen verkoopkantoren, maar in
de meeste waren de eerder genoemde nationale organisaties
(no’s) in het leven geroepen, die niet alleen de verantwoorde
lijkheid droegen voor de verkopen, maar ook die voor de finan
ciering, de organisatie en het dagelijks management van de in
het betreffende land gevestigde produktiebedrijven. De no’s
vormden de verticale, dragende kolommen van de matrix (land
a, land B, land c, enzovoort).
Daarnaast waren er in de concemcentrale zogenoemde produktdivisies (pd’s). Deze organisatorische eenheden moesten
zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe produkten, ook als
die ontwikkeling in een ander land dan Nederland plaatsvond —
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zoals nogal veel gebeurde. Verder waren de produktdivisies ver
antwoordelijk voor de ontwikkeling en verbetering van fabrica
geprocessen en -technieken. Met het verkopen zelf hielden zij
zich niet bezig, wel met het formuleren van marketing- en ver
koopbeleid. De pd’s vormden logischerwijs de horizontale rijen
van de matrix (pd licht, pd consumentenelektronica, pd medi
sche systemen, enzovoort).
Philips-bednjven in alle delen van de wereld hadden dus te
maken met twee gezagslijnen, die elkaar met geheel, maar wel
voor een belangrijk deel overlapten. Ze hadden een baas in hun
eigen nationale hoofdkwartier, en een in Eindhoven. Zoals in
een volgend hoofdstuk zal blijken, hadden de NO-bazen om his
torische redenen op veel terreinen de facto de meeste macht in
handen. Het verschil tussen de andere no’s en de Philips-activiteiten in de Verenigde Staten zat in de trustconstructie, die de
Amerikaanse poot ook formeel en juridisch volkomen onafhan
kelijk van Eindhoven had gemaakt.
Bruynes, de nieuwe na pc- topman, kende zowel Amerika als
de Eindhovense concemcentrale goed. Hij was eerder hoofd
van het. regionaal managementbureau voor de contacten met
Noord-Amerika geweest en had bovendien vanaf 1971 een tijd
als directeur in Canada doorgebracht. Bruynes - een slanke, stij
ve man met een nogal starre persoonlijkheid - steunde Vink van
het begin af aan van harte in diens opvatting dat de trust en napc
een volkomen gelijkwaardige positie ten opzichte van Eindho
ven moesten en konden innemen, en zich op geen enkele
manier aan dwang hoefden te onderwerpen. Hoofden van produktdivisies mochten in Vinks optiek wel naar Amerika komen
om van gedachten te wisselen, maar veel meer ook niet. De
afgezanten uit Eindhoven kwamen, wanneer zij met hun Ame
rikaanse Philips-partners zaten te overleggen, veelal tot de ont
dekking dat dezen zich volledig vrij voelden en zich, als ze voor
bepaalde verzoeken of opdrachten werden gesteld, tot 42nd
Street wendden met de vraag of zij daaraan wel of niet gehoor
moesten geven.
Deze onafhankelijke opstelling van de Amerikaanse tak —die
dus gelegitimeerd werd door de trustconstructie - had een
belangrijk uitstralingseffect op andere landenorganisaties. Ook
deze no’s in andere landen vertoonden allemaal toch al een ster-
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ke neiging zich zo autonoom mogelijk op te stellen tegenover
de centrale en de produktdivisies, en ze voelden zich in dat stre
ven extra gesterkt door de extreem onafhankelijke houding van
de trust en na pc.
De opvattingen van Vink en Bruynes hadden diepgaande
gevolgen. Als de leiding van een produktdivisie een serieus ver
schil van mening met na pc had, kon dat niet rechtstreeks wor
den opgelost maar moest de divisie dat spelen via de Philips-president. Die moest het vervolgens weer eens zien te worden met
Vink (en later met het duo Bruynes-Vink). Als dat niet lukte,
bleef de betreffende kwestie gewoon onopgelost en verdween
zij in de la. Van deze constructie ging een sterk remmende wer
king uit. Met kleinere, alledaagse twistpunten konden de pro
duktdivisies hun president natuurlijk met elke dag lastig vallen.
Dus lieten ze die uit zichzelf vaak onopgelost liggen. Omdat ze
iedere keer weer tegen Vink en Bruynes aanliepen, kregen ze
bovendien geleidelijk aan de neiging dat lastige Amerika maar
buiten hun beleidsplannen te houden, en zich in eerste instantie
op Europa en de rest van de wereld te richten. Een echt wereld
wijde aanpak bij de ontwikkeling, produktie, introductie en
marketing van Philips’ produkten werd zo onmogelijk. Dat
heeft in de praktijk tot gevolg gehad dat Philips’ concurrentie
kracht verzwakte, terwijl de internationale concurrentie juist
sterk toenam en de wereldeconomie steeds meer een waarlijk
mondiaal karakter kreeg.
Een concreet voorbeeld van het soort problemen dat de
Amerikaanse onafhankelijkheid kon opleveren levert de Signctics-chipsfabriek in Sunnyvale, Califomië, aangekocht in 1975.
Signctics viel niet onder na pc, maar rechtstreeks onder de
trust. Het bedrijf was bij de aankoop al in een slechte conditie,
en ook daarna bleef het jarenlang verlies lijden, met hier en daar
een winstjaar ertussen. Uiteindelijk besloot Philips’ Raad van
Bestuur het onder de strakke leiding van de directie van de sec
tor componenten - met het hoofdkwartier in Eindhoven — te
brengen. In december 1985 kreeg ir. Cees Krijgsman, de man
die binnen Elcoma (zoals de componenten-tak toen nog heette)
de leiding had van Philips’ chipsgroep, tevens de leiding van
Signetics. Krijgsman zat de helft van het jaar in Califomië —
afwisselend enkele weken daar en enkele weken in Eindhoven.
Maar bij elk bezoek aan de Verenigde Staten kreeg hij onmid-
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dellijk te maken met Norman Neumann, bij Signetics neergezet
door de trust. Bij elk overleg dat hij met Neumann voerde,
speelde op de achtergrond maar één vraag: wie is de baas? U,
meneer Krijgsman, of ik? U bent dan wel benoemd door die
mensen in Eindhoven, maar ik ben benoemd door de mensen in
New York. In zo’n situatie kon over werkelijk alles ruzie ont
staan. En dat gebeurde dan ook. Het effect was dat Krijgsman hoewel Amerika uitdrukkelijk had ingestemd met zijn benoe
ming — totaal geen kans kreeg om enige werkelijke macht uit te
oefenen. Hij werd gewoon buitenspel gezet.
Eerder al, in 1984, weigerde de us Philips Trust botweg om
medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een 1 Megabit-geheugenchip — een groot project waarmee Philips zijn ach
terstand op dit gebied ten opzichte van de Japanners wilde inlo
pen. Hoewel Philips een respectabele chipsproducent was, had
het weinig kennis in huis op het gebied van de MOS-techniek
(metal-oxide-semiconductor) die bij de 1 Megabit nodig was.
Bij Signetics was enige jaren daarvoor al een omvangrijk pro
gramma van investeringen in de Mos-technologie van start
gegaan. Belangrijker nog: het bedrijf lag midden in Silicon Valley. Daar zou het natuurlijk veel eenvoudiger zijn om de beno
digde specialistische mankracht in te kopen dan in Nederland.
Maar toen Nederland liet weten de 1 Megabit-chip mede door
Signetics te willen laten ontwikkelen, zei de trust: zelfs als u de
rekening helemaal ovemeemt, we willen deze activiteit niet
eens managen.
Wellicht niet ten onrechte. In 1984 was al duidelijk dat de
grote Amerikaanse chipfabrikanten - met uitzondering van IBM
— zich geleidelijk op andere soorten chips dan geheugens gingen
richten. Zij lieten de geheugens noodgedwongen over aan de
Japanners. Philips’ Megabit-project is inderdaad op een grote
ramp uitgelopen. Het is zeer de vraag of het, op Amerikaanse
wijze en met Amerikaanse kennis geleid, meer kans van slagen
zou hebben gehad. Maar dat is hier het punt niet. Het punt is dat
de Amerikaanse trust weigerde, en zich dat kon veroorloven.
Deze gang van zaken was symptomatisch voor de verhou
ding Nederland-Amerika. Als er al samenwerking op gang
kwam, was dat vaak met tegenzin. En meestal kwam het niet
eens tot samenwerking. Toen Philips in de jaren zeventig
videorecorders en computers ging ontwikkelen, wilde het con-
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cern die uiteraard ook in Amerika verkopen. Maar napc en de
trust reageerden daar sceptisch op. Wat moesten ze nu met al die
Philips-produkten die geen cent zouden opleveren? Nee, dank
u, liever niet, napc was ook nauwelijks geïnteresseerd in het
kopen van componenten van de Nederlandse moedermaat
schappij. ‘Veel te duur’, luidde het argument. De enige artikelen
die ruimhartig werden geïmporteerd vanuit Europa waren dictecrapparaten en natuurlijk het fameuze elektrische scheerapparaat Philishave - en dan nog alleen onder de merknaam Norelco. Daar kon immers goed mee worden verdiend.
Het NAPC-management redeneerde: wij kennen de Ameri
kaanse markt en de Amerikaanse verhoudingen veel beter dan
jullie daar in Eindhoven. Als jullie ons vanuit Eindhoven gaan
vertellen wat we moeten doen en het management over onze
zaakjes gaan voeren, dan gaan jullie een heleboel dingen doen
die in Amerika absoluut geen geld opleveren. Dat hebben wij
tot nu toe, ten voordele van de company, allemaal tegen kunnen
houden.
Er zijn nog veel meer voorbeelden van kille weigeringen om
aan besluiten of plannen van de Raad van Bestuur mee te wer
ken. napc weigerde bijvoorbeeld in 1980 om mee te werken
aan een deal met de firma Superscopc. Daarbij ging het om
overname van de internationale verkooprechten voor de presti
gieuze hifi-apparatuur van het Japanse merk Marantz, inclusief
het Amerikaanse distributienet, en het nemen van een aandeel
van 43 procent in Marantz zelf. Uiteindelijk ging de transactie
toch door. Maar Eindhoven moest zelf het geld op tafel leggen
en het zaakje zelf managen. Het gevolg was dat Superscope’s
Amerikaanse verkooporganisatie vanaf de andere kant van de
Atlantische Oceaan bestuurd moest worden en voor een aantal
produkten zelfs rechtstreekse concurrentie van napc onder
vond.
Het resultaat van dit alles was dat napc in feite maar voor
een zeer beperkt deel echte Philips-produkten verkocht: in
1983 was dat niet meer dan een kleine twintig procent. Het
meest opzienbarend was wel de weigering Philips’ eigen,
geavanceerde videorecorder v-2000 te verkopen. Eind jaren
zeventig kreeg de Raad van Bestuur in Eindhoven er lucht van
dat Pieter Vink aan het onderhandelen was met Sony over het
verkopen van Betamax-recorders. Het bestuur was razend en
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dacht ‘over mijn lijk’. Vink werd op het matje geroepen door de
president en zei: goed, dan neem ik wel die vns van Matsushita,
maar die v-2000 neem ik van mijn leven niet. Zo geschiedde,
Eindhoven stond machteloos. Vinks plan om recorders van
Matsushita te betrekken was in ieder geval minder ernstig. Phi
lips had al jaren een joint venture met deze Japanse firma en
beide waren dus goede bekenden van elkaar. Maar door Vinks
houding kreeg de v-2000 in de Verenigde Staten simpelweg
geen enkele kans.
Helemaal ten onrechte was de Amerikaanse houding in deze
kwestie nu ook weer niet. Het is niet zo eenvoudig voor Euro
pese firma’s in Amerika winst te maken. Eind jaren tachtig
boekten bedrijven als Siemens, Asea Brown Boven, Mercedes
en bmw (die er alleen importeren en niet produceren), Bosch
en Volkswagen er allemaal grote verliezen. Shell maakte winst,
Unilevcr voor zover bekend eveneens, en het Ahold-conceni
ook, maar zij behoorden tot de uitzonderingen. Zo’n dnekwart
van de vanuit Europa geleide ondernemingen heeft het in de vs
moeilijk. Het Amerikaanse Philips-managemcnt had dus een
zekere reden om voortdurend te zeggen: pas nu toch op.
De kracht van zijn argument werd nog eens versterkt door
het feit dat Philips’ grote acquisities in de vs - Magnavox, Signetics en Westinghouse — alle drie probleemkinderen waren.
na pc voelde bovendien weinig voor de Eindhovense strategie
die vooral gericht was op het uitbouwen van de activiteiten op
het gebied van de consumentenprodukten. Vermoedelijk was
de Amerikaanse opvatting ook in dit geval zo slecht nog niet.
Maar het probleem was: wie moest die strategie nu eigenlijk
bepalen. Eindhoven of New York?
Het gevolg van de Amerikaanse onafhankelijkheid was ook dat
na pc apart in Philips’jaarverslag vermeld werd. Amerika werd
niet zoals andere landen in de jaarrekening geconsolideerd,
maar ‘gecombineerd’. De beide jaarrekeningen werden door
twee verschillende accountants van hetzelfde kantoor gecon
troleerd, waarbij het hun verboden was met elkaar te praten.
na PC betaalde bovendien niet of nauwelijks mee aan de con
cernkosten, dat wil zeggen: de kosten van de corporale research &
development, van technische ondersteuning, van de concernstaf.
Amerika droeg zelfs niet bij aan de salarissen van de leden van de
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Raad van Bestuur. De redenering was: wij hoeven helemaal niet
beheerd te worden door Eindhoven. Wederom: helemaal
ongelijk had men ook hierin niet. De kantoren van de Eindhovense staforganen en van de divisiehoofdkwartieren vormden
een waar waterhoofd. Bovendien had men in New York niet
het gevoel dat Eindhoven iets bijdroeg op het gebied van kennis
of ondersteuning.
In belangrijke mate klopte dat ook. Maar het was wel het
gevolg van de eerder geschetste selffuljilling prophecy. De Eindhovense produktdivisies hadden aanvankelijk wel belangstelling
voor de Amerikaanse markt, maar door de slechte verhoudin
gen waren ze nauwelijks in staat voldoende inzicht te krijgen in
het reilen en zeilen van de Amerikaanse Philips-bedrijven.
Daarbij kwam: de leiders van de produktdivisies noch de leden
van de Raad van Bestuur waren uiteindelijk verantwoordelijk
voor de trust, na pc, of voor de budgetten en resultaten van de
Amenkaanse bedrijven. In Eindhoven kon dus niemand wor
den gelaakt of geprezen voor de business in Amenka. Door deze
mix van antagonisme en gebrek aan invloed verloren velen in
Eindhoven geleidelijk hun belangstelling voor Amerika. Dat
leverde toch alleen maar gezeur op. En daardoor kon Amerika
op zijn beurt weer zeggen: zie je nou wel...
In totaal kon het bij de concernkosten wel om tien tot twin
tig procent van de omzet gaan, en het gevolg was dat de Ameri
kaanse jaarcijfers er dus relatief gunstig tot zeer gunstig uitzagen
ten opzichte van de werkelijkheid zoals die wel gold voor de
no’s in andere landen. Voor Vink en Bruynes was dat prima,
zeker omdat na pc ook nog belangrijke minderheidsaandeel
houders had (42 procent van de Amerikaanse Philips-aandelen
werd immers openbaar verhandeld). Die moesten gunstig
gestemd blijven. Maar het was de vraag of Amerika voor het
Philips-concern in feite wel winst opleverde. Die vraag moet,
zoals verderop zal blijken, met een krachtig ‘nee’ worden beant
woord.
De eerste poging om meer greep op de trust te krijgen speelde in
1974. Het gevolg van die poging was dat de toenmalige presi
dent Henk van Riemsdijk (van 1971 tot 1977) een plaats in het
goveming committee kreeg en er vanuit Eindhoven een financieel-administratieve man, Vermeulen, naar de trust ging. Het
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waren slechts schijnbare verbeteringen. Vermeulen sloot zich al
snel aan bij Vink, en bovendien was en bleefVink voorzitter van
het goveming committee. Sterker: het bestuurscomité besloot
dat de Philips-president wel lid mocht zijn maar geen doorslag
gevende invloed zou hebben. Van Riemsdijk ging akkoord.
Vanwege de machtspositie van het comité zou hij ook niet
anders hebben gekund, maar het is zelfs de vraag of hij de situatie
nu werkelijk een probleem achtte. Tot de komst van Wisse
Dekker in 1981 meenden de Phihps-presidenten dat zij door het
in stand houden van een goede persoonlijke relatie met Vink
voldoende in staat zouden zijn om invloed op Amerika uit te
oefenen. Die opvatting paste helemaal in de paternalistische cul
tuur die tot dan het concern kenmerkte — een cultuur waarin
machtsstrijd en politiek niet thuishoorden en waann men elkaar
van hoog tot laag als lid van dezelfde Philips-familie beschouw
de. In de relatie met de us Philips Trust en de North American
Philips Corporation werd macht echter steeds meer de centrale
factor.
Injanuari 1982 nam Wisse Dekker het roer over van Roden
burg (president van 1977 tot 1981). Hoewel zijn voorganger
ook wel vond dat de autonomie van na pc aan banden moest
worden gelegd, had die verder geen wezenlijke actie onderno
men. Dekker besloot er wel werk van te maken. In 1984 gaf hij
opdracht een analyse te maken van de financiële prestaties van
Philips in de vs en van Philips in de rest van de wereld. Daaruit
kwam als conclusie dat Amerika al ettelijke malen failliet was
geweest, als het wel de concernkosten had betaald en niet jaren
lang door Eindhoven was gesteund middels zogenoemde dota
ties.
Het grote geheim van het succes van Pieter Vink was name
lijk vooral dat hij jarenlang, telkens weer, erin slaagde Eindho
ven grote sommen geld af te troggelen. Het ging om honderden
miljoenen dollars, die als een gift naar de us Philips Trust gin
gen, met name om een groot aantal van de acquisities te bekosti
gen. Al dat geld kwam feitelijk buiten de controle van Eindho
ven terecht. Sterker: Eindhoven kreeg daar ook nooit wat voor
terug, aangezien er geen rente over betaald werd en er — op een
enkele keer na — geen dividenduitkeringen werden gedaan.
De methode-Vink werkte ongeveer als volgt: een produktdivisie wilde in de vs een overname plegen. In veel gevallen zei
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napc dan: wij hebben ook nog te maken met derden, de aan
deelhouders op de beurs. De kans is groot dat jullie aankoop niet
voldoende winst oplevert of in ieder geval in de beginfase ver
liezen met zich mee zal brengen. Wij zijn niet bereid om onze
winstcijfers — en dus de dividenduitkeringen aan de minder
heidsaandeelhouders - daardoor te laten aantasten. Bovendien
kunnen we ook niet zomaar een kapitaalemissie doen. Dat zou
de koers van onze aandelen kunnen beïnvloeden en op die
manier een nadelige invloed kunnen hebben op onze dividend
uitkeringen aan derden. De produktdivisie liet de Raad van
Bestuur vervolgens weten: maar dit is een prachtige kans, je
moet het doen. Ja, goed dan, repliceerde Amerika weer, maar
alleen alsjullie ons daar het geld voor sturen, op de wijze van een
dotatie, dat wil zeggen als een rechtstreekse overdracht zonder
verplichtingen. Aldus geschiedde. De dotaties werden overi
gens keurig gemeld in het jaarverslag en goedgekeurd door de
aandeelhouders van de Eindhovense nv, die immers eigenlijk
een gedeelte van het vermogen van Philips afstonden aan de us
Philips Trust. De trust en zijn dochters kregen zo voor een appel
en een ei tal van bezittingen in handen en ontwikkelden een
uiterst krachtige vermogenspositie, op kosten van Eindhoven.
Het dotatie-instrument is ingezet bij de meeste grote acqui
sities in de vs: Magnavox, Signetics, Westinghouse, en ook bij
een heleboel kleintjes. Merkwaardig genoeg is er nooit enig
serieus verzet tegen deze praktijken geweest vanuit kringen van
aandeelhouders van de nv te Eindhoven, noch vanuit vakbon
den of ondernemingsraden. Als die hadden gevraagd: wat krijgt
de nv voor die goedgeefsheid nu eigenlijk terug, dan had de
Raad van Bestuur behoorlijk met zijn mond vol tanden gestaan.
Zelfs Nederlands’ luis in de financiële pels Pieter Lakeman heeft
nooit om een nadere verantwoording van de Amerikaanse
dotaties gevraagd. En blijkbaar hebben ook Philips’ controleorganen — de Raad van Beheer, de Raad van Toezicht — en de
houders van de tien prioriteitsaandelen, de enigen die echt
stemrecht in belangrijke zaken hebben, dit geaccepteerd, omdat
het de enige mogelijkheid was om zaken te doen met de Ameri
kaanse baronnen-.
Pieter Vink en Cees Bruynes hebben op hun beurt Eindhovens zwakke houding voornamelijk met arrogantie beant
woord. Later, toen een volwassen conflict tussen Eindhoven en
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42nd Street ontstond, heeft een van beiden in een pnvé-conversatie met een topman uit Nederland eens gezegd: ‘Met ons ver
mogen kunnen we zóveel kapitaal genereren, we zouden zelfs
een bod op jullie aandelen uit kunnen brengen.’

'i

In 1985 begon dan onder leiding van Wisse Dekker eindelijk het
langdurige, harde gevecht om de zeggenschap in Amenka. Dat
gevecht zou twee jaar duren, vergezeld gaan van dreigementen,
trucs, ruzie en de inzet van advocaten, en uitlopen op een ordi
naire machtsstrijd. Jarenlang hadden dc trust en na pc nu onge
limiteerd en gesponsored vanuit Eindhoven kunnen groeien en
bloeien. De Amerikaanse managers hadden niet alleen de trust
en na pc met behulp van de dotaties vetgemest, maar boven
dien zichzelf voorzien van Amerikaanse salarissen en honoreringsmethoden — inclusief uitkeringen in de vorm van aande
lenopties. Als topman van de North American Philips Corpora
tion verdiende Cees Bruynes meer, ruimschoots meer dan de
leden van de Raad van Bestuur van het concern in Eindhoven —
nog afgezien van het fortuin dat hij heeft weten te vergaren met
zijn opties.
In 1985 en 1986 vond een groot aantal gesprekken plaats,
waarbij de Philips-top Vink en Bruynes en de andere trustbestuurders trachtte te overtuigen van de gedachte dat nu toch
werkelijk een wereldwijd concernbeleid moest kunnen worden
gevoerd. De gesprekken begonnen in juli 1985, toen het
goveming committee Eindhoven bezocht en president Dekker
de structuur van de trust en de behoefte om de onafhankelijke
opstelling ervan te beëindigen aan de orde stelde. Maar Dekker
miste de benodigde overtuigingskracht en vond dus geen
gehoor. Vanaf dat moment zijn er heel wat vergaderuren aan de
kwestie gewijd. Bij die gesprekken kwam ook de eerder
genoemde rekensom ter sprake, die aantoonde dat Amerika met
betaling van de normale concembijdragcn en zonder de dotaties
van zijn Eindhovense relaties al vele malen failliet zou zijn
geweest. Met name deze rekensom vormde een krachtig argu
ment. Volgens zijn doelstelling diende de trust immers te han
delen in het belang van het Philips-concem, en de concemtop
stelde vast dat dat in feite niet het geval was.

Een bericht aan de president [ I]
In dc tweede helft van 198 5 dus zond Bruynes zijn bericht aan de
president. Ter verduidelijking even het volgende: een in Ame
rika gevestigde onderneming kan een security clearance op
meerdere niveaus hebben. De clearance kan gelden voor een
bepaald stukje produktie of een bepaalde dochter, met als gevolg
dat dc regels rond onafhankelijkheid dan ook alleen daarop van
toepassing zijn. Het is ook mogelijk een clearance op het aller
hoogste niveau aan te vragen, voor de totale Amerikaanse orga
nisatie, inclusief de bedrijfsonderdelen die helemaal niets met
defensie van doen hebben. In dat geval hebben de regels bij
voorbeeld ook betrekking op centrale staforganen. Philips
beschikte als gezegd over een beperkte security clearance, die
alleen betrekking had op de defensiepoot Magiec. Voor de rest
van de Amerikaanse Philips-bedrijven was de mogelijkheid om
clearance en daarmee defensie-opdrachten te krijgen altijd van
betrekkelijk gering belang geweest. Maar toen Eindhoven zeer
nadrukkelijk had laten blijken een einde aan de onafhankelijk
heid van dc trust te willen maken, deed Cees Bruynes dus plot
seling de mededeling: de us Philips Trust zal geheel napc onder
de security clearance brengen. Bruynes beriep zich uitsluitend
op het argument, dat deze stap de kans op defensie-opdrachten
zou doen toenemen. In feite was dat een hypothetisch argu
ment. Er waren geen concrete kansen, hooguit potentiële.
Toen Bruynes zijn bericht stuurde, had hij al contact gezocht
met de defensie-autoriteiten van de vs en de procedure voor
verruiming van de clearance in werking gesteld. Hij moet
gehoopt hebben dat het effect van zijn aanpak — rechtstreeks
contact met Dekker — zou zijn dat de Eindhovense stafafdelin
gen dat bericht niet onder ogen zouden krijgen. Aangezien hij
daar zelf had gewerkt, kende hij de interne procedures ook. Met
een beetje geluk zou Dekker de kwestie als een eenvoudige
technische kwestie beschouwen, waar hij simpel mee akkoord
kon gaan.
Dat zou voor Eindhoven een hoogst ongelukkige zet in de
psychologische oorlog tussen beide partijen zijn geweest. Dek
kers akkoord zou immers neerkomen op instemming met een
blijvende onafhankelijkheid van napc en het bovendien ook
feitelijk ónmogelijk maken enige daadwerkelijke invloed van
uit Eindhoven uit te oefenen. Onder de Amerikaanse wetge
ving mag een onderneming met een security clearance immers
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op geen enkele wijze onder controle van een buitenlands bedrijf
staan. Dat houdt onder andere in dat er ook geen managementbezoeken kunnen plaatsvinden. Dat was in de praktijk al moei
lijk, maar met de clearance zou het onmogelijk worden. Over al
deze consequenties repte Bruynes met geen woord.
Uit wiens koker dit coup-achtige plan kwam is niet duide
lijk. Vast staat wel dat de us Philips Trust een tijdlang de onder
steuning had van een van Amerika’s beste advocaten, te weten
Arthur Liman, de man die ook de — uiteindelijk veroordeelde —
handelaar in junk bonds Michael Milken verdedigde. Vast staat
ook dat Bruynes formeel geen toestemming van Eindhoven
nodig had. Hij had theoretisch een echte coup kunnen plegen
en Dekker compleet kunnen verrassen. Zo’n radicale stap heeft
hij niet aangedurfd. Het lijkt erop dat hij gokte op het psycholo
gische effect dat de instemming van Eindhoven ongetwijfeld
zou hebben. Akkoord gaan zou immers betekenen: ga zo door.
Maar Bruynes kreeg zijn zin niet. Toen zijn laatste medede
ling bij de president lag, kregen enkele stafmedewerkers daar via
informele kanalen toch lucht van. Men had de grootste moeite
Dekker ervan te overtuigen dat akkoord gaan rampzalig zou
zijn. Maar het lukte.
Desondanks gaven Vink en Bruynes niet op. De zaak van de
beëindiging van de trust sleepte nog een jaar door, waarbij aller
lei voorstellen, afwijzingen daarvan, pogingen tot uitstel, bij
stellingen van voorstellen, enzovoort over de Atlantische Oce
aan heen en weer werden gezonden. Maar rond oktober,
november 1986 besloot Eindhoven — waar toen Van der Klugt
president was geworden —een deadline te stellen: 1 januari 1987.
Dekker had zover nooit willen gaan. Hij was veel minder hard,
sprak over ‘slowly, slowly catch monkey’. Maar Van der Klugt
gooide het mes op tafel, een mes dat bestond uit een combinatie
van toezeggingen en een dreigement. Het dreigement hing
samen met het volgende. De Amerikaanse president Reagan
had een paar maanden tevoren aangekondigd dat de belasting
wet op vermogenswinsten per 1 januari 1987 veranderd zou
worden. Daardoor bestond de kans dat Philips bij een beëindi
ging van de trust na die datum vermogensbelasting zou moeten
betalen. Het kon om torenhoge bedragen gaan, aangezien de
Amerikaanse activiteiten (mede door de Eindhovense dotaties)
in de loop der jaren zeer in waarde waren gestegen. Van der
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Klugt liet dóórschemeren: als u, leden van het governing committee, de trust niet voor i januari beëindigt, zullen wij u per
soonlijk aansprakelijk stellen voor die belastingclaim, aangezien
u ons nu de mogelijkheid onthoudt die belasting te vermijden.
Het was een theoretische dreiging, maar nu ook weer niet hele
maal irreëel. Tegenover dit dreigement stonden diverse toezeg
gingen. Vink werd een plaats in Philips’ Raad van Toezicht
beloofd, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor Frank Chapman, een advocaat die tevens vice-voorzitter van het bestuurscomité van de trust en lid van napc’s Board of Directors (een
soort raad van commissarissen) was . Bruynes zou als vice-presi
dent in de Raad van Bestuur komen.
Het governing committee kwam tot de slotsom dat het niet
anders kon dan toegeven, en op 17 december 1986 kwam er een
einde aan de United States Philips Trust. Dankzij de ingreep van
Van der KJugt kon Eindhoven nu beginnen met het onder con
trole brengen van zijn Amerikaanse activiteiten. De machts
overname bracht bovendien de mogelijkheid om nu eindelijk
ook greep te krijgen op alle andere nationale organisaties van het
Philips-concern.
Eindhoven wist al twintig jaar dat zijn organisatiestructuur
niet te handhaven viel. Al rond 1970 was duidelijk dat deze
moest worden aangepast aan de veranderingen in de wereldeco
nomie. De internationale concurrentie nam toe, de winstmar
ges — met name in de consumentenelektronica — daalden. Om
rendabel te kunnen blijven moest er een einde komen aan de
over vele landen verspreide produktie. Het concern moest zijn
produktiekosten verlagen, en dat kon alleen door te gaan wer
ken met grootschalige swpp/y-centra, waar een enkel type produkt voor meerdere landen werd geproduceerd. Bovendien
moest er dringend meer samenhang komen in Philips’ uitdijen
de scala van produkten, moest het aantal lokale varianten van
produkten worden uitgedund, en zou er een centraler ontwikkelings-, marketing- en verkoopbeleid moeten ontstaan. Dat
kon maar op één manier: de macht moest worden verplaatst van
de nationale organisaties naar de divisies in Eindhoven. In Philips-termen: de matrix moest gekanteld, zodanig dat de pd’s de
dragende kolommen vormden, de no’s de horizontale rijen.
Dat nu was niemand ooit goed gelukt. Tot in de jaren zestig was
Philips’ succes nu juist aan de machtige en betrekkelijk onafhan-
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kelijke no’s te danken geweest. Maar in de jaren zeventig en het
begin van de jaren tachtig, toen dat allang niet meer het geval
was, waren de opeenvolgende Philips-bestuurders steeds weer
blijven aarzelen om de macht van de no’s aan te tasten. Van der
Klugts actie tegen de machtige United States Philips Trust
opende daartoe nu eindelijk de weg.

I
55
DEEL 2

Afscheid van de gelukkige jaren

De kracht van een achilleshiel

Beginjaren zeventig bevonden Wisse Dekker en Cor van der
KJugt - toen beiden zo’n 45 jaar oud — zich in het buitenland.
Dekker leidde vanaf 1972 de nationale organisatie in Engeland,
Van der Klugt werd in 1971 algemeen directeur van PhilipsBrazilië. In datzelfde jaar nam Frits Philips, zoon van de oude
Anton Philips, afscheid als president, na een decennium leiding
gegeven te hebben aan het concern. Hij werd opgevolgd door
zijn zwager, jonkheer Henk van Riemsdijk, het laatste familie
lid dat leiding zou geven aan de multinational. Frits Philips’ rol
was ovengens niet helemaal uitgespeeld. Hij bleef een aantal
jaren voorzitter van de Raad van Commissarissen van de nv en
houdt als bezitter van een prioriteitsaandeel tot de dag van van
daag nog enige inspraak in de benoeming van zijn opvolgers.
Het aantreden van Frits, in 1961, was niet onomstreden
geweest. Toen Philips’ ‘oorlogspresident’ ir. Frans Otten - de
zwager van Frits — in 1961 met pensioen ging, waren er twee
kandidaten: vice-president ir. Theo Tromp en Frits. Hoewel
niet uit volle overtuiging gaf Otten, die toen zeven van de tien
prioriteitsaandclen en dus de beslissende stem in handen had, de
voorkeur aan Frits. Hij beschouwde Tromp — die overigens
alom werd geprezen wegens zijn deskundigheid — toch te veel
als een techneut en vond dat hij te weinig gevoel voor commer
cie en voor politiek had. Wellicht speelde ook een rol dat
Tromp geen lid was van de familie, die er blijkbaar nog niet aan
toe was een ‘outsider’ het bedrijf te laten runnen. De afgewezen
kandidaat was weliswaar teleurgesteld, maar bleef op zijn post
tot zijn pensioen in 1969. Samen met Otten wordt Tromp
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beschouwd als dc belangrijkste architect van Philips’ naoorlogse
expansie. Toen hij vertrok verdween ook een van de laatste
grote generalisten uit het bestuur van het concern. Het tijdperk
van de mannen met brede achtergronden en grote visies was
voorbij. Philips heeft ze niet meer teruggezien.
Onder de leiding van Otten en Tromp kende Philips na de
Tweede Wereldoorlog twee decennia lang alleen maar succes
sen en dat heeft zijn stempel gedrukt op vnjwcl de hele huidige
generatie topmanagers, die immers in die tijd hun eerste erva
ringen opdeden. De jonge Dekkers, Van der Klugten, Timmers
en hun leeftijdgenoten zijn stuk voor stuk kort na de oorlog bij
Philips gaan werken en kregen daar het gevoel dat niets onmo
gelijk was. Overal waar een van de nationale organisaties iets
begon lukte dat ook. Wilde men ergens in - zeg — het Verre
Oosten een glasfabriek neerzetten en bleek daar geen zand
beschikbaar om glas te maken? Nou, dan gingen wat mensen
naar Australië om zand in te kopen, met in hun kielzog een heel
stel kundige ingenieurs die de fabriek op poten zetten. Geen
probleem of het werd opgelost. Geld was er voldoende, dat
stroomde binnen. Kiezen was niet nodig. Philips kon alles
financieren wat het aan wilde pakken. Die mentaliteit door
drenkte de toekomstige managers in de beginjaren van hun
loopbaan, en Frits Philips zelfwas er zo’n beetje de belichaming
van. Hij had een onwankelbaar vertrouwen in het bedrijf, en
straalde dat ook uit. Iedereen, van hoog tot laag, twijfelde er in
die naoorlogse jaren geen seconde aan: ‘kapot kan het nooit’.
Toen de Japanners zich in de jaren zeventig tot felle concur
renten ontwikkelden, bleek dit zelfvertrouwen een grote han
dicap. Tegen die tijd had Philips een generatie managers ont
wikkeld voor wie niet het maken van winst prioriteit nummer
één was - dat gebeurde immers vanzelf wel — maar de eigen car
rière. Bovendien had het concern een bijzonder dure structuur
opgebouwd, een federatie van nationale organisaties, met tallo
ze kleine fabrieken in vele landen, die allemaal voornamelijk
localfor local produceerden.

De opbouw van die structuur was al in de eerste helft van de
eeuw begonnen. Na de Eerste Wereldoorlog begon Philips in
hoog tempo een aantal buitenlandse dochters op te richten. Een
decennium later beschikte het — deels door overnames overi-
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gens - al over vestigingen in meer dan twintig landen, voorna
melijk in Europa, maar ook in andere delen van de wereld. Eind
jaren twintig werkte al een derde van Philips’ werknemers in het
buitenland. Al die vestigingen en dochters richtten zich aanvan
kelijk vooral op de produktie van lampen. Later, in de jaren der
tig, kwam daar vervolgens als tweede grote produkt de radio bij.
Eigenlijk was Philips vrij laat met zijn internationalisering,
althans in vergelijking met zijn belangrijkste vooroorlogse con
currenten, de Duitse firma’s Siemens en AEG en de Amerikaan
se gigant General Electric. Maar toen veel Europese landen in de
jaren dertig zware importbarrières oprichtten, bleek dat het
Nederlandse concern er toch op tijd bij was geweest. Zonder
het uitgebreide net van buitenlandse dochters zou het sterk in
zijn ontwikkeling zijn beperkt. Nu kon het de barrières omzei
len met behulp van zijn lokale produktievestigingen. Het was in
wezen dezelfde tactiek die de Japanners tegenwoordig toepas
sen in de automobielbranche - alleen niet op nationaal, maar op
Europees niveau.
Dankzij het feit dat Philips een groot deel van zijn buitenlandse activiteiten in de trusts in Londen en New York had
ondergebracht en de concemzetel had verplaatst naarde Neder
landse Antillen, kon het bedrijf ook gedurende de Tweede
Wereldoorlog door blijven draaien. Zo produceerden de Britse
fabrieken gedurende de oorlog liefst veertig procent van alle
Engelse radio- en radarbuizen. Een aantal vestigingen in de oor
logsgebieden liep wel schade op, maar het concern bleef voor
een belangrijk deel doordraaien en kon zich - mede daardoor —
na 1945 snel herstellen. Tussen 1951 - hetjaar waarin de vader
van Frits Philips, dr. Anton Philips, een van de twee oprichters,
overleed - en 1960 verdubbelde het personeelsbestand tot meer
dan tweehonderdduizend. In de naoorlogse periode concen
treerde het concern zich op een verdere verticale integratie door
acquisitie van toeleveringsfabrieken voor glas (ten behoeve van
lampen en beeldbuizen), karton (voor verpakkingen) en derge
lijke. Het streven naar verticale integratie had veel te maken met
de schaarste aan grond- en hulpstoffen aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Daardoor zag Philips zich genoodzaakt
om zelf de nodige toeleveringen veilig te stellen.
Het bedrijf dreef vooral op consumentenelektronica, maar
ondernam al vroeg pogingen meer professionele produkten te
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gaan ontwikkelen. Het begaf zich in het kernfysisch onderzoek,
en ook de ontwikkeling en produktie van telecommunicatieen defensie-apparatuur namen snel in omvang en betekenis toe.
Deze bedrijfstakken kwamen vooral goed van de grond doordat
de regering na de oorlog enige Nederlandse vestigingen van de
Duitse elektrotechnische industrieën onteigende en geheel of
gedeeltelijk aan Philips overdroeg. Op defensiegebied was dat
met name de Hollandse Signaalapparaten Fabriek in Hengelo,
een voormalige (half-) doch ter van Siemens. Verder kreeg Phi
lips in Nederland de Siemens-activiteiten op het gebied van de
telefonie in handen. Mede op basis daarvan kon het bedrijf in
eigen land de hoofdrol gaan spelen bij de uitbouw van het tele
foonnet.
In deze branche was het voor het bedrijf een winstpunt dat
het de beschikking had over een sterk en zelfstandig netwerk
van buitenlandse vestigingen. De telecommunicatiemarkt was
in die tijd een sterk afgeschermde markt, waarin de nationale
ptt’s het voor het zeggen hadden - een situatie die pas in de
loop van de jaren tachtig veranderde. Zij hadden een voorkeur
voor samenwerking met de nationale industrieën. Maar aange
zien Philips in veel landen beschikte over (veelal aangekochte)
communicatiebedrijven — in Engeland bijvoorbeeld Pyc Tele
com — en de no’s zich profileerden als nationale ondernemin
gen, slaagde het concern er toch in om ook buiten Nederland als
leverancier te worden ingeschakeld, hoewel de thuisbasis wel
het belangrijkste bleef. In Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld
was het actief op het gebied van de transmissie-apparatuur, in
Duitsland en Engeland was er een pril begin op het gebied van
de openbare telefooncentrales.

Zo ging het op alle fronten opwaarts. Het zelfvertrouwen van
Frits Philips en de generatie managers die in de jaren vijftig en
zestig opgroeide was dus alleszins begrijpelijk.. De beide latere
presidenten Wisse Dekker en Cor van der Klugt behoorden in
die tijd tot de categorie der commersanten - dat is Philips-jargon
voor ‘verkopers’. In de twee decennia na de oorlog was het ver
kopen pionierswerk, maar leuk pionierswerk, want het lukte
prima. Om de verkopen van de succesvolle Philishave te stimu
leren bewerkten Philips’ sales promotors de hotels, zodat er in alle
kamers stopcontacten kwamen, en bezochten ze gevangenissen
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en inrichtingen waar een mes levensgevaarlijk was. Daar scho
ren ze ’s ochtends om 7 uur de gevangenen, en als er dan vijftig
apparaten werden aangeschaft besteedden zelfs de kranten er
aandacht aan.
In de consumentenelektronica werd de televisie de grote
motor van de groei van de jaren vijftig. Net als bij de telecom
municatie lag ook hier de basis van het succes aanvankelijk in
eigen land. Eind 1949 besloot het ministerie van Verkeer en
Waterstaat dat Nederland zou beginnen met televisie, en niet
lang daarna kwam de Nederlandse Televisie Stichting (nts)
van de grond en startten de eerste uitzendingen. De verkopen
van Tv-toestellen volgden, aanvankelijk aarzelend. De door
braak kwam in 1953, toen koningin Elisabeth van Engeland
gekroond werd, een gebeurtenis die ook in andere landen werd
uitgezonden. Sindsdien groeiden de verkoopcijfers enorm,
maar doordat het zenderpark stapsgewijs werd opgebouwd kon
het produktie-apparaat van het concern die groei goed bijbe
nen. In Nederland was de eerste zender in 1951 in de lucht
gekomen. Elke keer dat vervolgens een regionale steunzender
in de lucht kwam, gaf dat de verkopen een impuls. Philips laad
de dan soms hele treinen vol om het betreffende gebied van toe
stellen te voorzien. Ook elke belangrijke voetbalwedstrijd leid
de weer tot een piek.
In 1960 beschikte één op de dne Westeuropese huishoudens
over een TV-toestel. De prijs van de apparaten was hoog, maar
dat was geen zwaarwegend probleem. Philips maakte vrij kost
bare grootbeeld-Tv’s met een beeldbuis van 51 centimeter, die
dne- tot vierhonderd gulden meer kostten dan de bestaande 43centimeter-types, en prees die aan met slogans in de sfeer van
‘vijftig procent meer beeld, vijfentwintig procent meer prijs’.
De vraag was zo groot dat de consument het zonder moeite slik
te. En dat allemaal zonder noemenswaardige concurrentie, aan
gezien Nederland in de beginjaren van de tv — tot het eind van
de jaren vijftig — importbeperkende maatregelen kende.
Maar ook in de andere Europese landen ging het hard. Het
concern bouwde fabrieken in Engeland, België, Frankrijk,
West-Duitsland en Oostenrijk, en kon ook daar jarenlang hoge
prijsniveaus met hoge marktaandelen combineren. Vrijwel
overal leverde de tv enorme winsten op. De TV-bootn kreeg in
1967 een nieuwe impuls door de introductie van kleuren. Phi-
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lips was daar niet zo happig op, aangezien de zwart-wit-Tv’s nog
goed liepen, en het slaagde enn die introductie twee jaar tegen
te houden. Maar toen Duitsland ertoe over wilde gaan, ging
men uit angst voor een voorsprong van de concurrentie over
stag. De eerste kleurenapparaten kostten rond de drieduizend
gulden, en net als bij de zwart-wit-TV kwamen de verkopen
aanvankelijk aarzelend op gang. Ditmaal waren de Olympische
Spelen van 1968 in Mexico de katalysator. Dat evenement werd
in kleur uitgezonden en deed veel mensen beseffen dat de kleu
ren toch wel een bijzondere, extra dimensie aan de beelden
gaven. Net als eerder bij zwart-wit groeide de vraag zo snel, dat
de prijzen niet al te hard daalden. Ze zakten weliswaar naar rond
de 2500 gulden, maar dat niveau kon lange tijd gehandhaafd
blijven. In 1971 steeg Philips’ omzet in kleuren-Tv’s boven die
in de zwart-wit-toestellen uit, en ook in het begin van de jaren
zeventig kon de televisieproduktie de belangrijkste winstbron
voor de onderneming blijven.
Het was een enorm succes. Philips’ kleuren-Tv’s stonden
bekend als de beste die je kon krijgen. Er waren al vroeg allerlei
extraatjes in aangebracht, zoals automatische synchronisatie.
Voordien moest men het beeld, als het ging ‘lopen’ ofscheeftrekken, met knoppen verticaal en horizontaal stilzetten, maar
Philips’ TV-ingenieurs Freek Kerkhof en Pierre Jansen hadden
snel elektronische schakelingen voor de oplossing van dat pro
bleem uitgevonden. In Duitsland, in die tijd in Europa het
toonaangevende elektronica-land met bedrijven als Telefunken
en Blaupunkt, haalde Philips een marktaandeel van dertig pro
cent. En zo ging het overal. Philips’ Europese marktaandeel liep
op tot boven de twintig procent, het aandeel op de wereldmarkt
tot meer dan tien procent. De hoofdindustriegroep rgt (Radio,
Grammofoon, Televisie) maakte in die jaren soms winsten die
groter waren dan de totale winst van het concern. Met andere
woorden: verliezen in minder fortuinlijke activiteiten werden
zonder moeite ruimschoots gecompenseerd.
De tv was overigens nu ook weer niet de enige winstbron.
Ook met licht en grote huishoudelijke apparaten werd goed
geld verdiend. Toch kan met enige overdrijving worden gesteld
dat de televisie lange tijd de investeringen in de andere sectoren
van het concern financierde. Dankzij haar successen op het
gebied van de Tv-verkopen stond de onderneming - met
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inmiddels een omzet van rond de twintig miljard gulden — begin
jaren zeventig aan de top van de Europese ranglijst van elektro
technische bedrijven.

Toen F rits Philips in 1961 president werd, was de concerntop al
enige tijd serieus aan het nadenken over de toekomstige strate
gie. De nadruk lag tot dan op de consumentenprodukten, maar
de top voorzag dat de enorme welvaarts-boom op den duur af
zou zwakken. Daarom moest Philips ook de meer professionele
kant op gaan. Als gezegd: er waren al activiteiten op de gebieden
van defensie en telecommunicatie, maar in Amerika waren de
computers en de transistors in opkomst. In mei 1961, tijdens een
vergadenng van de Interne Concern Raad —de jaarlijkse bijeen
komsten van de Raad van Bestuur met leiders van nationale
organisaties, zoals die tot voor kort in het Zwiterse Ouchy
gehouden werden — kwam dan ook de vraag aan de orde: moe
ten wij op het gebied van computers actief worden? Het ant
woord van de verzamelde landenbdzen en bestuursleden was
duidelijk: ja, wij moeten ook op dit terrein op een voorzichtige
wijze ‘de ons toekomende’ plaats op de wereldmarkt veroveren.
De verzamelde top constateerde dat Philips over de hiervoor
benodigde wetenschappelijke know-how beschikte, en in feite
bij verschillende leveranties (met name op het gebied van defen
sie en het luchtverkeer) al met computers - die dan van anderen
werden betrokken — te maken had. Er was nog een andere reden
om in de computers te gaan, vond men. De grote computerfirma’s van die tijd, die oorspronkelijk uit de kantoormachinebranche kwamen, legden steeds meer nadruk op het zelf fabrice
ren van de onderdelen. Op verticale integratie dus. Philips had
tot dan veel onderdelen aan onder andere ibm kunnen leveren,
maar zag die positie van toeleverancier nu bedreigd.
Gemakkelijk zou het veroveren van een substantieel markt
aandeel in de computers niet worden, besefte men. In de Ver
enigde Staten had ibm op dat moment tachtig procent van de
markt in handen, buiten de vs was dat al zestig procent. Daar
naast waren er nog serieuze concurrenten als Buil in Frankrijk
en enkele Engelse firma’s. Maar daar stond tegenover dat de
markt sterk zou groeien en in 1970 wel zo’n tien miljard dollar
groot zou zijn, schatte men. Er waren dus mogelijkheden om in
die groei toch een flink stuk marktaandeel te veroveren.

■
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De Philips-top kon op dat moment minder enthousiasme
opbrengen voor transistors — de voorlopers van de geïntegreer
de schakelingen en de chips. Op zich met verwonderlijk, want
het bedrijf had jarenlang een sterke positie gehad in de elektro
nenbuizen, en die dreigden nu in een te snel tempo te worden
vervangen door de transistor. Hoewel men zelf al vanaf 1953
transistors produceerde, en ze in radio’s ook gebruikte, vond de
Philips-top dat de transistorisering van de tv zo lang mogelijk
moest worden tegengehouden. Van de andere kant wilde men
op dit gebied toch ook de vinger aan de pols houden. Philips
maakte zich wat dat betreft enige zorgen over het Japanse bedrijf
Matsushita. Dat produceerde transistors van dezelfde kwaliteit
als Philips, èn goedkoper. Erg diep gingen die zorgen echter nog
niet, zo blijkt uit de uitlatingen van een van de sprekers op de
Interne Concern Raad, die meende dat het prijsverschil tussen
de transistors van Philips en Matsushita ‘gezien onze goede gnp
op de markt’ minder kwalijk was dan het niet tijdig voorzien van
de ontwikkelingen op die markt.
In 1961 was in ieder geval duidelijk dat Philips zowel op het
gebied van de computers als op dat van de transistors een global
playerwilde worden. Het bereiken van dat doel moest misschien
wel op een voorzichtige manier worden aangepakt, maar ieder
een in het bedrijf was ervan overtuigd: we kunnen het.
Toen echter dit ambitieuze beleid gestalte kreeg, begon de
grote naoorlogse expansie alweer aan kracht te verliezen. Vanaf
1959-1960 liepen de riante winstpercentages geleidelijk terug.
Dat zat aanvankelijk niet zozeer in het afzwakken van de wel
vaartsgroei, maar in het toenemen van de internationale con
currentie. In de naoorlogse jaren had niet alleen Nederland
maar hadden ook vele andere Europese landen handelsbeperkende maatregelen gekend. Net als in de jaren dertig was dat
voor Philips met zijn vele buitenlandse produktievestigingen en
nationale organisaties eigenlijk een voordeel geweest. Maar die
situatie veranderde, mede door de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap in 1958. Die gebeurtenis leidde al
snel tot een proces van schaalvergroting in de Europese indus
trie. Een voorbeeld levert de sector van het ‘witgoed’ (koelkas
ten en wasmachines). Rond 1960 begonnen Italiaanse firma’s als
Ignis, Zanussi, Indesit, Zoppas, Candy en Castor pijlsnel te
groeien, dankzij de verbeterde toegang tot de andere Europese
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rhilips-Bauknecht.
Naarmate zulke processen van scherpere concurrentie,
schaalvergroting en concentratie binnen Europa zich voortzet
ten, werd ook voor Philips de noodzaak van het terugdringen
van zijn produktiekosten groter. Het concern reageerde in eer
ste instantie door zijn bestaande fabrieken te automatiseren.
Later, in de tweede helft van de jaren zestig, begon het delen van
de produktie te verplaatsen naar lage-lonen-landen, ook wel
‘runaway’-landen genoemd. Zo bouwde Philips in 1967 een
fabnek in Taiwan, wat werd gevolgd door investeringen in
andere Aziatische landen en in landen als Brazilië en Mexico.
Verder begon het na te denken over vermindering van het veel
te grote aantal fabrieken — alleen al voor de fabricage van lampen
waren er fabrieken in meer dan dertig landen. De meeste van
Philips’ produktie-eenheden waren tamelijk klein, en het was
duidelijk dat er veel geld te besparen viel door grotere series te
gaan produceren in grootschalige, geautomatiseerde eenheden.
Die gedachte stond echter haaks op Philips’ organisatiestruc
tuur, waarin immers de autonome nationale organisaties de
boventoon voerden. Concentratie van de produktie zou sim
pelweg betekenen dat in sommige landen fabrieken moesten
worden gesloten, terwijl fabrieken in andere landen zouden
worden uitgebreid. En dat stuitte op verzet.

De eerste case study die Frank Aguilar, professor aan de Harvard
Universiteit te Boston, over Philips schreef, verscheen in 1972.
Het probleem dat de case behandelde, speelde in Engeland,
waar Wisse Dekker zojuist de nationale organisatie was gaan lei
den. Het draaide om een plaatselijke verkoopmanager die in
conflict kwam met een produktdivisie. De betreffende manager
was verantwoordelijk voor de TV-verkopen en ging zeer agres
sief te werk. Nu was en is de Britse TV-markt anders dan de con
tinentale. In Engeland worden veel toestellen gehuurd ot gesterk zodat de toestellen
leased, en bovendien zijn de zenders er s---------
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relatief eenvoudig kunnen blijven. De manager voorzag om
allerlei redenen een versnelling van de groei op de markt voor
kleuren-Tv’s en wilde uiteraard zorgen dat zijn werkgever daar
een graantje van mee kon pikken. En dat betekende: het sterk
opvoeren van de produktie van eenvoudige toestellen.
De componentendivisie Elcoma was juist in diezelfde tijd
een programma voor de uniformering van Tv-onderdelen be
gonnen. Op de achtergrond speelde het eerder genoemde
thema van produktieconcentratie. Philips besefte dat de sterke
versnippering van zijn produktie alleen kon worden aangepakt
indien het bedrijf zijn produkten wat meer zou standaardiseren.
Tot die tijd was het heel gewoon dat elk land zijn eigen vanan
ten maakte. Zweedse radio’s kregen een licht eikehouten kastje,
de Italiaanse waren glanzend en hadden een gouden biesje, er
waren verschillen in het golflengtebereik, de plaatsing van de
knoppen, enzovoort, enzovoort. Sommige van die verschillen
hadden te maken met veiligheidseisen en andere overheidsnormen, die in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog per
land nog sterk uiteenliepen. Andere waren het gevolg van het
feit dat aangekochte bedrijven ook na de overname door Philips
vaak hun eigen merknamen waren blijven voeren. Weer ande
re waren simpelweg zo gegroeid, of ontstaan uit culturele ver
schillen.
Geleidelijk aan vervaagden dergelijke culturele en smaak
verschillen echter, en ook om puur economische redenen was
het belangrijk geworden om het nationale produktbeleid, dat
tot in de jaren zestig zo succesvol was geweest, in te ruilen voor
een wereldwijd produktbeleid, met meer uniformiteit in artike
len, marketing en reclame. Maar zonder enige standaardisering
en schaalvergroting zou dat allemaal onmogelijk zijn.
De concemtop wist tevens dat zo’n proces alleen kon slagen
als de macht van de nationale organisaties werd aangetast. Die
hadden praktisch een vetorecht op het doorvoeren van veran
deringen en vernieuwingen die hun niet zinden. Zij bepaalden
zelf welke Philips-produkten ze wel, en welke ze niet wilden
verkopen. Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd: North
American Philips was daar nog het meest eigenzinnig in. Maar
in Europa was de situatie niet veel minder erg. Tal van produk
ten die in Eindhoven werden ontwikkeld, haalden het niet,
omdat te weinig no’s ze wilden verkopen. Niet alleen de intro-
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ductie van consumentenartikelen, maar vooral die van nieuwe
professionele apparatuur werd daardoor ernstig gehinderd. Zo
liet de divisie medische systemen een team van ongeveer twin
tig mensen een jaar of vijf werken aan de ontwikkeling van een
automatisch analyse-apparaat voor klinisch-chemische bepalin
gen in ziekenhuizen. Toen er al zo’n vijftig, zestig miljoen gul
den aan ontwikkeling en produktievoorbereiding was besteed,
bleek dat maar een paar no’s bereid waren het complexe appa
raat in hun pakket op te nemen. Wilde het succes hebben dan
moesten allerlei specialistische verkoopactiviteiten ontplooid
worden, die flink wat zouden kosten. De meeste no’s waren
daar op tegen, omdat het ten koste zou gaan van hun winst. Er
zat niets anders op dan het project te staken.
Dit soort problemen was aan de orde van de dag. Die situatie
moest veranderen door — in het Philips-jargon — de matrix te
kantelen, zodanig dat de pd’s de grootste macht zouden krijgen.
In 1971 had president Henk van Riemsdijk kon na zijn aantre
den een zware commissie in het leven geroepen, geleid door het
latere bestuurslid Offergelt, die de basisproblemen van het con
cern moest inventariseren en oplossingen moest aandragen. Een
ervan was het systeem van verplichte onderlinge leveranties —
waarover in een later hoofdstuk meer. Een tweede was de te
grote concernstaf. Maar het belangrijkste was de verhouding
tussen nationale organisaties en produktdivisies. Dat was het
meest urgente probleem waar Philips mee zat, vond de commis
sie.

!

I

Hoewel de no’s in 1972 nog sterk en machtig waren, kreeg de
Britse verkoopmanager uit de Harvard-case zijn zin niet. Elcoma weigerde het speciale, eenvoudige TV-chassis te gaan bou
wen voor de Britse markt. Commercieel gezien had de ver
koopmanager gelijk, hij had veel geld kunnen verdienen met
zijn simpeler apparaten. Maar uiteindelijk koos zijn baas Wisse
Dekker de zijde van Eindhoven. De verkoper verliet de firma.
Men liet hem, weliswaar met spijt, gaan.
De Harvard-case behandelde dus een klassiek Philips-probleem. Het enige niet-klassieke was dat ditmaal de produktdivisie won en niet de nationale organisatie. Meestal was het omge
keerd, en soms met hilarische gevolgen. De huidige vice-presi
dent Ype Bouwkamp, Aguilars student in 1972, vertelde hem
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het verhaal dat de NO-Italië een keer een lampenfabriek wilde
bouwen. Dat verzoek werd echter door Eindhoven afgewezen.
Veertien maanden later werd de Eindhovense top uitgenodigd
om het lint door te knippen.
Het probleem bij het tegengaan van dit soort eigenzinnig
heid was vooral psychologisch van aard. Philips was groot
geworden door de nationale organisaties, en dat gold ook voor
een groeiend deel van de centrale topmanagers die in de jaren
zeventig naar boven kwamen dnjven. In een toenemend aantal
gevallen hadden bestuursleden eerst een aantal no’s geleid, voor
ze in de concemtop terechtkwamen. Mensen als Hartong,
Wijns, Le Clerq, de lijst is eindeloos. Zij bouwden als expatnates in den vreemde ware Philips-bolwerken op, die de gewoon
te hadden hun clientèle niet een internationaal maar een natio
naal gezicht te tonen. In Duitsland dachten veel mensen dat Phi
lips een Duits merk was, en de Engelse organisatie liet eens aan
het Britse volk weten: ‘We are as British as they come. We are
employers of 65,000 people, we pump millions of pounds into
the British economy, our exports from this country are growing
and we support institutions in this country to a greater extent
than a lot of other industnalists. That our shareholders happen to
be located in Holland is almost irrelevant.’ De Philips-NO’s
waren Engels met de Engelsen, Duits met de Duitsers, Spaans
met de Spanjaarden. Voor een groot deel van het lokale mid
den- en hogere management was dat natuurlijk ook feitelijk zo.
Alleen de top van de no’s werd gevormd door Nederlanders;
de lagen onmiddellijk daaronder werden meestal bezet door
autochtonen.
Daar kwam bij: niet alleen vóór, maar ook na de Tweede
Wereldoorlog was een belangrijk deel van Philips’ expansie te
danken aan de acquisitie van bedrijven. Die konden hun eigen
identiteit des te gemakkelijker handhaven omdat ze in de prak
tijk voornamelijk met de leiding van de betreffende nationale
organisatie te maken hadden en nauwelijks met de centrale in
Eindhoven. De NO-directies hadden zeer grote bevoegdheden
en gaven in een aantal gevallen in feite leiding aan zeer grote
ondernemingen. Formeel had de centrale in Eindhoven natuur
lijk wel enige macht. In 1945 hadden ir. Otten en zijn Raad van
Bestuur besloten een staforgaan in het leven te roepen dat voor
enige coördinatie in het beleid vap de verschillende landen
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moest zorgen. Verder moesten alle grote kapitaalinvesteringen
het fiat van de concemtop hebben. Daartoe werden ze eerst
bekeken door de relevante staforganen, die samenwerkten in
een budgetcommissie. In theorie was het zo dat een negatief
advies van die commissie voor de Raad van Bestuur aanleiding
zou moeten zijn de betreffende investering tegen te houden op zijn minst voor nadere studie en overleg.
Maar de no’s waren in de praktijk bijzonder vindingrijk in
het zoeken van mogelijkheden om de gangbare procedures te
omzeilen. Eén methode was om een uitbreiding geen uitbrei
ding maar een rationalisatie te noemen. Rationalisaties vielen
buiten de competentie van de budgetcommissie. Een andere
methode was om stafmedewerkers uit Eindhoven, die ter plaat
se poolshoogte wilden nemen omtrent omvang en aard van de
aangevraagde investering, te boycotten — bijvoorbeeld door te
voorkomen dat ze degene die ze wilden spreken te pakken kre
gen. Het gevolg was dan dat de budgetcommissie wegens
gebrek aan gegevens niet in staat was een oordeel over de plan
nen te geven, zodat de kwestie direct bij de Raad van Bestuur
terechtkwam. Daar hing het vervolgens af van de persoonlijke
relaties tussen de NO-bazen en de bestuursleden wat er gebeur
de.
In sommige landen regeerden de directeuren als vorsten niet alleen de Verenigde Staten, maar ook Duitsland, Frankrijk
en Italië waren berucht. De baas van Frankrijk bijvoorbeeld,
Juraszynski, lunchte regelmatig met de Franse president Giscard
d’Estaing. De NO-leiders hadden vaak een auto met chauffeur,
terwijl de Eindhovense bestuursleden met hun eigen auto naar
het werk reden. Het kwam voor dat ze meer verdienden dan
hun Eindhovense bazen. Aangezien nogal wat leden van de
Raad van Bestuur zelf uit zo’n positie voortkwamen, hadden ze
de neiging deze ‘baronnen’ min of meer als hun gelijken te
beschouwen. Vaak kenden ze elkaar nog uit de NO-tijd. Men
kan zich voorstellen dat de ex-baronnen die doordrongen tot de
Raad van Bestuur, niet zo geneigd waren hun pares en geestver
wanten hard aan te pakken. Incidenten als dat rond de lampen
fabriek in Italië vond men misschien niet plezierig, maar ze wer
den getolereerd. Het kwam zelfs wel voor dat een lid van de
Raad van Bestuur tijdens een bezoek aan een land al zijn hand
tekening gezet had voor de aankoop van een stuk grond, zodat
men zich in Eindhoven voor een voldongen feit gesteld zag.
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Een van de belangrijkste broedplaatsen van Philips-bestuursleden was Brazilië. Niet alleen Cor van der Klugt stootte van
daaruit door naar de top van het concern (in 1978), maar ook
mannen als Bouwkamp, Wijns, Offergelt, Van Maurik, Kuil
man en Kloster (de huidige topman van de lichtgroep). Philips
was al in 1924 in dit Zuidamerikaanse land terechtgekomen, zij
het aanvankelijk alleen om te verkopen, niet om te produceren.
Het opzetten van een produktie-apparaat begon pas in 1948, in
een gehuurde fabriek, waar Philips do Brasil glas, gloeilampen,
radiobuizen en radio-ontvangers ging maken. Veel succes haddden deze activiteiten in het begin niet. De Brazilianen wan
trouwden produkten uit eigen land, en gaven de voorkeur aan
importartikelen. Toch slaagde Philips-Brazilië erin, onder lei
ding van de in haar kringen nog steeds ‘legendarisch’ genoemde
directeur Wolter Wolters, om uit te groeien tot een bedrijf van
grote importantie — met Engeland, Frankrijk, Duitsland en
Nederland qua personeelsbestand behorend tot de grote vijf. De
doorbraak was gekomen toen Philips-Brazilië zwart-wit-beeldbuizen ging maken, die men ook aan derden leverde. ‘Baron’
Wolters had wel enige moeite om Eindhoven zo ver te krijgen
dat het mocht, maar hij dreef zijn zin door, en toen de fabriek
van start ging bleek die al gauw een groot succes. Op een gege
ven moment had Philips-Brazilië zelfs meer dan negentig pro
cent van de Braziliaanse beeldbuizenmarkt in handen. Later
werd zij ook actief op het gebied van de huishoudelijke en
medische apparaten en breidde haar activiteiten in de consu
mentenelektronica fors uit.
Toen Cor van der Klugt er als algemeen directeur aankwam,
had de Braziliaanse no meer dan twintigduizend werknemers
en was zij uitgegroeid tot de belangrijkste elektronicafabrikant
van Zuid-Amerika. Philips-Brazilië had een uitstekende markt
positie, de omzet lag tussen de 150 en de 200 miljoen gulden, het
land droeg tussen de drie en vijf procent aan de concemwinst
bij. Het was een glorietijd, en Eindhoven bemoeide zich er nau
welijks mee. Financiële ondersteuning voor investeringen was
niet nodig, aangezien de Braziliaanse tak daar zelf wel voor kon
zorgen. En verder liep de zaak wel.
Van der Klugt voelde zich in Brazilië als een vis in het water.
Voormalige medewerkers omschrijven hem als ‘goed’ tot ‘zeer
goed’ als het gaat om de wijze waarop hij de organisatie leidde.

=
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Ze ervoeren hem als zeldzaam energiek, slim, en snel in het
nemen van beslissingen. Hij maakte bovendien grote indruk
doordat hij in een jaar tijd Portugees leerde en zelfs zonder
moeite Spaans (dat hij geleerd had op zijn eerdere standplaatsen
in Chili en Uruguay) en Portugees door elkaar kon spreken.
Maar toen Van der Klugt Brazilië in 1978 verliet om een post in
de Raad van Bestuur te gaan bekleden, liet hij wel een starre en
gebureaucratiseerde vestiging achter, met een statische, hiërar
chische en weinig flexibele cultuur. Er waren te veel directeu
ren en enkele tientallen stafafdelingen, met meer dan duizend
‘ambtenaren’. Van der Klugt was in zijn Braziliaanse tijd een
snelle beslisser, en hij heeft er ongetwijfeld veel geleerd over het
managen van een onderneming, maar hij toonde zich niet
bepaald energiek als het ging om het sluiten van afdelingen en
het ontslaan van overtollig personeel.

Toen Frits Philips in 1971 met pensioen ging was de wereld
grondig veranderd. Maar het bedrijf dat hij geleid had, hield
vooralsnog vast aan zijn oude succesformules en zijn oude struc
turen. De eerder genoemde organisatiecommissie-Offergelt,
die in 1971 haar werk begon, kwam niet veel later met het voor
de hand liggende advies de macht van de produktdivisies te ver
sterken en die van de nationale organisaties in te perken. Het
enige wat gebeurde was de verschijning van een ‘geel boekje’
met spelregels. Daarin werd het primaat van het concernbeleid
weliswaar in theorie meer bij de pd’s gelegd, maar het bleef bij
schone frasen als: ‘de produktdivisie is verantwoordelijk voor
het creëren van de winstpotentie en de nationale organisatie
voor het realiseren van de winstpotentie’. In de praktijk veran
derde er niet veel.
De macht van de no’s was te groot. In feite waren de pro
duktdivisies in die tijd nog niet meer dan ambtelijke staforga
nen, met een zelfde soort advies- en ondersteunende rol als
andere centrale diensten. Het grote concernbeleid werd vastge
steld in de jaarlijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur met
de landendirecteuren in het Zwitserse Ouchy. Daar mochten de
managers van de produktdivisies wel eens een praatje komen
houden, maar daar bleef het bij. Wie binnen Philips carrière
wilde maken, deed dat dan ook niet via de divisietoppen maar
via de prestigieuze researchlaboratoria of via de route van de

69

'L
5
‘I

J

70

DEEL 2. AFSCHEID VAN DE GELUKKIGE JAREN

nationale organisaties. Tussen de status van directeuren van pd’s
en die van no’s zat een wereld van niveauverschil. Het was een
eer om landsdirecteur te worden, en het gevolg was dat de
zwaargewichten bij de no’s terechtkwamen. De kwaliteit en
kracht van de PD-baasjes bleven ver achter bij die van de nobaronnen.
Vanwege de enorme autonomie van Philips’ no’s kwam ook
de zo dringend noodzakelijke schaalvergroting van de produk
tie eigenlijk pas een jaar of tien later, rond 1980, goed op gang.
In de jaren zestig en zeventig probeerde men wel wat op dit
gebied, maar in de praktijk stuitten Eindhovense pogingen om
ergens een stukje produktie te beëindigen en naar elders over te
brengen veelal onmiddellijk op tegenwerking, vertragingstac
tieken en tergende onderhandelingen. Sluiting van een fabriek
was helemaal een crime, dat heeft in sommige gevallen wel eens
een jaar ofzeven geduurd. Meestal kon een no alleen tot mede
werking worden bewogen door aan uitruil te doen, in de sfeer
van: goed, wij willen wel stoppen met de strijkijzers, als we er
scheerapparaten voor in de plaats krijgen. Dat leverde wel enige
concentratie van produktie op, maar veel te weinig schaalver
groting. Alleen de nieuwe fabrieken, die het concern bouwde,
voldeden wat dat betreft aan de eisen van de tijd.
Het gevolg was een soort mengvorm van het oude model
van local for local, aangevuld met enkele grootschalige supplycentra, dat wil zeggen: fabrieken die voor meerdere landen pro
duceerden. Begin jaren zeventig beschikte Philips in Europa
bijvoorbeeld wel over twee centrale produktie-eenheden voor
bandrecorders, één voor scheerapparaten, en één voor afwas
machines. Het aantal radiofabrieken in Europa was teruggelo
pen van veertien naar negen, het aantal fabrieken voor platen
spelers van acht naar drie. Er zat dus wel beweging in de richting
van concentratie, maar in het licht van de snel toenemende con
currentie ging het allemaal niet snel genoeg.
Ook van een eenduidiger produktbeleid kwam weinig
d^h^
Produceerde Philips in Europa nog steeds meer
dan honderd verschillende TV-toesteUen. Nog steeds haalden tal
bleVnieUWe Produ^Cen het niet, omdat te weinig no’s bereid
len vaakt Ver^°Pen‘
ze het wel haalden, bleven de aantalvideoca«^ePerktJ°m Cr voldoende winst mee te halen. Philips’
ssetterecorder v-2000, die in 1980 op de markt ver-
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scheen, flopte om een veelvoud van redenen. Maar een ervan
was ongetwijfeld dat de North American Philips Corporation
weigerde de v-2000 te verkopen. Soms werden zelfs succesvol
le produkten het slachtoffer van weigeringen. Medio jaren tach
tig had Philips een fantastische positie in de dicteerapparaten
opgebouwd, een wereldmarktaandeel van meer dan dertig pro
cent, en een zeer goede winstgevendheid. Desondanks toonde
de NO-Duitsland zich weigerachtig het apparaat op de grote en
veelbelovende Duitse markt te brengen.
De eigenzinnigheid van de no’s maakte het Philips daarnaast
bijzonder moeilijk om produktie en voorraadplanning goed te
coördineren, met als gevolg dat het concern veel te grote voor
raden had. Ook in de jaren tachtig kwam het nog steeds voor dat
landen tegen de zin van de produktdivisies eigen produkten
ontwikkelden. Zo bouwde - wederom - Duitsland een eigen
kleine computer, ondanks verzet van Philips’ computerbouwers in Apeldoorn.
t

Philips kon dan misschien niet zo snel kapot, maar het was al in
1971 overduidelijk dat het concern met serieuze problemen te
maken zou gaan knjgen. In een opmerkelijk voorspellend arti
kel in NRC-Handelsblad van dat jaar meldde de correspondent
dat Amerikaanse Philips-kenners het concern te log vonden.
Volgens een van de door de correspondent geraadpleegde
financiële experts moest Philips het volgende doen: zijn p-iooo
computer, die nog niet eens zo lang daarvoor op de markt was
gekomen, weer afstoten, of een samenwerkingsverband op
computergebied met Siemens zoeken. De Amerikaanse Philips-kenners vonden verder dat het concern zijn afdeling voor
geïntegreerde schakelingen (ic’s, de voorlopers van de chips)
drastisch moest saneren, en niet in de laatste plaats de bedrijfstop
moest reorganiseren. Ze toonden veel bewondering voor de
kwaliteiten van de Philips-managers vlak onder de top en voor
die van de lijnmanagers. Maar de absolute top werd als ‘te demo
cratisch, te groot en onderling tegcntlentanlike betiteld.
De Amerikaanse experts noemden kortom twee van de drie
thema’s die de huidige president Jan Timmer twintig jaar later
alsnog op zijn bord kreeg: de computerdivisie en de chipsactiviteiten waren de eerste problemen die hij met zijn Centurionoperaties van eind 1990, begin 1991 aanpakte. Wat het derde
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probleem betreft: ‘gentlemanlike’ was de Philips-top tegen die
tijd al lang niet meer — ook dat zal verderop blijken. Het belang
rijkste verschil tussen 1971 en 1991 betrof de financiën. In 1971
was het geld nog in ruime mate voorhanden. Toch stelde Philips
zich toen al de vraag of zijn doel — een global player op alle
belangrijke gebieden van de elektronica te worden — wel haal
baar zou zijn. Vooralsnog bleef het antwoord steeds weer: ja, we
kunnen het.
Volgens Frank Aguilar van Harvard leek Philips in die tijd in
een aantal opzichten op General Electric. Dat Amerikaanse
concern had in de naoorlogse jaren sterk kunnen profiteren van
de vraag naar elektriciteitscentrales. Net als Philips had ge twintigjaar lang kunnen verkopen wat het maakte, en was de orga
nisatiestructuur al die tijd onveranderd gebleven. Ook ge was
winstgevend en realiseerde zich dat de wereld aan het verande
ren was. Maar in tegenstelling tot Philips ondernam ge wèl actie
om op tijd op die veranderingen in te spelen. Het bedrijfhaalde
al eindjaren zestig McKinsey in huis, om zijn organisatie eens
goed door te laten lichten. Sinds die tijd is het voortdurend ver
anderd, veel meer en veel ingrijpender dan Philips. En aan de
bron van die veranderingen stonden steeds de presidenten:
Borch, de man die McKinsey binnenhaalde en een structuur
van business units invoerde; Jones, die een systeem van perma
nente strategische planning op liet zetten en zeer welbewust de
besten onder zijn topmanagers naar voren haalde; en Jack
Welsh, die ge’s hiërarchie uitdunde en de onderneming via
doelgerichte acquisities en afstotingen ingrijpend veranderde.
Op Aguilars vergelijking met ge valt wel het een en ander af
te dingen, maar dat doefhier niet zoveel ter zake. Het blijft een
feit dat Philips’ presidenten sinds 1971 in veel mindere mate de
visionaire moed hebben gehad die nodig is om een goedlopend
bedrijf op tijd van koers te doen veranderen. Groot geworden
met de successen van de jaren vijftig en zestig, kozen zij ervoor
hun company te beheren en niet te leiden. Geen van hen, met
uitzondering van Cor van der Klugt overigens, was in staat de
machtige baronnen in de buitengewesten het zwijgen op te leg
gen en de fundamentele machtsverhoudingen binnen het contem te wijzigen. Zij kozen voor een geleidelijke, verzoenende
aanpak, en lieten daardoor toe dat Philips terechtkwam in een

proces van langzame desintegratie.

73

Computerchaos

■ •?

Toen de Philips-top rond 1960 had vastgesteld dat het concern
minder afhankelijk moest worden van de consumentenartike
len en meer professionele produkten moest ontwikkelen, was al
snel duidelijk dat de computer de kern van deze strategie zou
moeten gaan vormen. Beginjaren zestig besloot de Raad van
Bestuur dat Philips zelf een grote rnainframe-computer zou gaan
bouwen, vergelijkbaar met de types die ibm op de markt bracht.
Aanvankelijk vond de ontwikkeling plaats in het Natuurkundig
Laboratorium, het roemrijke researchcentrum, dat een paar jaar
eerder zelf al een elektronische rekenmachine had gebouwd.
Maar de Raad besefte goed dat de produktie en de verkoop van
computers een ander soort business waren dan die van lampen,
radio’s of televisies. En dus besloot hij een geheel aparte afde
ling, buiten Eindhoven, op poten te zetten: Philips Computer
Industrie, gevestigd te Apeldoorn, een provinciestadje in het
hart van Nederland. De basis werd gevormd door het overheve
len van een aantal Natlab-onderzoekers naar Apeldoorn. In
1966 kwam er een aanvulling door de aankoop van Electrologica, een bedrijf uit Den Haag dat professionele rekenmachines
maakte. Philips nam het over van de Nederlandse verzekerings
maatschappij Nillmij, die de grote investeringen niet langer kon
dragen en op het punt had gestaan haar Haagse dochter aan een
buitenlandse onderneming te verkopen. Electrologica werd
ingelijfd in Philips Computer Industrie; de naam veranderde in
Philips-Electrologica.
Hoewel Electrologica al een zelfontwikkelde computer ver
kocht, gebruikte Philips die niet om commerciële ervaring op te
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doen en de markt te leren kennen. Achteraf gezien een cruciale
fout, want voor een onderneming in consumentenartikelen is
het toch al moeilijk te begrijpen hoe de markt voor specialisti
sche kapitaalgoederen als computers in elkaar zit en functio
neert.
Maar Philips zette al zijn kaarten op de nieuwe mainframereeks p-iooo, die veel beter en veel groter moest worden dan de
Electrologica-apparaten. Het eerste model, de p-iioo, zag in
1967 het licht. De naam gafaan dat het de eerste was van wat een
hele familie van computers moest worden - een concept dat
Philips had overgenomen van ibm. Het was een kind om trots
op te zijn, want de Philips-ingenieurs hadden heel wat moeilijk
heden overwonnen. Ze hadden weliswaar al eerder computers
gebouwd, maar de P-1000-familie was toch van een geheel
andere orde. Van mainframes had überhaupt bijna niemand in
Europa verstand, en dat gold dus ook voor de eerste directeur
van de computerdivisie, Joma, die afkomstig was van de defensiepoot Hollandse Signaal Apparaten, en voor de commerciële
mensen die hij om zich heen verzamelde.
Zoals het Philips betaamde, was het uitgangspunt van de
nieuwe divisie: veel zelf doen. Alleen als het echt niet anders
kon deed men een beroep op anderen. Zo ging men een samen
werkingsverband aan met de sq/hrare-gigant Computer Sciences
Corporation uit Los Angeles om de benodigde systeemsoftware
te schrijven. Fnts Philips en zijn bestuursleden waren stomver
baasd toen ze merkten datje bij zo’n mainframecomputer een
handleiding van wel tienduizend pagina’s nodig had. Om die te
produceren besloot men veertig technische schrijvers uit Enge
land over te laten komen. In Nederland waren ze gewoon niet
te vinden.
Maar het lukte allemaal. De eerste leverantie was aan de
Nederlandse ptt , die de machine inzette voor het nationale be
talingsverkeer van de Girodienst. Daarmee werd al direct een
trend gezet. De levering was namelijk uitsluitend te danken aan
de goede contacten tussen de top van Philips en de top van de
ptt op het gebied van de telefooncentrales. Ook latere orders
bleven voornamelijk tot stand komen via het relatienetwerk van
de bestuursleden. Uiteraard liepen de afleveringen formeel wel
via de verkooporganisatie, maar in feite bleef de rol van die
organisatie beperkt tot het afhandelen van de orders. Wederom:
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een cruciale fout, die Philips’ computerdivisie bepaald niet hielp
bij het ontwikkelen van de marketing- en verkoopkwaliteiten
die nodig zijn om dergelijke ingewikkelde, professionele produkten op grote schaal te doen slagen.
Toen de p-iooo-serie rond 1970 verder de markt op ging,
ontwikkelde de machine zich mede daardoor tot een van de
meest pregnante voorbeelden van de combinatie van technisch
slagen en commercieel falen, die Philips de laatste decennia zo
heeft gekenmerkt. Het was een goede computer, maar er zijn
uiteindelijk maar een paar honderd machines van de serie gele
verd, voornamelijk in Nederland, Duitsland, België en Frank
rijk. Om uit de kosten te komen hadden het er duizenden moe
ten zijn. De p-iooo was een van de redenen waarom de compu
terdivisie van het Eindhovense concern in de eerste vijftien jaar
van haar bestaan geen winst heeft gemaakt. Toen het laatste
exemplaar in 1976 werd afgeleverd, waren de ontwikkelings
kosten bij lange na niet terugverdiend.
Ironisch genoeg zijn de computers die wel succes hadden
over het algemeen ontwikkeld bij geacquireerde bedrijven. In
1969 kocht het concern het Duitse bedrijf Siemag, een produ
cent van elektronische rekenmachines, met zo’n tweeduizend
werknemers. Siemag liep niet goed, maar na de overname slaag
de Philips erin het bedrijf weer op poten te zetten, dankzij een
nieuw produkt, de P-3 50 - bij de ontwikkeling waarvan Philipsingenieurs overigens een belangrijke inbreng hadden. Het was
een simpele kantoorcomputer, en het succes ervan was vermoe
delijk te danken aan het feit dat hij goed in Philips’ distributiecultuur paste. Het concern kon zijn spullen wel over de toon
bank krijgen, maar is nooit erg goed geweest in service, aftersales
en het begeleiden van klanten. De p-3 50, waarvan er duizenden
zijn geleverd, had dat ook niet nodig: het was een kant en klare
oplossing, er hoefde weinig software bij gedaan te worden. Je
\ kocht hem en je werkte ermee.
Mainframes als de p-1000 eisen een heel andere aanpak. Het
\ verkopen daarvan kan alleen via een verkooporganisatie die in
staat is de klant te helpen bij het formuleren van zijn wensen, die
i wensen vervolgens kan vertalen in goede software, en de klant
\van de nodige training kan voorzien. Daarin heeft Philips keer
\p keer gefaald. Het concern heeft vaak het verwijt over zich
Veen gekregen dat het te veel tijd nodig had voor de produkt-
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ontwikkeling. Hoe juist dat verwijt op zichzelf ook is, in de
computerbranche was dat probleem toch wat minder groot. Die
industrie heeft van nature voortdurend te maken met complexe
grote projecten met veel onvoorziene risico’s. Dat leidde zeker
in het verleden nogal eens tot uitstel van introducties en tot pro
blemen in de aanloopfase. Niet alleen Philips, maar ook andere
bedrijven hadden daar mee te kampen. De AS-400 minicomputerreeks van ibm kwam ook een jaar later op de markt dan
gepland. Het succes was er met minder om.
Wel was duidelijk dat Philips niet goed, dan wel traag op de
marktontwikkelingen inspeclde. De p-iooo kwam in een markt
waarin de 360-familie van ibm al enkele jaren de toon aangaf.
Terwijl men zich in Apeldoorn op de grote computers concen
treerde, begonnen verschillende Amerikaanse firma’s al met de
ontwikkeling van minicomputers — goedkoper en minder
krachtig dan de mainframes, maar daarom zeer geschikt voor
middelgrote ondernemingen en organisaties. Philips, met zijn
goede contacten in de vs, wist dat, maar nam pas een jaar na de
verschijning van de eerste mini - de pdp-8 uit 1965 van Digital
Equipment Corporation — het besluit er zelf ook een te ontwik
kelen, met name gericht op technische en industriële toepassin
gen. De ontwikkeling zou plaatsvinden in een Philips-bednjfin
Frankrijk.
Dat besluit, hoewel afkomstig van de Raad van Bestuur,
bleek in Apeldoorn aanvankelijk op nogal wat verzet te stuiten.
Daar hield men zich liever bezig met de grote p-1000. Deson
danks kwam Philips redelijk snel met zijn mini — de p-800 — op
de markt: na vier jaar, niet veel later dan de p-1000 dus. Inde tus
sentijd had men overigens nog een paar jaar een minicomputer
verkocht die gemaakt werd in licentie van Honeywell.
De p-800-reeks bleek echter een doodgeboren kindje. De
concurrentie op dit gebied werd al snel zeer hevig, en Philips
maakte de klassieke fout, die later ook een factor zou zijn in het
mislukken van de videorecorder v-2000: er was te weinig soft
ware (in dit geval dus: programmatuur) beschikbaar. Daar
kwam bij, zoals een van de betrokkenen het uitdrukt, dat ‘men
voor de p-800 een heel merkwaardig marketingconcept heeft
gekozen, namelijk geen marketingconcept'. Het was, alweer,
een goede minicomputer-reeks, die zich in technisch opzicht
prima kon meten met de machines van Digital Equipment. De
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serie loopt nog steeds, in de loop van twee decennia zijn er meer
dan tienduizend afgclevcrd, zij het dat een belangrijk deel daar
van naar het eigen concern ging. Geld is er niet mee verdiend.

Beginjaren zeventig had Philips’ computerdivisie twee gezich
ten. Enerzijds waren er een paar succesvolle activiteiten bij aan
gekochte bedrijven. Na Siemag volgde in 1970 Arenco, een
Zweedse producent van banktemunals. Beide gingen onder het
Philips-regime aanvankelijk uitstekend draaien. Kern van het
succes was, zo menen insiders, dat Philips ze als zelfstandige
units liet opereren Helaas heeft het concern later gepoogd om
ze te integreren. Toen ging het ook daar minder goed.
Anderzijds kwamen de belangrijke p-iooo- en P-800-series
met goed van de grond. Philips’ ontwikkelaars waren bezig met
de voorbereidingen voor een volgende generatie mainframes,
die p-2000 moest gaan heten, maar het was duidelijk: dat zou
veel te kostbaar worden en jaarlijks drie- tot vierhonderd mil
joen gulden aan ontwikkelingskosten eisen. De kans dat men
die kosten terug kon verdienen, leek minimaal. Het was een
vicieuze cirkel. Omdat de p-iooo en de p-800 te weinig ople
verden, werd te weinig geld gegenereerd voor de volgende
generatie. De computerdivisie slokte in die beginjaren dramati
sche hoeveelheden geld op; tot 1970 naar schatting een miljard
gulden.
Philips - en datzelfde gold voor het grootste deel van de
Europese computerindustrie — had tot dan toe alleen maar een
klein stukje marktaandeel op dominante Amerikaanse firma’s als
ibm, Univac en Burroughs kunnen veroveren, en wel door zijn
computers onder de kostprijs te verkopen. Dat had de Ameri
kaanse suprematie op de Europese computermarkt niet wezen
lijk aangetast. Om mee te tellen in deze branche en voldoende
aantallen te kunnen produceren, was toch minstens een wereldmarktaandeel van acht tot tien procent nodig, oftewel minstens
vijftig procent van de Europese markt. Van dit doel bleef Philips
hopeloos ver verwijderd.
Eveneens rond 1970 nam de Europese Commissie het initia
tief om zeven Europese firma’s bij elkaar te halen, waaronder
Siemens, Telefunken, Olivetti en ook Philips. De sfeer in Euro
pa was op dat moment nogal anti-Amerikaans. In dejaren zestig
had de regering van de Verenigde Staten tot twee keer toe inge-
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grepen om te voorkomen dat een Amerikaans bednjf een grote
computer zou leveren aan een Frans kernfysisch onderzoeks
centrum. Ongeveer tegelijkertijd hadden zowel Frankrijk als
Italië belangrijke nationale computerfabrikanten (Buil en de
computerdivisie van Olivetti) in Amerikaanse handen (General
Electric) over zien gaan. Europa was gaan beseffen hoe afhanke
lijk het was van de Amerikaanse technologie. Dat gevoel werd
nog eens versterkt door het beroemde boek Lc Déji Atnéricain
(De Amerikaanse uitdaging), waarin de Franse politicus/auteur
Jean-Jacques Servan-Schreiber waarschuwde voor de tocnemende technologische suprematie van Amerika.
Frankrijk, Duitsland en Engeland zetten dan ook snel meer
vaan achter het stimuleren van hun nationale computerindus
trie, en het genoemde EG-initiatief probeerde die stimulansen
een Europese dimensie te geven. Maar al snel bleek dat dc Fran
se deelnemers aan de overlegronde het liefst een supercomputer
a la Concorde wilden maken, zodat de gesprekken binnen de
kortste keren verzandden. In 1971 kreeg Philips er vervolgens
lucht van dat de Franse onderneming Compagnie Internationa
le pour rinformatique, kortweg en (c-deux-i). en Siemens aan
het onderhandelen waren. De Eindhovenaren slaagden erin die
gesprekken open te breken en er in te springen. Ditmaal lever
den ze wel concrete ideeën op. De drie waren niets meer en
niets minder van plan dan gezamenlijk een frontale aanval op
IBM te ondernemen, en wel door het ontwikkelen, fabriceren en
verkopen van een complete reeks van kleine, middelgrote en
grote computers. Voor Philips was Unidata — zoals de nieuwe
combinatie ging heten — een waar godsgeschenk, en de cornputerdivisie was enthousiast over de mogelijkheden die de samen
werking op zou kunnen leveren. De medewerkers van Data
Systems, zoals de Philips-divisie inmiddels was gaan heten,
waren stuk voor stuk jonge dertigers, die hielden van avontuur,
van nieuwe en grote dingen. En Unidata was een groots plan,
het bood een nieuwe horizon, ibm succesvoi te bestrijden, een
onderneming die in Europa meer winst maakte dan de hele
Europese computerindustrie bij elkaar: het leek ineens weer
mogelijk.
Er waren een paar belangrijke overeenkomsten tussen Sie
mens, cii en Philips: ze leverden alle drie mainframe-computers, alle drie kampten ze met het probleem van de ontwikke-
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lingskosten van een volgende generatie, en ze hadden er dus alle
dne belang bij dat er een grote Europese markt voor mainframes
zou ontstaan. Verder waren er alleen maar verschillen, met
name op commercieel gebied. Philips’ computerdivisie had
overal in Europa en daarbuiten de beschikking over de com
merciële distributiekanalen van de nationale organisaties — ofdie
in staat waren om computers te verkopen was een andere kwes
tie, maar ze bestonden. Siemens beschikte destijds over veel
minder verkoopkantoren, en de Fransen hadden nauwelijks een
buitenlands verkoopnet. De voorbereidende gesprekken van de
drie partners duurden tot in 1972. Maar onmiddellijk na de start
raakte Unidata in de greep van een enorme bureaucratisering en
een slopende vergadercultuur. Aan de top van het samenwer
kingsverband stond een commissie onder leiding van Philips—
bestuurslid Eduard Pannenborg, een topman van Siemens en
een topman van en. Die structuur werd voortgezet in alle
andere commissies.
En die waren er vele. Voor zo’n beetje ieder detail bestond
wel een overlegclubje, waarin steeds een Fransman, een Neder
lander en een Duitser zitting moesten hebben. In al die werk
groepen en op alle overlegniveaus braken geweldige gevechten
los om het handhaven van de eigen identiteit. Iedereen had zijn
eigen achterban, zijn eigen fabrieken, zijn eigen ontwikkelin
gen. En al die belangen kwamen op tafel. De technici van de
dne firma’s vonden ieder hun eigen technologie de beste en ze
vochten als leeuwen om de anderen daarvan te overtuigen.
Maar de anderen deden precies hetzelfde, en zo ontstond een
traag, een héél traag beslissingsproces.
Op een gegeven moment slaagden de drie erin het eens te
worden over de vraag wie welk type computer zou gaan bou
wen. Philips kreeg de onderkant van het geplande pakket, de
kleinste machine, Siemens de middelgrote en en zou de main
frames gaan maken. Bovendien kwamen afspraken tot stand
over de basisarchitectuur van de machines. Wonder boven
wonder is een deel van de computers daadwerkelijk gebouwd.
Philips paste een bestaande kleine computer aan, doopte die x-o
en wist er daarvan nog enkele via Siemens te verkopen. Ook
Siemens heeft nog een computerreeks gebracht die aansloot bij
de afgesproken basisarchitectuur. Maar een gezamenlijke ver
kooporganisatie is nooit van de grond gekomen. Alleen in
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Nederland zijn de verkoopafdelingen van Philips en Siemens
korte tijd samengevoegd geweest. Het onderlinge vertrouwen
lag echter beneden het nulpunt. Toen Unidata Nederland, zoals
de verkooporganisatie heette, van start ging, had de directie de
plannen voor de ontmanteling ervan al zo ongeveer in de kast
liggen.
Terwijl trage besluitvorming en onderling wantrouwen het
Unidata-plan ondermijnden en in zijn ontwikkeling remden,
kwamen de drie aandeelhouders in mei 1974 tot de conclusie
dat de financiële vooruitzichten van hun grand projet zorgelijk
waren. De zaak zou nogjarenlang handenvol geld gaan kosten,
ondanks de hoge overheidssubsidies vanuit Duitsland en Frank
rijk waar men op mocht rekenen. Alleen forse extra bijdragen
van de betrokken ondernemingen zouden Unidata overeind
kunnen houden.
De onenigheid die daarop volgde, is nooit meer opgelost.
Het eerste openlijke signaal dat het Europese computeravontuur zou gaan mislukken, kwam toen Siemens de computeractiviteiten van AEG-Telefunken kocht en die niet in Unidata
inbracht. En op 12 mei 1975 kreeg Philips plotseling een tele
foontje van c 11-topman Barré, met de mededeling: de Franse
minister van Industrie heeft besloten uit Unidata te stappen. De
Fransen bleken stiekem onderhandelingen te hebben gevoerd
met het Amerikaanse bedrijf Honeywell, omdat ze toch de
voorkeur gaven aan het binnenhalen van Amerikaanse techno
logie. Philips en Siemens hebben nog gesproken over een
voortzetting van hun samenwerking, maar de Duitsers wilden
dat alleen op 50-50-basis en dat hield onder andere in dat Philips
mede het risico moest dragen van de financiering van de com
puters die door Siemens’ klanten waren geleased of gehuurd een uitstaand computerpark met een totale waarde van zo’n zes
honderd miljoen gulden. Daar voelde Philips niets voor.
Het Unidata-project was achteraf gezien de laatste kans voor
de Europese computerindustrie, cii ging na 1975 op in een
nieuwe combinatie Honeywell-Bull. Nu, in 1991, is het bedrijf
weer Frans en heet het weer Buil, maar het is zwaar noodlij
dend. Siemens kon wel aan zijn computers blijven verdienen,
maar kort geleden nam het het in problemen geraakte Nixdorf
over, en het heeft nu de grootste moeite zijn computeractiviteitcn weer in de zwarte cijfers te krijgen. De rest van de Europese
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computerdivisie heeft het moeilijk (Olivetti, dat ir. de jaren
tachtig zelf weer met computers is begonnen) of is in Japanse
handen gekomen (het Bntse icl en het Finse Nokia). Philips
zelf bereikte in de zomer van 1991 een principe-akkoord met
Digital Equipment Corporation over de verkoop van Data Sys
tems aan dit Amerikaanse bedrijf — de details moesten bij het
afsluiten van dit boek nog geregeld worden.
Na Unidata is Philips’ computerdivisie ten prooi geraakt aan
grote verwarring. Vanaf 1981 wist een nieuw directieteam de
divisie een tijdje in rustiger vaarwater te brengen, met als gevolg
dat er in 1984 en 1985 eindelijk winst kon worden gemaakt.
Maar dat was van korte duur. Na 1985 ging het weer bergaf
waarts tot 1990, toen de pas aangetreden president Jan Timmer
niet anders meer kon dan hard ingrijpen. Het grootste deel van
de afgelopen vijftien jaren kampte de divisie met een zeer insta
biele organisatie, met veelvuldige wisselingen van het topma
nagement, tal van interne conflicten en een grote mate van
stuurloosheid.
Zelfs na het loslaten van de mainframes beschikte Philips’
computerdivisie in 1975 nog over een keur van andere produkten: bankterminals, minicomputers, kantoormachines, allemaal
ontwikkeld en geproduceerd door verschillende en als gezegd
deels aangekochte vestigingen. Die geweldige diversificatie kon
geen stand houden, meende de directie, en ze begon te werken
aan een plan tot integratie. Dit zogenoemde Synergieplan, ont
wikkeld in 1977, had ten doel alle resterende computeractiviteiten op één basisconcept te stoelen. Sindsdien loopt de synergiegedachte als een rode draad door de historie van deze divisie
heen. Tevergeefs. Geen enkele directie van Data Systems is er
ooit in geslaagd een coherente produktlijn te ontwikkelen.
Integendeel, de diversificatie schreed zelfs verder voort: in 1978
kocht het concern de Canadese fabrikant van wordprocessors
Micom, die het nog eens heeft bestaan een nieuwe generatie
tekstverwerkers te ontwikkelen, en dat terwijl de divisietop in
Apeldoorn geld beschikbaar had gesteld voor de ontwikkeling
van een bepaald type terminal.

Op zich was de synergie-gedachte geen verkeerde. Alle compu
tersystemen van Philips bestonden in 1977 reeds geruime tijd en
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het was nodig om nieuwe generaties en nieuwe produktconcepten te ontwikkelen. Het moment om aan meer samenhang
te werken was dus wel goed. Maar er waren tal van factoren die
de verwerkelijking van het Synergieplan belemmerden. Zo was
de ontwikkelingsgroep van de mainframes na de totstandko
ming van Unidata min of meer zonder werk geraakt, en dus
kreeg die groep tot taak een kantoorcomputer te ontwikkelen,
die zou aansluiten op de P-350-kantoormachines van het geacquireerde Duitse bedrijf Siemag. Het zou een luxe versie van de
P-350 moeten worden en, zoals dat heet, de ‘bovenkant’ van de
markt voor dergelijke apparaten moeten bedienen. Maar
onmiddellijk stak het aloude probleem van de controverse tus
sen produktdivisies en nationale organisaties de kop op. Data
Systems is een produktdivisie, de Duitse vestiging viel onder de
Duitse Philips-organisatie Alldephi, met het hoofdkantoor in
Hamburg. De ontwikkelaars van het voormalige Siemag voel
den er weinig voor hun kennis uit handen te geven, en hebben
de Apeldoomse pogingen om die te bemachtigen systematisch
bemoeilijkt. Het duurde dan ook geruime tijd voor Apeldoorn
met de P-450 — zoals het apparaat heette — op de markt kon
komen.
In tegenstelling tot zijn voorganger de P-350 werd de P-450
echter geen succes. Er zijn er niet meer dan een paar van ver
kocht. Ook dat was het gevolg van het matrix-probleem, dat
immers ook een grote zelfstandigheid van de nationale ver
kooporganisaties inhield. Philips’ nationale verkooporganisaties
waren — zoals eerder gezegd — heel wel in staat om de eenvoudi
ge P-350 over de toonbank te schuiven. Daar was weinig anders
dan een behoorlijk verkooppraatje voor nodig. Ingewikkelder

computers verkopen kostte echter meer inspanning. Het bete
kende het trainen van gespecialiseerde verkopers, het ontwik
kelen van op maat gesneden software, enzovoort, enzovoort.
Allemaal activiteiten die de nationale organisaties geld kostten,
zonder dat daar — althans in het begin — veel inkomsten tegen
over zouden staan. Aangezien de nationale organisaties elk voor
zich uit waren op het realiseren van zo mooi mogelijke winstcij
fers, waren ze vaak weinig geneigd om risico’s te nemen met
nieuwe produkten. En niemand kon ze dwingen.
In de praktijk werkte dat ongeveer als volgt: als een verkoop
leider voor computers in het buitenland van Data Systems het
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verzoek kreeg iets te gaan verkopen, en hij voelde daar niet
voor, dan zocht hij steun bij z’n eigen NO-management. Hij liet
weten dat hij weinig in het produkt zag, maar dat hij er wel aan
wilde beginnen, mits zijn NO-bazen er voldoende geld in wilde
steken. Die waren natuurlijk geneigd de scepsis van hun eigen
man serieus te nemen en zeiden: nee, of hooguit: begin maar
voorzichtig. Daarmee was de cirkel dan rond. De verkoopleider
kon Data Systems vervolgens melden dat hij geen geld kreeg om
extra mensen aan te trekken, of geen geschikt personeel kon
vinden - de mogelijkheden om te traineren en te ontwijken
waren eindeloos.
Zoals eerder gezegd: van dit probleem hadden alle produktdivisies, maar vooral de professionele, last. In feite kwam het
erop neer dat de produktdivisies in de jaren zeventig — en dat
gold ook voor vrijwel de gehele jaren tachtig - produkten en
strategische plannen konden ontwikkelen zoveel ze wilden,
maar steeds weer ervoeren ze dat de no’s er niet ofmaar moeilijk
toe te bewegen waren zich in te spannen voor het opzetten van
de benodigde gespecialiseerde verkoopafdelingen. En als de
no’s niet meewerkten, waren de pd’s machteloos.
Data Systems werd daar op twee manieren door gehandi
capt. In de eerste plaats maakte Philips’ structuur met autonome
landenorganisaties — en met over verschillende landen versprei
de produktievestigingen en ontwikkelingsafdelingen, die zich
nauwer verbonden voelden met hun NO dan met de concemcentrale - het onmogelijk om het produktenpakket te versmal
len en te integreren. En bovendien selecteerde iedere verkoop
organisatie uit dat brede produktenpakket ook nog weer eens
haar eigen sub-set, die ieder voor zich op een bepaalde manier
op de markt bracht. Het gevolg was dat Data Systems er nooit in
is geslaagd tot een wereldwijd produkt- en marktbeleid te
komen. Zo verkocht Philips in Zweden wel computersystemen
aan banken, maar nauwelijks of niet kantoorcomputers aan klei
nere ondernemingen. En omgekeerd: in Duitsland verkocht
men niet of nauwelijks aan de banken en wel aan kleine onder
nemingen. Om in Duitsland banksystemen te gaan verkopen,
was een wezenlijke investering in het verkoopapparaat noodza
kelijk geweest. Plus een lange adem, want het werven van klan
ten in een nieuw marktsegment kost tijd. De Duitse organisatie
bleek tot een en ander niet bereid; en hetzelfde gold voor de
Zweedse organisatie wat betreft de kantoorcomputers.
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De P-450 mislukte, en uiteindelijk kan ook zijn opvolger, de
p-4000, een zogenoemde stnall business-computer, niet echt een
groot succes worden genoemd. Een grote mislukking was het
apparaat overigens nu ook weer niet. Ondanks bovengenoem
de problemen kon Philips er in tien jaar zo’n vijftienduizend van
verkopen en de ontwikkelingskosten terugverdienen (de p4000 is nog steeds op de markt). Dankzij dit succesje nam Philips
beginjaren tachtig met een aandeel van zestien procent zelfs een
tijd de vierde plaats in op de markt voor kleinere kantoorcom
puters, naiBM, het Duitse Nixdorf, en het Franse Transac-Alcatel. Maar daarmee hield het ‘succes’ van de p-4000 op. Data Sys
tems kon de verkooporganisaties een marge van 55 procent
geven. Met andere woorden: de kostprijs was zodanig dat de
verkooporganisaties de verkoopprijs 55 procent hoger konden
stellen en toch redelijk konden concurreren. Op zich moet zo’n
marge voldoende zijn om de verkoopinspanningen te financie
ren en winst te maken. Desondanks lukte dat de gezamenlijke
no’s niet. Het belangrijkste probleem bleek dat zij zulke hoge
kosten moesten maken om bijpassende software te ontwikke
len, dat de marges wcgsmolten. Pogingen om de software-ontwikkeling op centraal niveau aan te pakken en te standaardise
ren kwamen onvoldoende van de grond. De no’s ervoeren die
pogingen als te centralistisch.
Ook allerlei kleine initiatieven liepen vast. In 1977 werd
door Data Systems en de divisie Telecommunicatie in Hilver
sum een gezamenlijke projectgroep opgezet onder de naam
Teleprocessing. De groep zou automatiseringsprojecten voor
banken en verzekeringen op poten gaan zetten, op basis van de
p-8oo-computer van Apeldoorn en de communicatiekennis uit
Hilversum. Het groepje heeft vrijwel geen projecten opgele
verd. Controverses en wantrouwen tussen Apeldoorn en Hil
versum leverden aanhoudend frustraties op. Het Teleprocessing-produkt, een soort computergestuurd berichtennetwerk,
moest worden verkocht via de verkoopkanalen van Data Sys
tems, dat wil zeggen: gewoon via de nationale organisaties die alweer — geen kaas hadden gegeten van een dergelijke specialis
tische toepassing.
Verschillende opdrachten mislukten of gingen voortijdig ter
ziele, waarbij klanten uit hun vel sprongen, een enkele maal naar
de rechter liepen, en vervolgens weer werden gesust. Een be-
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langrijk probleem was de systeemprogrammering. Door fouten
in de apparatuur die Philips beschikbaar stelde, nam die veel te
veel tijd in beslag. De Nederlandse vestiging van het Britse soft
warehuis Logica, die de programmering verzorgde, waar
schuwde de chef van Teleprocessing ir. Claude Fosséprez (die
een dubbelfunctie had, hij was ook adjunct-directeur bij Tele
communicatie) hiervoor reeds bij de aanvang van het project .
Het mocht niet baten. Na enkele jaren doorzeuren, aan het eind
van de jaren zeventig, is Teleprocessing maar weer gestopt. Op
het hoogtepunt hadden er ruim veertig man aan gewerkt. Er
zijn tientallen miljoenen guldens mee verloren gegaan.
Rond 1980 besloot Data Systems, wederom samen met de
divisie Telecommunicatie in Hilversum, zich in ‘Teletex’ te
begeven. Het moest een sterk verbeterde openbare telexdienst
worden, die gebruik zou maken van het openbare datanet en
waar nodig van het telexnet. Apeldoorn zou de eerder genoem
de terminal van het Canadese Micom (die toch nog klaargeko
men was) inzetten, Hilversum zou een conversiesysteem ont
wikkelen, voor het omzetten van de teletex-signalen in telexsignalen en omgekeerd. Mede omdat Teletex in de wereld niet
aansloeg, werd ook dit project een kostbare mislukking. In
totaal zijn niet meer dan een stuk of zes systemen verkocht, in
Zweden, Denemarken en Noorwegen. In Zweden ging het om
vijf- tot zesduizend terminals, geplaatst door een combine van
Philips en Ericsson. Er was ook een opdracht van Singapore,
maar die liep compleet mis. De nationale ptt daar, de opdracht
gever, stelde eisen waaraan Philips niet bleek te kunnen vol
doen. Er ontstond intern geharrewar over de vraag hoe het pro
bleem op te lossen, en inmiddels dreigde Singapore dat Philips
geen enkele overheidsorder meer zou krijgen als het niet op tijd
leverde. De oplossing zag er uiteindelijk als volgt uit: Philips
zocht zelf een leverancier (Hasler uit Zwitserland) die het
gevraagde systeem wèl kon leveren en betaalde die. Zelf trad
Philips slechts op als formele hoofdaannemer. Maar omdat
Singapore de levertijd van Hasler niet accepteerde, moest er
toch eerst tijdelijk een Philips-net heen, dat vervolgens weer
ontmanteld werd. Kosten naar schatting: 7,5 miljoen gulden aan
Hasler, 10 tot 15 miljoen eigen kosten. Inkomsten: Singapore
betaalde 4,5 miljoen, hoewel het de Teletex-dienst niet eens in
gebruik nam.
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Uiteraard wist de Philips-top dat Data Systems een noodlijdend,
haperend bestaan leidde. Daarom zijn zowel voor als na het
Unidata-debacle voortdurend plannen ontwikkeld om andere
computerfirma’s over te nemen of samenwerkingen aan te gaan.
Eind jaren zeventig moesten de P-iooo-mainframes in eigen
huis worden vervangen. Philips had er zelf zo’n dertig staan, een
park met een vervangingswaarde van een miljard gulden — een
gigantische order, waar flink om gestreden werd. Digital Equipment Corporation (d e c ) bood aan in ruil voor de order compo
nenten te kopen bij Philips’ Amerikaanse chipsfabriek Signetics.
Het bedrijf wilde zelfs een hele fabriekshal bij Signetics neerzet
ten, die uitsluitend componenten voor DEC zou maken. Vrijwel
de gehele computerbranche kwam bij Philips langs — ibm , DEC,
Burroughs, Sperry Rand, ICL, Nixdorf, noem maar op —en met
alle werd niet alleen over de vervangingsorder maar ook over
samenwerking of overname gesproken.
Tot de kandidaten waar serieuzere gesprekken mee ontston
den behoorde onder andere Sperry Rand. Philips had daar een
gunstige royalty-overeenkomst mee; het Amerikaanse bedrijf
bouwde door (Philips-dochter) Holland Signaal ontwikkelde
vuurwapengeleidingssystemen. Bovendien was de computerafdeling van Sperry Rand in moeilijkheden. Ook Burroughs
kwam ter sprake, maar dat was vooral op aandrang van napcpresident Pieter Vink. Philips sprak ook met het Zweedse Erics
son, waarmee men al een paar keer had samengewerkt, en met
het Duitse Nixdorf. Eerder, rond 1975, had het concern nog
gekeken naar n cr , maar dat was toen al te duur.
Men vond de Duitsers echter veel te arrogant, terwijl de
meest serieuze Amerikaanse overnamekandidaten — zoals DEC,
waar Philips uitvoerige studie naar gedaan heeft — minimaal een
miljard dollar kostten. Daar schrokken de achtereenvolgende
Raden van Bestuur voortdurend voor terug. Data Systems had
inmiddels al miljarden aan verliezen opgeleverd en de garantie
dat de divisie met een grote acquisitie winstgevend zou worden
was er natuurlijk niet. Maar ook gesprekken met kleinere over
namekandidaten leidden niet tot beslissingen. Vaak ging het
daarbij om Amerikaanse bedrijven, en Pieter Vink van de North
American Philips Corporation had altijd weer argumenten om
het niet te doen.
Zo sukkelde Data Systems de jaren tachtig in. Toen Philips
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in 1990 uiteindelijk het mes in de divisie zette, en een jaar later
een principe-akkoord over verkoop aan DEC bereikte, had het
computeravontuur het concern miljarden gekost. Betrouwbare
schattingen zijn nauwelijks te maken, zeggen insiders. Een
voormalig lid van de Raad van Bestuur houdt het op zes tot
zeven miljard gulden; een voormalige divisievoorzitter zegt
eenvoudig: ‘miljarden heeft het gekost, en het doet er niet toe of
dat guldens of dollars waren’.
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Toen in de jarertvijftig de Nederlandse firma Brandsteder — in
die jaren een klant van Philips — besloot om kleine draagbare
radio’s van het merk Sony te gaan importeren, zei zijn contact
man in Eindhoven: ‘Sony? Wie is dat?’ Toen hij de portables zag
vond hij ze maar krakkemikkig. ‘Alleen het design is wel leuk.
Het was een begrijpelijke reactie, want in die tijd had Philips op
het gebied van radio en televisie in eigen land marktaandelen
van vijftig, zestig procent. Dus waarom bang zijn voor een
onbenullig firmaatje uit dat Verre Oosten? Daar waren er zoveel
van. Toen de Japanners met hun radiootjes in Europa versche
nen, telde Philips die firma’s op een gegeven moment eens. Er
bleken zo’n driehonderd merken te zijn, allemaal met een zeer
beperkt aantal produkten. De meeste waren bovendien binnen
de kortste keren van de markt verdwenen, zonder ooit een echt
serieuze concurrent te zijn geworden.
Krakkemikkig of niet, in de jaren daarop werd Brandsteder
Sony’s grote breekijzer in Philips’ thuismarkt. Tegen NRCHandelsblad vertelde een directeur van de firma eens hoe dat
eigenlijk min ofmeer Philips’ eigen schuld was. De Amsterdam
se distributeur betrok indertijd kale Tv-toestellen van Eindho
ven, waar Brandsteden meubelmakerij kasten omheen bouw
de. Maar Philips maakte zich blijkbaar toch wat ongerust over
die Japanse portables en gafBrandsteder te verstaan: het is kiezen
of delen, als jullie verder gaan met die Sony, dan leveren wij
geen tv’s meer.
De Amsterdammers waren verbaasd, en dachten: als het
grote Philips zich zó druk maakt, dan is Sony misschien juist wel
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interessant. En ze lieten Philips vallen. De eerste jaren was het
sappelen, maar in 1965 speelde de nieuwe Sony-importeur quit
te. Daarna zorgde Brandsteder ervoor dat het Japanse bedrijf
geleidelijk aan een tweede positie op Philips’ thuismarkt kon
veroveren.
Op audiogebied — en vanaf eind jaren zestig ook op TVgebied — begonnen het bedrijf van topman Akio Morita en
enkele anderejapanse ondernemingen in de jaren daarna in zo’n
hoog tempo nieuwe modellen te introduceren en marktaande
len te veroveren, dat Philips er uiteindelijk doodmoe van zou
worden. Het Nederlandse bedrijf was gewend aan zeer ruime
ontwikkeltijden. Als er dan een nieuw produkt lag, nam de
voorbereiding van de fabricage al gauw ook nog eens een jaar of
twee, drie in beslag. En nu zag het, eerst nog vanuit de verte,
maar in steeds hoger tempo naderend, een sneltrein van veran
deringen en vernieuwingen op zich af komen.
In de jaren zestig waren de Japanse successen met de export van
audio-apparatuur en kleine televisietoestellen nog voorname
lijk gebaseerd op de lage loonkosten in dat land. Bovendien was
de Japanse thuismarkt zo groot en zo beschermd dat de elektro
nicafabrikanten daar gewend waren aan grootschalige produktiemethoden. Dit in tegenstelling tot Philips, dat nog steeds zat
met zijn versnipperde produktie-apparaat, verspreid over vele
landen. Hoewel de Japanners op audiogebied snel terrein vero
verden, duurde het wat langer voor ze een serieuze bedreiging
op TV-gebied gingen vormen. In 1967 waren ze weliswaar uit
gegroeid tot ’s werelds grootste producent van zwart-wit-Tv’s,
maar net op dat moment schakelde Philips’ thuismarkt, Europa,
over op kleuren. Pas in 1970 kwamen de Japanse elektronicaproducenten voor het eerst met kleuren-Tv’s op de Europese
markt. Tengevolge van licentie-afspraken met Europese fabri
kanten mochten ze alleen kleine apparaten en beeldbuizen
invoeren.
Toch was dat niet zo’n erg grote handicap, naar bleek. De
Japanse elektronica-industrie slaagde er na haar entree in binnen
enkele jaren een enorm stuk van de Europese TV-markt te vero
veren. Haar methoden waren zeer strategisch. Gebruik makend
van de lage loonkosten in eigen land verwierf ze eerst substan
tiële marktaandelen in de vs. Haar winsten zette ze in voor het
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verbeteren van de produktietechnologie. Tegen de tijd dat ze
Europa bereikte, versloeg ze de westerse fabrikanten niet alleen
op prijs maar ook op kwaliteit.
De Japanners beseften terdege dat deze voordelen van tijde
lijke aard zouden zijn. Daarom staken ze gedurende de jaren
zeventig ook veel geld en aandacht in het ontwikkelen van
goede distributienetwerken, een sterke naamsbekendheid, een
snelle produktontwikkeling en goede designs. Het gevolg was
dat ze ook later in de jaren zeventig en gedurende de jaren tach
tig op de markten voor consumentenelektronica konden blij
ven groeien en die konden blijven beheersen.
In Europa was Philips in de jaren zeventig de enige televisiefabrikant die genoeg toestellen (drie miljoen kleuren-Tv’s in
1976) verkocht om de Japanse methoden van grootschalige en
geautomatiseerde produktie in te kunnen voeren. Maar zoals de
lezer weet werd het concern daarbij zwaar gehinderd door zijn
eigen matrix-structuur.

De Japanse opmars vanaf begin jaren zeventig was voor Philips
des te dramatischer, aangezien de audio- en Tv-verkopen nog
steeds een van de belangrijkste motoren van het bedrijf waren.
De audio- en videogroepen leverden in 1975 een derde van de
omzet, licht en de (grote en kleine) huishoudelijke apparaten
ieder zo’n tien procent. Het concern was dus voor meer dan de
helft afhankelijk van de typische consumentenprodukten - en
juist daar waren de Japanners het meest actief. Bovendien was de
consumentensector inmiddels allang geen grote groeimarkt
meer; de groeicijfers lagen tussen de vijf en zeven procent per
jaar. De grote expansie had zich verplaatst naar de professionele
hoek, waar groeipercentages van tien tot 5vijftien normaal
waren.
Hoewel Philips al sinds beginjaren zestig probeerde om zijn
activiteiten in professionele richting uit te breiden, waren de
resultaten van die pogingen vijftien jaar later nog steeds betrek
kelijk mager. Het omzetaandeel van de professionele activitei
ten (met als belangrijkste telecommunicatie, defensie, instru
menten, computers en medische systemen) lag rond de twintig
tot vijfentwintig procent en de uitbouw ervan kostte handenvol
geld. Niet alleen de computers waren verliesgevend, maar ook
in de telecommunicatie begonnen de ontwikkelingskosten -
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bijvoorbeeld van nieuwe generaties telefooncentrales — drama
tisch op te lopen. Tot overmaat van ramp begonnen de Japan
ners rond deze tijd ook in de professionele hoek hun gezicht te
vertonen, bijvoorbeeld in de meetinstrumenten en de elektro
nenmicroscopen.
Op de niveaus direct onder de Raad van Bestuur - in de divisietoppen en de belangrijke staforganen — realiseerde men zich
goed dat Philips keuzen zou moeten gaan maken. Het concern
was te breed, te gediversifieerd. In de consumentenelektronica
was zijn positie nog steeds goed. In Europa was nog maar één
belangrijke concurrent, het Franse bedrijf Thomson, in de vs
hadden de meeste bedrijven de stnjd tegen de Japanners al min
of meer opgegeven. Daar was nog maar een enkeling actiefin de
consumer electronics. Gezien zijn omzetvolume en zijn marktaan
delen moest Philips in staat worden geacht om het in deze bran
che tegen dejapanners vol te houden, zo meende men.
In de professionele sector was de situatie veel moeilijker. De
managers in die hoek wisten dat de Raad van Bestuur een sterke
nadruk legde op de uitgroei daarvan — van een kwart tot onge
veer de helft van de omzet. Daarom zochten ze expansie, in
welke richting dan ook. De een ging in de meetapparatuur voor
aardappelrooimachines of textielmachines, een tweede in auto
matische zaagmachines, een derde in de automatisering van
melkfabrieken. Veel van dit soort activiteiten werden uitge
voerd door relatief kleine bedrijven, ondergebracht in de industriegroep Science & Industry (s&i), die produkten als oscilloscopen, spectrografen, andere wetenschappelijke instrumenten,
professionele camera’s maakte (later, na toevoeging van de pro
fessionele audio-apparatuur ging de divisie Industrial & Electro
Acoustic Systems (i&e) heten). Een deel van deze activiteiten
was Philips tegen wil en dank in de schoot gevallen, toen het in
1967 het Britse concern Pye overnam. Pye was interessant van
wege zijn Tv-activiteiten, maar er hing een groot aantal kleine
re bedrijven, tot en met een scheepswerf, aan vast. Philips had
een deel afgestoten, maar een deel was in s&i terechtgekomen.
Daarnaast bevatte s&i allerlei activiteiten die waren ontstaan als
spin q/fvan andere produkten. Zo maakte Philips aljaren röntgen-apparatuur, en de divisie medische systemen had op basis
van haar kennis ook apparaten ontwikkeld voor de röntgenanalyse van metalen en andere materialen. Omdat het een niet-
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medische toepassing was, werd de produktie van die machines
in s&i ondergebracht. Vervolgens bedachten de ontwikkelaars
weer nieuwe vananten, nieuwe analysemethoden. Zo groeide
geleidelijk een hele reeks verwante produkten. Hetzelfde
gebeurde met een meetapparaat voor kooldioxide dat ergens
was ontwikkeld, en dat de basis werd voor een reeks pogingen
om ook andere milieu-apparatuur te verkopen; en met computer
aided design, waarin het concern ook nog eens een marktpositie
heeft trachten op te bouwen.
Dit proces van wildgroei speelde zich niet alleen afin de s&idivisie, maar ook in andere delen van het concern. In een aantal
gevallen kwam men na enige tijd tot de ontdekking dat een
nieuwe activiteit niet lukte, en stapte men er weer uit. Maar
vaak duurde dat lang, veel te lang. De meeste andere gevallen
waren op zichzelf wel veelbelovend, en Philips kon het zich
veroorloven ze onder zijn vleugels mee te dragen. Als ze een
lange aanlooptijd nodig bleken te hebben was dat niet zo erg.
Opheffen was ook niet eenvoudig. Zo had de divisie tele
communicatie ooit een bedrijf in Nieuw-Zeeland gekocht, dat
bedrijfstelefooncentrales voor de lokale markt bouwde. Lange
tijd was het een belangrijke leverancier in dat land, maar op een
gegeven moment ging het mis. Het bedrijf zou alleen kunnen
blijven bestaan, als het ging exporteren. Uiteindelijk liep ook
die poging niet goed af. Telecommunicatie staakte de produktie-activiteit maar behield de ontwikkelingsgroep. Die was al
ingezet voor het aanpassen van Philips-centrales aan de lokale en
de Australische markt, en om de ontwikkelaars in Hilversum zo
af en toe een handje te helpen. Men liet het dus nog maar een
tijdje voortbestaan, hoewel de communicatie tussen Hilversum
en Nieuw-Zeeland vanwege het tijdverschil uiterst lastig was en
de efficiency ver te zoeken was. Het is maar een klein voorbeeld,
maar voor die periode uiterst symptomatisch.
Ook het handhaven van de verticale integratie - in de vorm
van allerlei interne toeleveringsbedrijven — bleek steeds minder
zinvol, maar moeilijk te beëindigen. Als gezegd: Philips had na
de Tweede Wereldoorlog die eigen toelevering sterk op moe
ten voeren, vanwege het ontbreken van externe leveranciers die
aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen voldeden. Maar in de
jaren zeventig was dat probleem op veel fronten verdwenen.
Op het gebied van glas bijvoorbeeld bestonden er enkele grote
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internationale firma’s die dat goedkoper en beter konden pro
duceren. Philips ging er geleidelijk dan ook toe over om glas in
te kopen bij deze bedrijven. De Elcoma-dirccteur voor beeld
buizen sprak hcrhaaldelijk met de directie van een van deze
twee, de Duitse firma Schott, over verdergaande samenwer
king, met name op het gebied van beeldbuizen. Maar de direc
tie van Philips’ eigen glasdivisie protesteerde er zeer fel tegen.
Het ongeluk wilde dat het verantwoordelijke lid van de Raad
van Bestuur, Leo Heessels, zowel baas van Elcoma als van de
glas-divisie was. Bovendien waren de glasfabrieken voor Philips
altijd een ‘heilige koe’ geweest, omdat ze zo nauw verweven
waren met de geschiedenis van het bedrijf, dat immers was
begonnen als fabrikant van gloeilampen. De samenwerking met
Schott kwam dan ook niet van de grond.

Een enkele maal zocht een enthousiaste fmancieel-administratieve manager wel eens uit hoe het met de rentabiliteit van zijn
divisie zat. Zo kwam men in het begin van de jaren zeventig
binnen de eerder genoemde divisie s&i eens tot de conclusie dat
die in feite failliet was. Het merendeel van de tientallen activitei
ten leverde niets op en kostte alleen maar geld. De divisietop
vond de rekenexercitie prachtig, en vuurde zijn mensen aan om
beter hun best te doen. Maar daar bleef het bij. Slechts van een
paar activiteiten zei men: dit is hopeloos, hier moeten wc mee
ophouden. Er waren altijd wel weer redenen om verliesgeven
de activiteiten toch in stand te houden, vanwege de know-how
die ze opleverden, omdat een concern als Philips zich toch ook
met die betreffende technologie bezig moest houden, of omdat
de markt naar alle waarschijnlijkheid over enige tijd zou verbe
teren, enzovoort, enzovoort.
De versnippering en wildgroei was een ziekte die door het
gehele concern trok. Zo rond 1975 is dezelfde rekensom nog
eens gemaakt voor het gehele concern — een soort portfolioanalyse. De afdeling Corporate Accounting maakte voor alle
divisies een overzicht van de resultaten van de laatste vier jaren
en van hun prognoses van de daaropvolgende vier jaar. De uit
komst was onthutsend. Liefst de helft van alle Philips-activiteiten bleek ‘onevenwichtig’ en zou in aanmerking moeten
komen voor geleidelijke afbouw of beëindiging. Toen Corpo
rate Accounting zijn bevindingen presenteerde, applaudisseer-
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de de Raad van Bestuur — toen onder leiding van Henk van
Riemsdijk — hartelijk. En ging over tot de orde van de dag. Let
wel: het concern kon zich deze coulante, weinig daadkrachtige
houding nog steeds veroorloven. Gedurende de jaren zeventig
verdubbelde de omzet tot 36,5 miljard gulden in 1980. Maar het
was zo langzamerhand wel een ‘winstloze’ groei aan het wor
den. De (netto-)winst kwam sinds 1974 niet meer boven de
twee procent van de omzet uit. Het bestuur liet zich aanvanke
lijk echter in slaap sussen door het besef dat de economische
conjunctuur tot de grote oliecrisis van 1973 steeds een golfbe
weging van een jaar of vier had gekend. Na die crisis overheer
ste de gedachte, dat de conjunctuur na de neergang ook dit keer
na een jaar of twee wel weer ten goede zou keren. Pas in de loop
van 1976-77 drong het tot de concemtop door dat er ditmaal iets
anders aan de hand was. De wereld stevende af op een volbloed
recessie.
Het jaar 1980 was nog maar nauwelijks begonnen toen de
eerste tekenen van een ware golf van saneringen in de kranten
verschenen. Op 17 januari van dat jaar kondigde Philips aan dat
in Nederland 1500 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen bij Elcoma (componenten) en de glasproduktie. De vakbond van Euro
pese Metaalwerkers waarschuwde: deze plannen vormden
slechts een onderdeel van een grootscheeps Europees reorganisatieprogramma. De bond inventariseerde: bij de Britse dochter
Mullard, producent van beeldbuizen, zou een sanerings-en automatiseringsprogramma leiden tot een verlies van 850 banen.
Verdere saneringen omvatten de audiofabnek in Tessenderloo,
de kleuren-TV-fabriek in Le Mans, de condensatorenfabriek in
Joué-les-Tours, de produktie van geïntegreerde circuits in
Caen, de fabriek voor kleuren-Tv’s in Monza, de Italiaanse irigroep (producent van grote huishoudelijke apparaten), over
plaatsing van de produktie van beeldbuizen vanuit Spanje naar
Engeland, inkrimping van de armaturenfabriek Novalux in
Keulen, afstoting van een beeldbuizenfabriek in Duitsland,
beëindiging van de lampenproduktie in Denemarken.
Als gevolg van kleinere reorganisaties was het personeelsbe
stand van het concern — medio jaren zeventig meer dan vier
honderdduizend groot — in de voorgaande jaren met enkele
tienduizenden teruggelopen. Maar dat was allemaal heel gelei
delijk en bijna onmerkbaar gegaan, steeds via natuurlijk ver-
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loop. Wat nu te gebeuren stond betekende ook voor het con
cern zelf een ware revolutie. Europa was in vergelijking met het
Verre Oosten simpelweg te duur, zo verklaarde het industriële
bestuurslid ir. Martin Kuilman in de pers. Alleen verplaatsing
van produktie naar lage-lonen-landen, verdere concentratie en
rationalisatie konden daarvoor een oplossing bieden.
Zoals we hebben gezien circuleerde dat verhaal al jaren bin
nen het concern. Maar nu verbond Philips er dan eindelijk con
crete daden aan. De crisissfeer, die Nederland in die periode van
economische recessie toch al in haar greep had, werd op slag
acuut. Ontslagen bij Philips? Het was ongehoord. Zoiets was
nog nooit eerder gebeurd. Maar Philips had inderdaad het tij
mee om nu eindelijk eens wat vaart te zetten achter de opvoe
ring van zijn produktiviteit — met name in de Tv-fabricage.
Overal in de westerse wereld gingen televisiefabrikanten in die
tijd over tot inkrimping van hun produktie of sluiting van
fabrieken. In de loop der jaren had de TV-industrie veel gedaan
aan automatisering en het opvoeren van de produktie. Maar de
markt voor kleurentelevisies had haar verzadigingspunt bereikt,
en er was sprake van een oplopende overcapaciteit. Bovendien
zouden de daaropvolgende jaren honderden miljoenen aan
investeringen nodig zijn voor de introductie van nieuwe typen,
plattere beeldbuizen. Voor Philips met zijn negen beeldbuizcnfabrieken zouden die investeringen veel hoger uitvallen dan
voor de welgeteld twee fabrieken die alle Japanse beeldbuizen
uitbraakten.
De algehele economische teruggang tenslotte leverde het
gewenste politieke klimaat voor de grootscheepse aanpak van
1980. Binnenskamers had zich als gezegd in de jaren 1976-77 de
gedachte opgedrongen dat de wereldeconomie niet in een con
junctureel dalletje maar in een serieuze recessie terecht ging
komen. Na twee jaar discussiëren was dat besef rond 1978 in zo
brede kringen van het concern doorgedrongen, dat ook echte
plannen konden worden gemaakt - zonder dat de buitenwereld
daar overigens weet van had. Toen Philips die plannen in 1980
ten uitvoer ging brengen, bleek al snel dat de Bond van Europe
se Metaalwerkers gelijk had: het ging inderdaad om een inte
graal saneringsplan, dat vooral betrekking had op Philips’ Euro
pese produktiefaciliteiten, die nog steeds veel te kleinschalig en
versnipperd waren. De gemiddelde fabrieksgrootte was onge-
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veer zeshonderd werknemers en dat zou vele malen groter
moeten worden. De Verenigde Staten werden niet in het pro
gramma betrokken, napc was in die tijd voor Eindhoven nog
volledig ontoegankelijk. Of zoals Frits Philips zelf het eens uit
drukte: ‘een Amerikaan advies geven op industrieel gebied, dat
is hetzelfde als wanneer een IJslander naar Nederland komt om
een bollenkweker te adviseren’. Overigens bleven ook de ove
rige niet-Europcse vestigingen grotendeels buiten schot. Alleen
in enkele fabrieken in het Verre Oosten, zoals in Taiwan en
Singapore, zou ook het een en ander worden gereorganiseerd.
De aanzet tot de sanering werd gegeven door bestuurder
Kuilman zelf en de toenmalige directeur van het zogenoemde
‘bedrijfsbureau’. Nol Calon. Zij hadden uitgerekend dat het
concern rond de honderd van zijn bijna vijfhonderd fabrieken
(wereldwijd) moest sluiten om weer structureel winstgevend te
kunnen worden. Ze hadden tegelijkertijd een lijst van vijftig
strategische activiteiten opgesteld, waar zo’n beetje alles op
stond dat als een produkt voor de jaren tachtig en negentig kon
worden beschouwd. Personal copiers, fax-apparaten, de CD-speler, draagbare telefoons, autotelefoons, het stond er allemaal op.
Het was een gewaagd, ambitieus plan.
Dat niet iedereen in de Raad van Bestuur met de sanering
even gelukkig was, mag blijken uit het volgende voorbeeld. De
Elcoma-directeur die verantwoordelijk was voor de kleurenbeeldbuizen, rekende de Raad voor dat het dringend noodzake
lijk was het aantal betrokken fabrieken terug te brengen van
negen naar vijf, het personeelsbestand in de beeldbuizenproduktie te halveren (van tien- naar vijfduizend), en de produktie
in de overblijvende fabrieken sterk op te voeren. Tijdens de dis
cussies ontstond hierover fel gekrakeel binnen de Raad van
Bestuur, waarbij een van de leden de directeur toesiste: ‘Jij zult
niet afbreken wat ik heb opgebouwd.’
Desondanks ging de meerderheid van de Raad in ieder geval
met het saneringsdeel van Calons en Kuilmans plannen
akkoord. Vrijwel geen enkele activiteit bleef buiten schot. De
audiodivisie, die als eerste hardhandig met de Japanners in aan
raking was gekomen, maakte toen rond de tweehonderd mil
joen gulden aan industriële verliezen perjaar, bijna tien procent
van de omzet.
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Dankzij het doorzettingsvermogen van een nieuw-benoemde
divisiedirecteur, die nu eens dwars tegen de baronnen van de
betreffende nationale organisaties in ging, kon het personeels
bestand in ruim twee jaar tijd met twintig procent worden
teruggebracht, en konden vijf fabrieken in België, Duitsland,
Zweden, Finland en Spanje drastisch worden ingekrompen en
in een enkel geval gesloten. Daarnaast was er dus een groot aan
tal saneringen in de TV-produktie, de componentendivisie, de
huishoudelijke apparaten, de medische systemen, de lichtgroep.
Het was een behoorlijk moeizame operatie. Overal in Euro
pa reageerden vakbonden, lokale en regionale bestuurders en
kranten met schnk, ontzetting en fel protest. De burgemeester
van een Philips-fabnek in Stadskanaal, een plaatsje in het relatief
arme noordoosten van Nederland, liet in reactie op het voorne
men om vierhonderd van de drieduizend banen aldaar te
schrappen verontwaardigd weten: ‘Toen Philips hier twintig
jaar geleden kwam, hebben wij ons geweldig ingezet. Op ver
zoek van Philips zijn er reeksen huizen gebouwd, op verzoek
van Philips is er een technische school gekomen, mede om Phi
lips te gerieven is er een cultureel centrum gekomen.’ Dat alles
had de gemeenschap handenvol geld gekost, voegde hij eraan
toe.
Het was een reactie uit honderden. Vakbonden riepen
schande over de afbraak van werkgelegenheid, en verweten het
concern dat zijn traditionele sociale gezicht nu niet meer dan
een sociaal masker bleek te zijn. In het Nederland van de jaren
zeventig was werkgelegenheid heilig geweest. De overheid had
miljarden uitgegeven om arbeidsplaatsen bij noodlijdende
ondernemingen in stand te houden. Die sfeer heerste ook in
1980 nog, en de Philips-top werd er behoorlijk door geplaagd.
De Nederlandse minister van Economische Zaken, Van Aardenne, noemde Philips’ plannen ‘een onverteerbare zaak’ en
liep op hoge poten naar de Europese Commissie om zijn beklag
te doen. De Volkskrant schreef dat de regering Philips moest
dwingen tot een beleid dat meer in overeenstemming was met
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het concern.
Nederland was — op Spanje na — het moeilijkste land om de
saneringen uit te voeren. Philips was er zó zenuwachtig over,
dat de stafafdeling sociale zaken en het bedrijfsbureau uitvoerige
scenario’s maakten en een paar weken lang oefenden hoe het
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nieuws moest worden gebracht aan de pers, de vakbonden en de
ondernemingsraden. Engeland was gemakkelijker. Daar waren
de vakbonden wel machtig, maar ze kwamen bij bedrijfssluitin
gen altijd veel minder hard in het geweer dan bij loonkwesties.
In Italië had Philips aanvankelijk veel problemen met de over
heid. In Frankrijk kwam, bij reorganisaties van enige omvang,
de president (toen Giscard d’Estaing) zelf er aan te pas. Zonder
diens fiat kon de zaak niet doorgaan.
Philips’ nationale organisaties protesteerden zoals gebruike
lijk stuk voor stuk, maar desondanks slaagde de concemcentrale
er ditmaal binnen een jaar in hun medewerking te verkrijgen.
Een opmerkelijke eensgezindheid, die Philips sinds jaren niet
meer had gekend en die zich overigens ook tot deze ene opera
tie heeft beperkt.
Daarna ging het proces van saneringen redelijk snel. Dankzij
hun goede contacten in het land van vestiging slaagden veel no’s
erin om binnen korte tijd leegkomende gebouwen te verhuren
en een deel van het af te vloeien personeel te herplaatsen. In
Engeland werd een groot aantal bedrijfjes die nog aan het voor
malige Pye hingen, verzelfstandigd. Binnen enkele jaren was
Philips’ Europese produktie-apparaat inderdaad met dertig pro
cent ingekrompen. Aangezien daar nogal wat kleinere fabriekjes
bij zaten, zoals bijvoorbeeld een werkplaats die houten TV-kasten maakte, ging het overigens niet om dertig procent van de
produktierapaateit. Die bleef grotendeels overeind. Wel daalde
het personeelsbestand in korte tijd: eind 1982 had het concern
nog 336.000 mensen in dienst, tien procent minder dan in 1979Hoe ingrijpend de operatie van 1980 ook leek, het was de Philips-top volkomen duidelijk dat ze in feite lang niet ver genoeg
ging. Maar er waren nu eenmaal grenzen, niet alleen vanwege
de sociale en politieke onrust die de saneringen opriepen maar
ook vanwege de gigantische kosten die ze met zich mee brach
ten. Het sluiten van fabrieken, hoe noodzakelijk ook, betekent
altijd tevens een enorme kapitaalvernietiging. De componen
tendivisie, die wereldwijd zo’n negentig fabrieken telde, had
bijvoorbeeld uitgerekend dat de helft daarvan overbodig was.
Maar als men die vijfenveertig fabrieken in één klap zou sluiten,
zouden de bedragen aan eenmalige afschrijvingen, sluitingskos
ten en afvloeiingsregelingen zó hoog oplopen, dat de divisie in
feite failliet zou zijn.
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Dat gold voor het gehele concern. De saneringsronde van 1980
en 1981 had al 1,5 miljard aan reserveringen gekost, mede door
dat het concern haar op een nogal luxe manier uitvoerde.
Gezien zijn sociale verleden en in het licht van het Europese
sociale klimaat, viel het Philips moeilijk om zijn personeel zon
der goede voorzieningen op straat te zetten — op zichzelf natuur
lijk een pnjzenswaardige houding. Maar in sommige gevallen
duurde het wel vijf tot zes jaar voor alle inkrimpingen daadwer
kelijk waren gerealiseerd. Al die tijd zocht men naar mogelijk
heden voor herplaatsing van de ontslagenen, die intussen
gewoon werden doorbetaald. De afvloeiingsregelingen bevat
ten daarnaast vaak faciliteiten als vertrekpremies, aanvullingen
op werkloosheidsuitkeringen en dergelijke.
Een nog drastischer sanering zou als een boemerang werken,
zoveel was wel duidelijk. Als de versnippering van het bedrijf
echt grondig werd aangepakt zouden de herstructureringskos
ten Philips’ financiële positie al te zeer aantasten. Sinds medio
jaren zeventig was de verhouding tussen vreemd en eigen ver
mogen al geleidelijk verslechterd. Van elke gulden werkkapitaal
was 63,5 cent geleend — naar Philips’ eigen normen ongeveer
het maximum. De koers van het Philips-aandeel was bovendien
sinds 1976 met de helft teruggelopen. Dat beperkte de moge
lijkheden om via eventuele aandelenuitgiften aan geld te
komen. Er zat niets anders op dan om na die eerste ronde gelei
delijk aan verder te gaan. En dat is ook gebeurd. Gedurende de
gehele jaren tachtig heeft Philips jaarlijks voor honderden mil
joenen aan herstructureringen uitgevoerd.
Daarbij zaten overigens wel enige addertjes onder het gras.
Vele fabrieksmanagers kregen de neiging om - als het maar
enigszins kon - stukjes van hun gewone uitgaven naar de post
‘herstructureringskosten’ te verschuiven. Zo konden ze hun
gewone bedrijfskosten drukken en hun operationele resultaten
oppoetsen. Het ging meestal niet om grote bedragen, en de
omvang van de effecten van dit gedrag is nooit berekend, maar
zelfs een verschuiving van een paar procent kan - op concernni
veau — aanzienlijke gevolgen hebben. Bovendien bestond een
deel van de herstructureringskosten uit het versneld afschrijven
van bedrijven en machines. Een leek begrijpt, dat een fabriek
zonder afschrijvingslasten goedkoper kan produceren dan een
mèt. Het probleem is alleen: wie een fabriek afboekt, zal geen
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geld reserveren om er in de toekomst in te investeren. De winst
die zij oplevert, komt van een activiteit waar al een kruisje ach
ter is gezet, een activiteit die al gedoemd is te verdwijnen. Het
werkelijke resultaat van een afgeschreven bedrijf raakt zo in
gunstige zin vertekend. Ook het laten afvloeien van personeel
kan zo’n effect hebben. Als men iemand ontslaat, kan men de
salariskosten tot zijn daadwerkelijke vertrek als ‘herstructure
ringskosten’ aanmerken. Hij komt dan niet meer ten laste van
het gewone, operationele budget — en kost dus boekhoudkun
dig niets meer. Maar hij produceert nog wel een tijdje door.
Een bijverschijnsel van Philips’ vele herstructureringen was
dan ook dat de resultaten van het concern vanaf begin jaren
tachtig moeilijk meer goed te beoordelen waren, niet alleen
voor de divisietoppen en de Raad van Bestuur zelf, maar ook
voor externe deskundigen. Investeringsbankiers en financiële
analisten hebben de gewoonte om voor bedrijven ‘schaduwcalculaties’ te maken, en ze doen dat ook voor Philips. Gedurende
de jaren tachtig kwamen zij regelmatig tot de ontdekking dat ze
er geweldig naast zaten.

De saneringsoperatie van begin jaren tachtig liep parallel met
twee andere, grote interne reorganisaties. De eerste was de
afschaffing van het principe van het ‘tweehoofdig manage
ment’, waarover later meer. Hier zij volstaan met de opmerking
dat dit binnen de Philips-cultuur een nogal ingrijpende operatie
vormde. De tweede was de oprichting, in 1981, van de Neder
landse Philips Bedrijven, waarbij een groot deel van de divisieen concernstaven werd losgekoppeld van het centrale concembestuur. Tot 1981 vielen alle Nederlandse activiteiten - met een
kwart van het totale personeel - direct onder Eindhoven en de
Raad van Bestuur. Maar in het streven naar mondialisering
wilde de Raad van Bestuur van die situatie af. Om werkelijk op
wereldschaal te kunnen werken moesten het bestuur, de divisie
toppen en de belangrijke concernstaven niet langer lastig geval
len worden met de dagelijkse gang van zaken in de Nederlandse
bedrijven en ontwikkelingscentra.
Daarom besloot men tot een tweedeling. De Raad van
Bestuur bleef in de nv Philips’ Gloeilampenfabrieken, maar de
toppen van de toen dertien divisies — die op een enkele uitzon
dering na allemaal in Eindhoven zaten — en de corporate staffwer-
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den ondergebracht in Philips International (pi). Voor de Neder
landse activiteiten — inclusief de research — creëerde men een
nieuwe nationale organisatie, de Nederlandse Philips Bedrijven
(npb), met een eigen hoofddirectie, een eigen verkoopmaat
schappij, enzovoort. Een bijkomend voordeel was, dat de Raad
van Bestuur en de divisietoppen veel minder last zouden onder
vinden van pressie vanuit de Nederlandse politiek en de Neder
landse vakbonden. Gedurende dejaren zeventig was de invloed
van die bonden sterk toegenomen, en dat was vooral merkbaar
in de ondernemingsraden - overlegorganen van directies en
werknemers die elk Nederlands bedrijf van een bepaalde
omvang sinds 1955 bij wet moet instellen. De felle politieke en
vakbondsreacties op de saneringen van 1980 hadden de Raad
van Bestuur alleen maar gesterkt in de mening dat hij geen
wereldwijd beleid kon voeren als hij voor elk ‘akkefietje’ met
Nederlandse vakbonden of politici overleg moest voeren.
Toch bleef het een merkwaardige zaak. In 1981 was het poli
tieke klimaat in Nederland, mede onder invloed van de econo
mische recessie, nu net sterk aan het veranderen. In de jaren
zeventig was de industrie inderdaad niet erg populair geweest,
maar nu overal in het land bij honderden bedrijven vele tiendui
zenden banen verloren gingen, begonnen de politiek, de vak
bonden en de publieke opinie te beseffen hoe hard zij deze
generator van werkgelegenheid eigenlijk nodig hadden. De
vakbonden verloren in hoog tempo zowel leden als invloed, en
stelden zich steeds coöperatiever tegenover het bedrijfsleven
op. Wat dat betreft kwam de oprichting van de npb als buffer
tegen bonden en politiek dus gewoon te laat.
Daar kwam bij: terwijl het concern al tien jaar lang praatte
over het probleem van de sterke nationale organisaties, riep het
met de oprichting van de npb zelf toch weer een nieuwe NO in
het leven. Het was bovendien een uiterst tijdrovende operatie,
die veel van Philips’ topmanagers gedurende zeker een jaar veel
extra vergaderuren en tal van hoofdbrekens heeft gekost en hen
afhield van hun eigenlijke taak: het verbeteren van de winstge
vendheid.
De divisietoppen moesten zelf bepalen hoe zij de splitsing in
de praktijk vorm wilden geven. Met andere woorden: welke
staf- en ondersteunende afdelingen in Philips International
kwamen, welke in de NPB-organisatie. Het was duidelijk dat de
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Pi-status een hogere zou worden. Daar zat de Raad van Bestuur,
daar zou het internationale beleid vorm krijgen. Wie bij de npb
terechtkwam, zag ineens een hiërarchische laag tussen zichzelf
en de Raad van Bestuur geschoven. Directeuren van produktievestigingen kregen twee bazen: een NPB-baas en een internatio
nale baas. Van allerlei functies moest worden bepaald welk deel
internationaal, welk deel nationaal was. Ook alle taken moesten
precies worden afgebakend en omschreven in contracten en in
een speciaal NO-statuut.
Tot overmaat van ramp deed aldus het hele probleem van de
matrix-structuur en de dubbele gezagslijnen zich nu ook in
Nederland in volle omvang gelden. Tot 1981 hadden dc produktdivisies in ieder geval in eigen land niet met het probleem
van onwillige of andersdenkende NO-bazen te maken gehad.
Nu wel. Als een directeur van een produktievestiging een pro
bleem met zijn divisietop had, kon hij zich achter zijn NPB-baas
gaan verschuilen — en omgekeerd. Enfin, het verhaal van de NOPD-problematiek is de lezer inmiddels bekend.
De divisies voerden de NPB-Pi-splitsing op totaal verschillen
de manieren uit. Sommige legden het zwaartepunt bij Philips
International en brachten daar de meeste bevoegdheden en stafonderdelen onder. Andere, zoals dc lichtgroep, deden het
omgekeerde. In veel gevallen was het onvermijdelijke resultaat
een gedeeltelijke overlapping van taken. Het gevolg: er kwa
men meer directeuren, er kwam meer bureaucratie. Terwijl het
concern overal in Europa bezig was fabrieken te sluiten om
efficiënter te kunnen produceren, groeiden in Eindhoven de
stafonderdelen flink uit. Gedurende de gehele jaren tachtig bleef
het moeilijk om dat proces in te dammen. Commissie na com
missie boog zich erover, maar niemand vond de oplossing. Her
en der vonden ‘stofkam’- of ‘kaasschaaf-operaties plaats, die
wel tot personeelsreducties leidden, maar altijd een hooguit tij
delijk effect hadden. Steeds opnieuw bleek dat de staforganen als
vanzelf weer uitdijden. Net als bij de overheid konden de Philips-bureaucraten wel bezuinigings- en saneringsplannen ma
ken voor anderen, maar niet voor zichzelf.
Ergens in de eerste helft van de jaren tachtig voerde Philips
eens een overhead value analysis uit - een idee van het organisatie
adviesbureau McKinsey. Elke stafdienst moest zijn activiteiten
indelen in drie categorieën: absoluut noodzakelijk, noodzake-

Angst voor de grote pijn

lijk, minder noodzakelijk. Maar toen de resultaten bij de Raad
van Bestuur terechtkwamen bleek die niet in staat tot hardhan
dig optreden. Elke stafdienst hing immers aan één bestuurslid,
en als het op stemmen aankwam probeerde het betreffende
bestuurslid zijn eigen staf toch weer te ontzien. Uiteindelijk
leverde de exercitie een inkrimping van tien in plaats van de
gewenste twintig procent op. Binnen een jaar of twee waren die
tien procent er als vanzelf weer bij aangeslibd.

Met een omzet van 42,4 miljard gulden was Philips in 1981
nummer vier op de wereldranglijst van elektronicagiganten,
maar de Japanse ondernemingen Hitachi en Matsushita waren al
bijna net zo groot en boekten een veel hogere winst. Mede door
de herstructureringskosten was Philips’ winst in dat jaar terug
gelopen naar minder dan één procent. Bij de aankondiging van
de saneringsoperatie van 1980 had president Nico Rodenburg
gezegd: ‘We moeten definitief schoon schip maken. Beter een
keer grote pijn dan jaren kleine pijn.’
Maar Philips’ problemen waren allang niet meer in één klap
op te lossen. Ook de operatie-’8o maakte geen definitief einde
aan de produktie-versnippering. Bovendien was nog steeds niet
duidelijk welke strategische keuzen Philips nu eigenlijk wilde
maken. De operatie-’8o was een halve ingreep. Van Kuilmans
en Galons lijstje met produkten van de toekomst moest het een
en ander worden geschrapt en het een en ander juist worden
gestimuleerd. Maar wat? Niemand had er een antwoord op.
Sterker: niemand had tijd om zich serieus over die vraag te bui
gen. Alle aandacht werd in beslag genomen door de reorganisa
ties, de inkrimpingen, de saneringen, de herstructureringen.
Maar de tijd drong, en er waren nog zoveel andere problemen.
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De stille machtsgreep van de commersanten

Dr. ir. Nico Rodenburg is een vriendelijke, wat verlegen man.
Zeer intelligent, maar kleurloos, typisch iemand die in het Philips-jargon ‘techneut’ wordt genoemd. Als jong werktuig
bouwkundig ingenieur ging hij tijdens de oorlogsjaren op het
Natuurkundig Laboratorium werken. In 1948 kwam hij bij de
telecommunicatie-divisie terecht en maakte daar carrière. Men
beschouwde hem in die tijd als een goede manager, en mis
schien was dat de reden waarom hij in 1972 werd opgenomen
in de Raad van Bestuur. Maar toen hij 58 jaar was, kreeg zijn
loopbaan een wending die hem fataal werd. President Henk
van Riemsdijk en president-commissaris Frits Philips, wiens
invloed op presidentsbenoemingen toen nog aanzienlijk was,
vroegen hem in 1977 of hij voorzitter van de Raad van Bestuur
wilde worden. Nico Rodenburg zei ja, hoewel hij er in zijn hart
aan moet hebben getwijfeld of het een juiste beslissing was.
Maar als integere techneut, als Philips-man in hart en nieren,
kon je zo’n verzoek niet weigeren.
Binnen een jaar, anderhalfjaar had zijn integriteit hem de das
om gedaan. Overtuigd van de noodzaak zijn beslissingen zo
goed mogelijk te funderen, vond Rodenburg het noodzakelijk
om al zijn stukken steeds uitvoerig te bestuderen, zoals het een
wetenschapper betaamt. Tot een, twee uur ’s nachts zat hij te
lezen, te denken, te lezen. Tot hij niet meer kon, al was hij nog
lang niet klaar met zijn monnikenarbeid, het besturen van een
multinational met al zijn problemen. Misschien was Rodenburgs opgave ook gewoon te zwaar. Het voorbereiden en uit
voeren van de saneringsoperatie van 1980, de zorgelijke finan-
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ciële ontwikkeling, de oplopende spanningen tussen Eindho
ven en de North American Philips Corporation, het gedoe rond
de oprichting van de Nederlandse Philips Bedrijven, de harde
wereld van de Raad van Bestuur - hij kreeg zo’n beetje alles
tegelijk op zijn presidentiële bord. Zelfs voor een krachtige,
zelfverzekerde manager was dat al bijna niet te doen, laat staan
voor de serieuze ingenieur uit Hilversum. En dus greep Nico
Rodenburg naar het glas. Toen in 1981 zijn aftreden bekend
werd gemaakt, schreven de kranten over gezondheidsproble
men. Maar intem was het allang bekend: de Philips-president
was aan de drank geraakt ’s Morgens was hij nog goed aan
spreekbaar, maar tijdens de lunch begon hij te drinken. Daarna
werd hij ‘traag’, en om vier uur ’s middags het hij de whisky aan
rukken.
Iedereen wist het, maar niemand deed er wat aan - tot uit
eindelijk de oudste vice-president, Eduard Pannenborg, het ini
tiatief nam tot een gesprek over een mogelijk aftreden. De lij
densweg van Nico Rodenburg duurde veel langer dan nodig
was. Het laatste jaar tot zijn feitelijke aftreden, in 1982, was zijn
rol beperkt tot die van een oude, zieke communistische partij
leider. Hij was de president, trad in het openbaar op, maar ach
ter de schermen raakten de touwtjes steeds meer in handen van
zijn opvolger, de handige verkoper met de doctorstitel, Wisse
Dekker.
Het falen van Nico Rodenburg was in zekere zin het symbool
van het falen van Philips’ belangrijkste grondstof: de techniek.
Ondanks een jarenlange traditie op het gebied van elektrotech
nisch, elektronisch, fysisch en ander fundamenteel onderzoek,
ondanks grote investeringen in de ontwikkeling van nieuwe
technologieën, ondanks een grote en welverdiende faam als uit
vinder, was het concern gedurende de jaren zeventig onmisken
baar in een neergaande lijn terechtgekomen. Tot teleurstelling
van Philips’ technici had het concern geen succes kunnen boe
ken met het kernstuk van zijn strategie in de richting van de pro
fessionele elektronica, de computerdivisie. En nu tekende zich
tijdens het bewind van Rodenburg de volgende serieuze neder
laag af, ditmaal op het gebied van de consumentenelektronica:
het compleet mislukken van de geavanceerde videocassetterecorder v-2000 (waarover in een volgend hoofdstuk meer).
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Zo langzamerhand werd het toch wel de vraag of alle heil nu wel
bij de techniek moest worden gezocht. Typisch commerciële
mensen als Wisse Dekker vonden in ieder geval van niet. En
gedurende de jaren zeventig hadden die commerciële mensen
geleidelijk aan meer invloed gekregen in de hogere bestuursla
gen van het concern. Rodenburgs voorganger Van Riemsdijk
was er al een voorbeeld van. Die had gedurende de oorlog en tot
in de jaren nestig de Nederlandse verkoopmaatschappij geleid.
De imponerende drs. P. Ie Clercq was president van de Duitse
no geweest, voor hij in 1969 tot de Raad van Bestuur toetrad.
En zo waren er meer voorbeelden. De brede generalisten en de
juristen daarentegen verdwenen geleidelijk uit Philips’ bestuur
- de laatste junst, Spijkerman, ging in 1983 met pensioen en
werd niet meer vervangen.
Met de commersanten had ook de machtspolitiek haar intre
de in Philips’ toplaag gedaan. Van de eerder genoemde Le
Clercq was bekend dat hij met zijn managers bij de eerste ken
nismaking graag een psychologisch experimentje uithaalde. Het
was simpel: hij schudde de ander de hand en liet die vervolgens
niet meer los. Wie volhie!3, viel te beïnvloeden, wie losliet was
óf bang óf niet volgzaam genoeg. Een van de slachtoffers herin
nert zich: ‘Ik wilde uit zijn hand weg, en toen trok hij mij in de
bitterballen op het tafeltje tussen ons in.’ Le Clercq was een
zware, gezette man, en ook in psychische zin een krachtpatser.
Hij had allerlei slimme methoden om zijn zin te krijgen. Rond
1970 had vice-president Theo Tromp een reorganisatie van de
pas gevormde componentendivisie (Elcoma) voorbereid,
samen met Le Clercq en een ander bestuurslid. Het drieman
schap had erover gesproken en was tot een voorstel gekomen.
Maar nog voor de betreffende bestuursvergadering bleek dat Le
Clercq zelf een paar gedachten op papier had gezet, die van dat
eerste voorstel afweken. Hij stond erop dat zijn stuk in de Raad
van Bestuur besproken zou worden. Tromp, teleurgesteld door
dit gebrek aan collegialiteit, ging vervolgens akkoord met een
wijziging van zijn stuk in de richting van Le Clercqs ideeën. Het
was een eenvoudig stukje power play van Le Clercqs kant, nog
lang niet zo hard als de methoden die Wisse Dekker en Cor van
der Klugt later zouden hanteren, maar het werkte, vooral omdat
nog maar weinigen in die tijd (Le Clercq was bestuurder tot
1976) dit soort spelletjes speelden.
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Toen Nico Rodenburg vrij kort na zijn aantreden als president
een mislukking bleek, ontstond een machtsvacuüm waarin niet
alleen politieke spelletjes maar ook persoonlijke ambities ruim
baan kregen. In de geschiedenis van Philips was de periode
Rodenburg (1977-1982) dan ook een waterscheiding tussen
twee culturen. Vóór Rodenburg domineerde het paternalisme,
het streven naar consensus, het gevoel deel uit te maken van die
ene, grote Philips-familie. Al gedurende de jaren zeventig,
onder Van Riemsdijk, was dat gevoel aan ernstige erosie onder
hevig geraakt, en hadden de interne verhoudingen in de Raad
van Bestuur steeds meer het karakter van een politieke belan
genstrijd kregen. Maar toen Rodenburg aan de drank ging,
raakte Philips’ bestuur definitief in handen van dominante man
nen voor wie het'streven naar macht een van hun belangrijkste
drijfveren was. De belangrijksten waren de presidenten Wisse
Dekker en Cor van der KJugt en vice-president Gerrit Jcelof.
De generatie topmanagers die Philips door de Tweede Wereld
oorlog en de decennia daarna leidde, kan het best als ‘autocra
tisch’ worden betiteld. Het waren leiders wier energie, ideeën,
vaardigheden, persoonlijkheden, groot respect afdwongen. Ir.
Frans Otten, de schoonzoon van Anton Philips die het concern
van 1939 tot 1961 leidde, wordt door mensen die hem kenden
tot de dag van vandaag geprezen om zijn grote intuïtie en zijn
kennis van zaken. Otten was sterk met cijfers, daadkrachtig,
recht door zee. In 1956 werd de al even legendarische bestuur
der ir. Theo Tromp in Philips’ presidium opgenomen, een man
met een groot charisma, die na de oorlog een verzetsonderscheiding kreeg en nog een tijdje minister van Verkeer en
Waterstaat is geweest. Ook een man als de jurist Guépin, tot
1963 lid van het presidium, behoorde tot de categorie der ‘grote
persoonlijkheden’; en datzelfde gold voor ir. D. Noordhof, die
geweldig tegen zijn ondergeschikten tekeer kon gaan, maar het
tegelijkertijd prachtig vond als hij werd tegengesproken. De
regeerstijl van deze lieden was autoritair, maar dat paste ook wel
in het gezagsgetrouwe Nederland van na de Tweede Wereld
oorlog. Men keek tegen hen op, en men deed dat graag. Ze wis
ten niet alleen wat het beste voor het concern was, ze bewezen
dat ook. Onder hun leiding boekte Philips het ene succes na het
andere.
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De Philips-cultuur kenmerkte zich in die naoorlogse decennia
ook door een diepgeworteld paternalisme. Wie bij het concern
kwam werken, kon rekenen op een verzorging ‘van de wieg tot
het graf. I Iet stadje waar het gevestigd is. Eindhoven, kon Phi
lips’ groei bij lange na niet bijbenen. Daarom zorgde de grootste
werkgever voor allerlei voorzieningen, zoals woningen, scho
len, klinieken, sportvelden, een ontspanningscentrum, enzo
voort. Phihps-werkncmers konden bij hun werkgever terecht
voor hypotheken en studiebeurzen voor hun kinderen. Met
name Frits Philips ontleende zijn management-opvattingen
sterk aan zijn diepe religieuze gevoel. Hij en zijn vrouw Sylvia
van Lennep hadden zich in de jaren dertig aangesloten bij de
Oxford-groep, die streefde naar ‘morele herbewapening’. In
zijn autobiografie 45 jaarniet Philips, verschenen in 1976, schrijft
hij: ‘De gedachten die wij krijgen, moeten wij toetsen aan de
maatstaven zoals Jezus deze ons zeer concreet in de Bergrede
voorhoudt: eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en naas
tenliefde.’
Na de oorlog formuleerde hij eens hoe de doelstellingen van
het bedrijf dat zijn vader Anton en zijn oom Gerard hadden
opgebouwd, eruit moesten zien. ‘Er zal niet alleen worden
gewerkt om de produktie of het halen van een rendement. Wat
voorop moet staan is het dienen van het algemeen belang voor
het eigen belang; onder de doelstellingen moet ook gerekend
worden het prefereren van welvaart op lange termijn, het geven
van de grootst mogelijke zekerheid aan de mensen die in de
onderneming werken. De mens wordt hoger aangeslagen dan
de machine. Kortom: in de onderneming werken allen vooreen
doel en ieder knjge zijn deel.’ Ook in Philips’ statuten was dit
sociale gezicht opgenomen. Na een herziening in 1946 luidde
een van de belangrijkste artikelen: ‘De onderneming zal streven
naar een welvaartspolitiek op lange termijn en naar een maxi
maal nuttige werkgelegenheid.’ Pas in de jaren tachtig werd
deze passage weer geschrapt.
Het was een sfeer die perfect bij een familiebedrijf paste, met
leiders die weliswaar de baas waren, maar toch ook oog hadden
voor de noden en behoeften van hun personeel. Bij sociale en
feestelijke gelegenheden hieven ze zich gaarne eens van hun
zetels om af te dalen naar het niveau van de ‘werkvloer’, waar ze
als weldoeners, als koningen werden ontvangen. In de bestuur-
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lijke burelen heerste in die naoorlogse decennia een besloten,
vertrouwelijke, gezellige sfeer. Zo was er een club met de naam
‘De Vier Etages’, genoemd naar het aantal verdiepingen waar
het bestuur indertijd gehuisvest was. Al het ondersteunende
personeel dat direct voor de Raad van Bestuur werkte was er lid
van, inclusief de liftbediende, de postnjder, de koffiejuffrouw,
tot en met de secretaris van de Raad. Iedere keer als er een
nieuw bestuurslid werd benoemd, kwam deze gezelligheidsvereniging onmiddellijk in actie en bewoog de nieuwkomer bij
wijze van initiatierite een feest te geven. Wie akkoord ging kon
vanaf dat moment met meer stuk bij zijn personeel.
In deze autocratische, paternalistische cultuur waren er voor
Philips' toekomstige topmanagers dne lijnen waarlangs ze car
rière konden maken: via familiebanden, via de weg van de
research ofvia de nationale organisaties. De familieroute - waar
bij het begrip ‘familie’ met beperkt bleef tot de familie Philips,
maar ook betrekking had op verwanten van mannen als Otten
en Tromp — was uiteraard maar voor weinigen weggelcgd, en zij
liep eindjaren tachtig uiteindelijk helemaal dood. Van jonkheer
Henk van Riemsdijk wordt alom aangenomen dat hij zijn presi
dentschap vooral aan zijn huwelijk met de zus van Fnts Philips te
danken had. Zijn schoonzoon mr. Hans Tuyt leidde medio
jaren tachtig de toen zw’aar verliesgevende divisie consumen
tenelektronica, en hoewel hij deze niet tot winstgevendheid
wist te brengen, mocht hij tot 1990 lid van de concemtop blij
ven. Een van Tuyts rechterhanden was ir. Rinus Gelijns, een
schoonzoon van Theo Tromp. Hij werd in 1988, toen de huidi
ge president Jan Timmer de consumentenelektronica grondig
saneerde, weggeschoven naar de post van concemdirecteur
automatisering.
Ook twee zonen van de grote Otten zijn tot hoge posities
doorgedrongen. Johan (‘Diek’) Otten — een man die werd
gekenmerkt door een gebrek aan diplomatie - was lange tijd
directeur bij de lichtdivisie, terwijl zijn jongere broer Frans, die
van 1977 tot 1990 in dc Raad van Bestuur zat, aanvankelijk is
gezien als een troonpretendent. De drie zonen van Friis Philips
tenslotte zijn ook alle drie bij het concern gaan werken. Maar
voor hen leek hun achternaam eerder een handicap dan een
voordeel. Dc jonge Frits verliet het bedrijf in 1983, na achttien
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jaar, om een eigen adviesbureau te beginnen. De beide anderen
brachten het tot het niveau van directeur, Anton bij de telecommunicatiedivisie en Warner bij de nationale organisatie in Zwit
serland. Maar daar bleef het bij.
De beide andere carrièrelijnen hebben altijd gedeeltelijk
parallel gelopen. Ingenieurs die bij Philips in dienst traden, kwa
men terecht bij het Natuurkundig Laboratorium of op een van
de ontwikkelingsafdelingen. De carrièremakers onder hen
stroomden na een aantal jaren door naar een managementfunc
tie in een van de divisies of werden technisch directeur in het
buitenland. Vandaar konden enkelen dan uiteindelijk in de
Raad van Bestuur belanden. Op hun buitenlandse posten werk
ten ze tot begin jaren tachtig steevast samen met een commer
ciële en een financicel-administratieve collega. Een van Philips’
kenmerken was namelijk het driehoofdig leiderschap. In de
praktijk was dat trouwens veeleer een tweehoofdig leiderschap.
Bij de divisies en no’s maakten de commerciële en de techni
sche directeuren de dienst uit, de financieel-administratieve
man had een meer ondersteunende rol.

Het grote probleem van Philips’ cultuur in de jaren vijftig en
zestig was, dat die geen ruimte bood voor een scherp en op kwa
liteit gencht beleid voor managcment-selectie. Het belangrijk
ste criterium bij een beslissing over een promotie was ‘is ’t een
goeie vent?’ Dat was altijd zo geweest, ook vóór de Tweede
Wereldoorlog. Maar toen was het concern nog overzichtelijk
en kon de top het zich veroorloven om op een intuïtieve manier
zijn hogere kader te selecteren. Na de oorlog groeide het bedrijf
zo snel, dat die methode ging leiden tot vriendjespolitiek, coali
tievorming en inteelt. In kringen van oud-directeuren valt een
ware stortvloed van voorbeelden te beluisteren van collega’s die
ongeacht hun feitelijke prestaties omhoog klommen, gewoon
omdat ze de goede man op de goede plaats kenden. Een van de
meest genoemde figuren in dit verband is ir. D. Noordhof, lid
van het presidium (= president plus vice-presidenten) van 1971
tot 1978. Rond hem ontstond een informele club waarvan
vooral ingenieurs en ontwikkelaars lid waren, en die bekend
stond als ‘Eindhoven *64’ — een verwijzing naar het jaar van ont
staan. De leden konden zich niet zelf aanmelden, ze werden
gevraagd, en alleen dat feit al wekte bij niet-leden de indruk dat
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hier sprake was van een soort vrijmetselarij. Elke promotie van
een clublid werd door outsiders dan ook onmiddellijk gezien als
geïnspireerd door de Noordhof-connectie; en daar zal onge
twijfeld ook het een en ander van waar zijn geweest. Eindhoven
64 bestaat nog steeds, hoewel het nu om een uitstervende gene
ratie van veelal gepensioneerden gaat.
Datzelfde geldt voor andere old boys networks, zoals de Heren
Zeventien, een soort debatingclub van financieel-administratieve directeuren - waartoe ook het huidige bestuurslid Henk
Appelo behoort. Nog steeds zeer levendig zijn de contacten die
worden onderhouden in hotel Cocagne in Eindhoven, eerder
in bezit van Philips en tot de dag van vandaag een traditionele
ontmoetingsplaats voor expatriates. Die verblijven daar vaak als
zij een paar dagen naar Nederland komen. Voor hij president
werd schijnt de huidige president Jan Timmer eens gezegd te
hebben dat hij vooral daar zijn zaken deed, en niet op kantoor.
Bij het deelnemen aan netwerken ging het ovengens niet
alleen om het verbeteren van de eigen promotiekansen. Omge
keerd gebruikten bestuursleden ze ook om hun invloed te ver
sterken, door ondergeschikten zoveel mogelijk aan zich te bin
den — liefst via het verlenen van persoonlijke gunsten. Als een
No-manager weer eens naar een ander land moest verhuizen en
daar financieel nadeel bij had, bijvoorbeeld omdat hij zijn in
waarde verminderde huis moest verkopen, stapte hij naar een
bevriend bestuurslid en legde zijn probleem voor. ‘Ik verlies de
helft op dat huis.’ De kwestie werd dan meestal snel geregeld.
Bij wijze van tegenprestatie kon het betreffende bestuurslid,
wanneer hij zijn protégé vervolgens eens op zijn nieuwe post
ging opzoeken, rekenen op een rijk onthaal. Bovendien ver
grootte en bevestigde hij er zijn informele invloedssfeer mee.
Voor een deel heeft het ontstaan van een rijk scala van infor
mele netwerken ongetwijfeld te maken met de culturele armoe
de van de vestigingsplaats van het concern. Eindhoven. Deze
stad zonder centrum heeft haar groei geheel en al te danken aan
de expansie van Philips en enkele andere, kleinere industriële
bedrijven. Het is een verzameling aaneengegroeide dorpen,
doorsneden door brede wegen en bedrijfscomplexen, en uitge
bouwd met kleurloze buitenwijken. Dat dit fantasieloze oord de
thuisbasis van een multinational werd is een kwestie van toeval
geweest, maar wel een toeval met minder gezonde gevolgen.
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Het dagelijks leven van Philips’ concemtop speelt zich ook nu
nog afin de grote villa’s in de bossen van Waalre — even ten zui
den van Eindhoven, in de statige Javalaan, in de parkachtige
buurt rond deJohan de Wittlaan — waar bijna elk huis bewoond
wordt door voormalige en huidige hoofdstafleden, in de villa
wijken van Son en Geldrop — aan de noord- en oostzijde van de
stad, en in dorpen in de ruimere omgeving. Afgelegen, geïso
leerde oorden, ver van het hectische bestaan in de grote econo
mische machtscentra van de wereld. Men ontmoet elkaar op de
Eindhovense Golfclub, de tennisvereniging eltv, in Cocagne,
in het restaurant de Karpendonkse Hoeve, alles in een straal van
enkele kilometers rondom de concemcomplexen. In cultureel
opzicht is het leven van de Philips-manager, althans in Neder
land, al even beperkt. De stad kent een schouwburg en — tot
voor kort - het Philips Ontspannings Centrum. Het gevolg van
deze provinciaalse omgeving is dat voor veel hoofdstaf- en
bestuursleden die in het centrum van het concern werkzaam
zijn, het privé-leven nauw verbonden is met het werk. In veel
gevallen bestaat driekwart van hun vrienden- en kennissenkring
uit collega’s.

Toen Philips groeide en ook de staforganen uitdijden, ontstond
uiteraard wel een personeelsbeleid en een meer gestructureerde
carrièresystematiek. Maar er bleef altijd een symbiose tussen sys
tematiek en informaliteit bestaan. Dat kon ook, omdat de basis
ervan niet werd gevormd door een inhoudelijke beoordeling
van kwaliteiten en prestaties. Integendeel. In Philips’ carrièresysteem telden maar twee principes: zoveel mogelijk mensen
moesten omhoog, en iedereen moest meer gaan verdienen. In
de jaren zestig begon een ingenieur in salarisklasse — in Philips—
jargon ‘vakgroep’ — zestig of zeventig. Iedereen die niet apert
faalde, steeg elk jaar een of twee punten (een schaal telde circa
vijfentwintig punten).
De groei naar ‘vakgroep acht’ (schaal tachtig) en de rang van
bijvoorbeeld hoofdingenieur was vrij moeilijk, en deze was
maar voor ongeveer tien procent van de betrokkenen te berei
ken. Daarna hingen de mogelijkheden tot salarisgroei vooral
samen met de mogelijkheden om in hogere functies te belan
den. Je kon wel een aantal jaren in salaris stijgen zonder over te
gaan naar een andere vakgroep en zonder in functie te stijgen,
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maar dat aantal was beperkt. Het gafbovendien, als het beteken
de dat iemand meer ging verdienen dan een collega in een hoge
re vakgroep of functie, scheve ogen.
De behoefte om toch zoveel mogelijk mensen te laten groei
en leidde tot een zeer uitgcbreid stelsel van hiërarchische lagen
en functionele rangen — en tot uitgebreide roddel en wantrou
wen. Bovendien zat er een sterke camèredwang in dit systeem,
aangezien men boven bepaalde leeftijdsgrenzen niet meer in
functie en vakgroep kon stijgen. Het was dus zaak op tijd te pro
moveren. Het principe van het tweehoofdig management was
daarbij soms een complicerende factor. Zodra een technisch
adjunct-directeur of directeur toe was aan promotie, moest ook
zijn commertiële collega binnen afzienbare tijd een stap verder
— en vice versa. Als een van de twee nog met ‘promotable’ was,
hinderde dat de carrière van de ander. Kwaliteitseisen speelden
een betrekkelijk geringe rol. Voor de hogere posities bestonden
geen functie-omschnjvmgen en ook geen nonnen waaraan
prestaties getoetst konden worden.
Zo ontstond een ingewikkeld spel, waarbij alle managers
elkaar in de gaten hielden. Ze volgden eikaars carrièrepaden op
de voet, wisten precies wie welke stappen doorlopen had, wie
qua anciënniteit toe was aan een volgende stap, welke kandida
ten er voor een vrijkomende post in aanmerking kwamen. Elke
Philips-manager in binnen- en buitenland, zeker vanaf het
niveau van adjunct-directeur (in Philips-jargon: de hoofdstaf),
had een ingewikkeld netwerk in zijn hoofd, bestaande uit de
loopbanen van zijn collega’s, en hield nauwkeurig bij hoe die
loopbanen zich ontwikkelden. Daarbij ging het vooral om één
ding: het zorgvuldig inschatten hoe de eigen mogelijkheden
lagen. En dan, op het moment suprème, als er keuzen over benoe
mingen gemaakt moesten worden, was het van belang op het
juiste tijdstip de juiste snaren te bespelen. Dan kwam het erop
aan de juiste mensen te kennen.
Formeel was er een concernstafbureau, dat de benoemingen
van hoofdstafleden moest voorbereiden. Maar de beslissing viel
uiteraard in de Raad van Bestuur, waarbij het oordeel van het
bestuurslid dat verantwoordelijk was voor de betreffende sector,
het zwaarst woog. Dat bestuurslid vroeg wat rond in een kring
van vertrouwelingen wie zij nu als ‘goeie jongens’ beschouw
den.

De stille machtsgreep van de commersanten

Het proces van management-selectie kwam op den duur onder
invloed van een zware carrièredwang te staan. Wie vooruit
wilde, kon dat nog het beste doen door zo snel mogelijk van
plaats te veranderen, dat wil zeggen: hetzij een rang op te schui
ven, hetzij naar een ‘zwaarder’ land te verkassen. Voor het con
cern een zeer dure gewoonte, want het kost nogal wat geld om
al die expatriates met hun gezinnen regelmatig van het ene land
naar het andere te laten verhuizen. Bovendien was het te vaak
wisselen van topmanagers voor de no’s op den duur nogal frus
trerend. Ze kwamen steeds vaker te zitten met directeuren die
zich bezighielden met de nasleep van een verhuizing, vervol
gens met het zich inwerken, het opbouwen van contacten en
het bedenken van veranderingen — en nauwelijks met het
managen zelf. Ze gingen op bezoek bij de minister, lieten de
receptie van het hoofdkantoor verbouwen, besloten dat er een
nieuwe advertentie-campagne moest komen. Zoals het ambiti
euze managers betaamt, begonnen ze op hun nieuwe post vaak
onmiddellijk met het maken van stoutmoedige plannen.
Meestal was de volgende promotie al in zicht voor de resul
taten van die plannen goed zichtbaar waren. Of, zoals een Britse
marketing-manager het eens tegenover een Nederlandse colle
ga uitdrukte: ‘Het probleem is dat weJour ycar plans hebben en
three ycar Dutchmen — om het vierjarenplan af te maken.’ Zelden
bleven NO-directeuren lang genoeg op één post om op hun
prestaties beoordeeld te kunnen worden. Dat gebeurde dan ook
nauwelijks, niet alleen omdat velen te snel wisselden om iets
concreets achter te laten, maar ook omdat dat toch al niet in de
Philips-cukuur paste. Wie al te opzichtig faalde, hoefde zeker
niet op ontslag te rekenen, hooguit op een beperkte vertraging
in zijn loopbaan — en soms zelfs op een riante promotie. ‘Je werd
niet ontslagen, ja, tenzij je met de vrouw van de president in het
openbaar ging liggen vrijen voor de poort van de glasfabriek in
Eindhoven, of zoiets.’ Toen een technisch directeur in Australië
er met in slaagde de produktie van koelkasten in de geplande tijd
op gang te krijgen, werden de lagere managers, direct onder
hem, wel ontslagen. Hijzelfwerd-dankzij zijn goede contacten
met vice-president Noordhof— beloond met de baan van tech
nisch directeur in Frankrijk, een veel mooiere baan. Directeur
Joop van Tilburg van de audiodivisie werd rijdelijk ‘verbannen’
naar Zuid-Afrika, nadat de divisie onder zijn leiding niet uit de

13

132

DEEL 3. LEEGTE AAN DE TOP

problemen was geraakt. Nu is hij de topman van Philips-dochter Grundig.
Gcrrit Jeelof, vice-president van 1984 tot 1990, gaf eerder
leiding aan de divisie ‘grote huishoudelijke apparaten’ en aan de
NO-Engeland. Hij liet beide met dezelfde verhezen achter die hij
aantrof — waarbij ter nuancering moet worden opgemerkt dat
hij relatief kort op beide posten verbleef. Ook twee van de drie
huidige vice-presidenten kunnen niet bogen op spectaculaire
prestaties in hun verleden. Karei Hubée zat in dejaren zeventig
in de top van de steeds problematischer telecommumcatie-divisie; beginjaren tachtig was hij cxeaitive vice-president van de mis
lukte joint venture met at&t op het gebied van de grote tele
fooncentrales. Ypc Bouwkamp was van 1978 tot 1982 de opvol
ger van Cor van der KJugt als algemeen directeur van de NOBrazihë, waar hij al evenmin wat deed aan de verstarde organisa
tie als zijn voorganger. Nadat Bouwkamp in 1986 de leiding van
de lichtdivisic had overgenomen, liepen de altijd riante winsten
van die divisie terug.
Uiteraard mogen falende managers een tweede kans knjgen,
maar bij Philips kon men eenvoudigweg blijven falen. Pas in het
midden van dejaren tachtig is onder Wisse Dekker - zelf een
produkt van dit hele stelsel - een poging ondernomen deze
selecticcultuur te veranderen door de invoenng van een soort
prestatiebeloning. Philips kende voor zijn hoofdstaf al een
‘balansbonus’ — een bonus die gekoppeld was aan het concemresultaat. Kond 1984 vulde Dekker die aan met een regeling
waarbij een deel van het salaris afhankelijk werd van de divisieresultaten. Daartoe werd een target voor de divisie vastgesteld,
een bepaald winstdoel. Helaas was het geen erg overtuigende
regeling. In de eerste plaats behielden de hoofdstafleden een
ruim basissalaris — een adjunct-directeur met een aardig aantal
dienstjaren kon toch wel 250.000 gulden verdienen. In de twee
de plaats maakte de divisiebonus met meer dan een kwart van de
totale bonus uit; en in de derde plaats speelden de individuele
prestaties nog steeds geen rol. In 1986 kreeg de ‘divisie-target’
meer betekenis, doordat deze driekwart van de bonus ging
bepalen. Maar daarvóór was eerst de oude balansbonus groten
deels opgenomen in het vaste salaris - dat dus extra omhoog
ging. Pas in 1987 werd de bonusregeling verbonden aan de indi
viduele prestatie, en dat nog maar zeer ten dele.
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De Philips-cultuur kenmerkt zich tot de dag van vandaag door
een grote mate van beslotenheid. Via dc controle over dc prioritcitsaandelen hebben voormalige cn zittende bestuurders de
fcitelijke zeggenschap over de onderneming, terwijl zij tot voor
kort ook altijd de meerderheid uitmaakten in de Raad van Toe
zicht. Er werden zelden managers van buiten het concern aan
getrokkén. Men zag het binnenhalen van buitenstaanders voor
al als problematisch, niet als verfrissend of vernieuwend. NietPhilips-mensen zouden maar moeite met de cultuur hebben of
veel tijd nodig hebben om de verhoudingen te leren kennen.
Typerend is dat er tot voor kort nooit buitenlanders tot dc
Raad van Bestuur doordrongen, hoewel er bij dc multinational
met zijn talrijke buitenlandse vestigingen natuurlijk vele poten
tiële kandidaten werkzaam zouden moeten zijn. De Belg Louis
Wijns was een mogchjkc kandidaat voor dc opvolging van pre
sident Rodenburg, maar zelfs al sprak hij goed Nederlands: zijn
nationaliteit bleefeen factojrin zijn nadeel. Ook in dejaren tach
tig bleef de Philips-top voor buitenlanders nagenoeg ontoegan
kelijk. In 1987 werd een Duitser, Gerd Lorenz, lid van de Raad
van Bestuur Lorenz kreeg de verantwoordelijkheid voor de
computer- en telccommunicatie-activiteiten. Voordien had hij
goede resultaten geboekt als topman van Valvo, Philips’ Duitse
componentenpoot, cn als leider van Philips Kommunikations
Industrie, de Duitse telecommunicatietap Maar hij raakte
bekneld tussen de spanningen en machinaties die dc Raad van
Bestuur, toen onder leiding van Van der Klugt, domineerden.
Insiders in bestuursknngen zagen hoe hij steeds vermoeider en
afweziger raakte. Dc interne machtsverhoudingen waren voor
hem, als buitenlander, cn aanvankelijk geen Nederlands spre
kend, onmogelijk goed in te schatten. Toen Van der Klugt in
1990 zelf aan dc dijk werd gezet, vertrok Lorenz in zijn kielzog.
Ten dele was dat omdat hij geen greintje succes had geboekt bij
het uitvoeren van zijn opdracht, het gezond maken van dc computeractiviteiten. Maar in werkelijkheid speelde op zijn minst
ook een rol het feit dat hij als outsider niet mee had kunnen doen
in het machtsspel in de Eindhovcnsc kringen.
Dc dwang van het werken en leven in beperkte kring, gecombi
neerd met de felle onderlinge carricrestrijd en dc sterke invloed
van persoonlijke en informele banden, leverde een schizofreen
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gedrag op. in alles wat ooit over de Philips-cultuur gezegd en
geschreven is valt steeds dezelfde beschrijving op: Philipsmanagers bestrijden elkaar overdag en behandelen elkaar 's
avonds als goede vrienden. Velen ervaren het als een schijnvriendschappelijkheid. Je noemt elkaar bij de voornaam, maarje
moet tegelijkertijd oppassen met onderuitgehaald te worden.
Een van de mensen die dit gedragstype het meest duidelijk had
den ontwikkeld was Cor van der KJugt, die de gewoonte had
om in gesprekken met collega’s en directeuren openlijk deni
grerende opmerkingen te maken over andere collega’s en direc
teuren. Zijn probleem was: hij deed het te openlijk. Met als
gevolg dat zijn gesprekspartners zich realiseerden ‘dat doet hij
over mij vermoedelijk ook’ en hem niet meer vertrouwden.
Zijn gedrag nep overigens een merkwaardig soort spicgelgedrag
op. Het was in zijn tijd niet vreemd als een concemdirecteur tij
dens een diner met een borrel op over tafel nep: ‘Van der KJugt
is een lui.’ Een van Van der Klugts bijdragen aan de Philips-cul
tuur was namelijk een frequent gebruik van gespierde taai.
Wat ook in dit benauwende patroon past, is het feit dat men
conflicten meestal niet al te hoog liet oplopen. Althans niet tot
in de jaren tachtig, daarna veranderde de situatie nogal, zoals
verderop duidelijk zal worden. Maar tot die tijd ontbrak het
Philips volkomen aan conflict-management. En dat terwijl de
organisatie vol ingebouwde, vaak structurele tegenstellingen
zat: tegenstellingen tussen nationale organisaties en produkt
divisies, maar ook tegenstellingen tussen divisies onderling, tus
sen staforganen en verkoopafdelingen, tussen directeuren en
adjunct-directeuren, enzovoort. Op zichzelf natuurlijke tegen
stellingen, die in elke grote onderneming voorkomen, maar die
alleen produktief kunnen zijn als ze in goede banen geleid wor
den. Bij Philips eindigden vergaderingen over meningsverschil
len veelal in een schijnconsensus. En achteraf was er dan altijd
wel iemand die zei: ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik
geloof toch dat het anders moet. Daaraan meende hij dan het
recht te kunnen ontlenen zich niet aan de gemaakte afspraken te
houden. Dit in tegenstelling tot de heersende cultuur in Japan,
waar een individu het zich niet kan veroorloven zich buiten het
standpunt va’n de groep te plaatsen.
Philips’ Raden van Bestuur hebben de afgelopen twee
decennia zelden actief ingegrepen in serieuze conflicten. Daar-
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bij ging het niet om kleine dingen, nee, veelal waren belangrij
ke strategische keuzen aan de orde. De componentensector ging
investeren in liquid crystals, die worden gebruikt in platte beeld
schermen voor draagbare computers en kleine tv’s. Maar de
sector consumentenelektronica zag er lange tijd niets in, en wei
gerde om er produkten voor te ontwikkelen. De zaak bleef drie,
vier jaar doorzeuren.
Toen de eerste CD-spelers op de markt verschenen, weiger
de de componentensector om er de benodigde halfgeleiders
voor te produceren. Die moest consumentenelektronica, tot de
spelers in voldoende aantallen verkocht werden, maar ergens
inkopen. In dit geval greep de president, Wisse Dekker, wèl in.
Hij dwong componenten om mee te werken. Maar toen een
tweede generatie CD-spelers verscheen, herhaalde het probleem
zich. Dekker ging er al te gemakkelijk van uit dat de samenwer
king nu wel liep. Dat bleek niet het geval, met als gevolg: vertra
ging, problemen bij de specificatie van onderdelen, veel gezeur
kortom. In een toch al in zichzelfgekeerde organisatie als Philips
is zo’n preoccupatie met interne conflicten natuurlijk dodelijk,
en vreet energie en vergadertijd. Een voormalig directeur ver
telt: ‘In mijn agenda stond zestig tot zeventig procent van de tijd
vast voor vergaderingen. Als ik om acht uur begon, had ik een
uur om werk te verdelen en mensen opdrachten te geven. Om
negen uur ging ik de vergadenngen in. Meestal was hegen-tiende van de agenda voor mij niet interessant, maar als ik niet ging,
liep ik het risico dat er dingen zouden gebeuren die ik niet
wilde, of dat men om mij heen ging lopen. Ik had de keus: mijn
positie laten uithollen of zorgen dat ik er was. Door al die verga
deringen had ik niet eens tijd om overdag de post te lezen. Dat
deed ik ‘s avonds en op zondag, thuis.’

De neergang van Philips vanaf begin jaren zeventig maakt dui
delijk dat noch de familie (Frits Philips, Henk van Riemsdijk)
noch de techneuten (Rodenburg) voldoende management
kwaliteiten in huis hadden om het concern te leiden. Vanuit
geen van beide kringen kwamen echte toppers naar boven drij
ven. Toen in 1977 een opvolger voor Van Riemsdijk moest
worden gekozen, was behalve Nico Rodenburg eigenlijk alleen
Eduard Pannenborg beschikbaar. De rest van het zittende
bestuur was te oud of kwam om andere redenen niet in aanmer-
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king. Beiden hadden enorme technische kwaliteiten - Roden
burg op het gebied van telecommunicatie, Pannenborg was
afkomstig uit de research - en dezelfde beperkingen: het waren
geen brede, krachtige general managers. Een keuze tussen twee
kwaden dus, met de bekende afloop.
In de familiekring Philips-Ottcn was al evenmin veel topta
lent te bespeuren. Via de benoeming van Frans Otten in de
Raad van Bestuur in 1977 heeft de familie nog even geprobeerd
de oude lijn voort te zetten Otten was pas 43 jaar, extreem jong
naar Phihps-begnppen. Maar de kroonprins kwam te laat. Toen
duidelijk werd dat Nico Rodenburg het presidentschap niet
aankon, werd zijn rol al snel overgenomen door Wisse Dekker,
die sinds 1976 in de Raad van Bestuur zat en in 1979 vice-presi
dent was geworden. In 1977 had Dekker een gigantische order
voor uitbreiding en vernieuwing van het telefoonnet in Saoedie-Arabië binnengchaald, een project dat Philips ondernam
samen met het Zweedse Ericsson en dat alles inbegrepen onge
veer vijf miljard gulden aan waarde vertegenwoordigde. Daar
mee was zijn faam gevestigd
Tussen Dekker en Rodenburg - die immers zelf uit de tele
communicatie kwam - ontstond een nauwe relatie, die geleide
lijk aan leidde tot afhankelijkheid. Maar geen wederzijdse. Na
verloop van tijd ging Rodenburg met alle problemen die hij niet
aankon, bij Dekker of bij Pannenborg te rade. Geen van beiden
deed lange tijd ook maar iets om Rodenburgs drankprobleem
aan te pakken. Integendeel, met name Dekker versterkte zijn
positie, in het besef dat de beklagenswaardige president binnen
afzienbare tijd niet te handhaven zou blijken. Boze tongen
beweren dat hij Rodenburg, als deze tijdens de lunch begon te
drinken, met alle liefde nog eens bijschonk.
Toen Dekker op 1 januari 1982 het roer ook formeel in han
den kreeg, was het nog maar een kwestie van tijd voor de rol van
de familie definitief uitgespeeld was. Dekker was uiterst aller
gisch voor de familie-invloed. Over het waarom valt alleen
maar te speculeren. Sommigen geven de verklaring dat hij - en
dat gold ook vo.or zijn opvolger Van der Klugt - zich tijdens het
bewind van Frits Philips nogal eens moest vernederen om car
rière te kunnen maken. Dat zou de wortel zijn van beider haat
tegen de familie. Deze verklaring kan een kern van waarheid
bevatten. Voor de ambitieuze Dekker en Van der KJugt, die
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beiden zichzelf van onderop naar boven werkten, moet het
ongetwijfeld moeilijk zijn geweest om aan te zien hoe leden van
de familie Philips en aanverwanten op grond van hun geboorte
recht in de top terechtkwamen.
Omdat ook de ingenieurs, de techneuten, geen talent in huis
hadden om Philips door dejaren tachtig te leiden, bleefdus maar
één groep over: de commersanten. Hoewel hun invloed in het
Philips-bestuur al in voorgaande jaren sterk was toegenomen,
kregen zij pas na Rodenburg echt vrij baan. Van buiten bezien
was het een veelbelovende ontwikkeling. Mannen als Dekker,
Jeelof, en Van der Klugt zouden immers de marktgevoeligheid
en de commerciële agressie moeten bezitten die Philips zo drin
gend nodig had. Maar in dejaren daarna bleek dat ook zij niet
slaagden waar anderen gefaald hadden. Zowel Wisse Dekker als
Cor van der Klugt deden hun managementervaring grotendeels
op tijdens hun jarenlange verblijf in het buitenland — Dekker in
Azië en Engeland, Van der Klugt in Zuid-Amenka. Daar had
den zij zich hooguit zijdelings bezig hoeven houden met de bre
dere concemstrategieën of met technologie- en produktontwikkelmg. NO-bazen worden in beslag genomen door de dage
lijkse zaken van produktie en verkoop, niet door de verre toe
komst of door ingewikkelde zaken als organisatiestructuren,
management development, het bepalen van kernactiviteiten, het
ontwikkelen van visies. Hun ervaring was, kortom, rijk maar
tegelijkertijd beperkt. Hun Philips-bestaan had zich afgespeeld
aan de andere kant van de scheidslijn die het concern vanaf het
begin van zijn bestaan had doorsneden: de scheidslijn tussen
techneuten en commersanten. Tot 1977 was er — hoewel in
afnemende mate — altijd toch een min of meer bindende factor
tussen beide groepen geweest: de familie Philips. Nu die factor
steeds meer aan kracht inboette, bleek hoe diep de controverse
techniek-commercie in werkelijkheid was.
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Wanneer de internationale managers van de divisie Elcoma
(componenten) in Eindhoven bijeenkwamen, dne, vier keer
per jaar, bereidden de stafdirecteuren zich voor op een rondje
joggen. De managers zaten namelijk niet in één ruimte, maar
verspreid over twee zalen. In de ene zaal vond de commercial
management meeting plaats, in de tweede de technical management
meeting. Beide vergaderingen hadden behoefte aan de meest
actuele informatie over produktieniveaus, voorraden, de finan
ciële stand van zaken, maar verder spraken ze voornamelijk over
zaken waar de andere panij weinig belangstelling voor had. En
dus holden dc stafdirecteuren heen en weer, en hielden in beide
ruimten hetzelfde verhaal. Pas rond 1986 slaagden ze er na lang
aandringen in de technici en de commerciële mensen voor het
gezamenlijke vergaderdeel in één ruimte te krijgen.
Een jaar of vijf daarvoor was er formeel een einde gekomen
aan de traditie van het tweehoofdig leiderschap, waarbij elke
divisie en elke nationale organisatie er zowel een technisch als
een commercieel directeur op nahield. Dat besluit was ook uit
gevoerd, en in veel gevallen was de commerciële man degene
die de uiteindelijke leiding in handen had gekregen - omdat
commerciële mensen nu eenmaal beter waren in het verkopen
van zichzelf en uiteraard over goede contacten beschikten met
de ‘verkopers’ in dc Raad van Bestuur. Met andere woorden: de
‘stille coup der commcrsanten’ speelde zich niet alleen in
bestuurskring, maar ook op het niveau direct daaronder af.
Op de lagere managementniveaus echter bleef de scheiding
tussen techniek en commercie veelal gewoon voortbestaan. Er
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bleven technische en commerciële adjunct-directeuren, er ble
ven aparte vergaderingen, er bleven in sommige gevallen zelfs
aparte afdelingen personeelszaken voorde twee Philips-‘bloedgroepen’. Dat was niet zo vreemd, want de twee hadden eigen
lijk vanaf het ontstaan van het bedrijf een min of meer geschei
den bestaan geleid - een scheiding die met een liefdevollc ver
wijzing naar de oprichters het ‘Anton en Gerard Syndroom’
wordt genoemd.
De gebroeders Anton en Gerard Philips, die het concern in
1891 grondvestten in een kleine, gehuurde fabriek, hadden elk
hun eigen specialiteiten en interesses gehad. Anton was de ver
koper, steeds op zoek naar nieuwe markten. Gerard de ingeni
eur, voortdurend gespitst op technologische vooruitgang. De
Nederlandse cineast Jan Vnjman, die eind jaren zeventig de
vrije hand kreeg om een serie documentaires over het concern
te maken, constateerde in een interview: ‘De geest van beide
heren zweeft nog steeds over de Philips-wateren.’
Zo was het. Toen het bednjf uitgroeide tot een heuse multi
national, ontwikkelden zich twee verschilende culturen: een
die werd gedragen door de wetenschappers en technici in de
researchlaboratona en ontwikkelingscentra, en een die haar
basis vond in de verkooporganisaties. De leden van deze fracties
werkten wel voor dezelfde onderneming, maar hadden sterk
uiteenlopende visies, denkwijzen en doelen. De ene groep
streefde naar techologische perfectie, de andere naar zo goed
mogelijke verkoopresultaten. Ze werkten wel samen, maar
vanuit hun eigen bolwerken. Het was alsof Anton en Gerard
Philips in 1891 ieder op dezelfde plek een zaadje hadden
gezaaid. Beide zaadjes hadden zich ontwikkeld tot volwaardige
bomen. De takken en wortels kronkelden langs en om elkaar
heen, maar zonder met elkaar te vergroeien. Het bleven twee
zelfstandige organismen.
De afschaffing van het tweehoofdig leiderschap, beginjaren
tachtig, was in feite een poging deze twee negentig jaar oude
bomen alsnog tot één boom om te smeden. In de Philipsgeschiedenis is het Anton en Gerard Syndroom lange tijd
omschreven als een creatief conflict dat — mits onder controle
gehouden - kon leiden tot een wederzijdse bevruchting van
wetenschappers, uitvinders en produktontwikkelaars enerzijds
en niarketeers en verkopers anderzijds. Dat deed het ook, althans:
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het leverde geen serieuze problemen op in de periode waarin de
wereldmarkten zich nog vrij traag ontwikkelden. Maar toen het
steeds meer op snelheid aankwam, Philips’ succes in tocnemende mate ging afhangen van het tempo waarin het nieuwe pro
'*'■
nkten op de markt kon brengen, bleek het syndroom een
verstarrende, remmende en zelfs destructieve uitwerking te

krijgen.

\

Philips presenteert zichzelf graag als een grote innovator, maar
dat beeld behoeft wel enige nuancering. Bij de ontwikkeling
van de gloeilamp en de radiobuis heeft het bedrijf dankbaar
gebruik gemaakt van patenten en uitvindingen van andere
bedrijven, waaronder General Electric. In dejaren vijftig was
het, bijvoorbeeld met de kleurentelevisie, niet zo veel anders.
Aangezien er nog geen klcurenuitzendingen in Europa waren,
besloot Philips gebruik te maken van de Amerikaanse NTSC-uitzendnorm en op basis daarvan zijn eigen techniek te ontwikkelen. Na een lange periode van experimenten kwam men tot een
verbetering van het NTSC-systecm, die echter tegelijkertijd
gecompliceerder was. De Philips-innovatie leidde er namelijk
toe dat de Tv-zenders met drie signalen zouden moeten werken
in plaats van met de twee (een voor het beeld, een voor de kleu
ren) die ntsc en het concurrerende Franse Secam-systeem ver
eisten. Inmiddels had het Duitse Telefunkcn ook een eigen sys
teem voor kleuren-TV ontwikkeld. Pal geheten. Kwalitatief
beter dan het Amerikaanse en Franse systeem, even goed als de
Philips-versie, maar wel minder gecompliceerd. Na veel moei
lijke interne gesprekken kwam Philips tot de conclusie dat het
zich aan moest sluiten bij Pal, dat later uitgroeide tot de Eu
ropese kleurenstandaard (alleen de Fransen hielden vast aan
Secam).
Dejaren vijftig boden de gelegenheid om dit soort keuzen in
alle rust te maken. Europa liep acht tot tien jaar achter op de vs
en kon op zijn gemak met nieuwe elektronische vindingen
experimenteren, voor het er zelf mee op de markt verscheen.
Concurrentie vanuit de vs was er nauwelijks, aangezien de
Amerikaanse elektrotechnische en elektronica-fabrikanten hun
handen vol hadden aan hun eigen, snel expanderende thuis
markt. Japan was nog maar nauwelijks op deze terreinen actief
geworden.
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Philips’ belangrijkste onderzoekscentrum, het Natuurkun
dig Laboratorium, heeft zich sinds zijn oprichting in 1914 een
grote wetenschappelijke faam verworven. Grondlegger prof,
dr. G. Holst had als stelregel: ‘vrijheid van onderzoek voor
jonge onderzoekers die bereid zijn over de grenzen van hun
vakgebied heen te kijken en met de wetenschappelijke wereld
contacten te onderhouden’. En dat deden de Philips-researchers. Het Natlab was binnen het bednjfeen relatieve vrijplaats,
waar interessante ideeën volop de ruimte kregen, waar diep
gaande, ja zelfs filosofisch-conceptuele discussies konden wor
den gevoerd, waar allerlei fundamentele onderzoekingen jaren
lang betrekkelijk ongehinderd voortgang konden vinden.
Op grond van hun prestaties in de fundamentele research
waren de Natlab-ingenieurs geziene gasten op de grote interna
tionale congressen en in researchcentra zoals de befaamde Belllaboratoria in de Verenigde Staten, en konden zij dankzij hun
wetenschappelijke contacten goed bijhouden hoe de jongste
stand van het technologisch kunnen was. Zij maakten als eersten
kennis met nieuwe technieken, nieuwe trends op terreinen als
materiaalkunde, elektronica, optica, de nieuwe produkten die
in Amerikaanse ontwikkelingslaboratona werden geboren, en
waren ook zelfzeer actiefin het verwerven van octrooien. In de
loop der jaren groeide Philips’ octrooiportefeuille uit tot een
uiterst waardevolle ‘grondstof. De vele duizenden patenten die
de Natlab-ingenieurs binnenhaalden, boden en bieden het con
cern de gelegenheid om via uitwisseling van octrooien met con
currenten kennis in huis te halen die het zelf (nog) niet heeft —
een fenomeen dat cross-licensing wordt genoemd. Zo’n uitruil
bespaart veel geld, omdat Philips daardoor minder kennis daad
werkelijk hoeft te kopen, en maakt het concern tot een gewilde
gesprekspartner. Samen met de inkomsten uit licenties op basis
van de eigen octrooien levert cross-licensing het bedrijf thans
ongeveer een miljard gulden per jaar op.
Gedurende de jaren vijftig en zestig boden de vele reizen
naar de vs de Philips-onderzoekers bovendien de gelegenheid
om op hun gemak te bekijken welke technieken daar ook daad
werkelijk in verkoopbare produkten resulteerden. In eigen huis
werkte men dan — net zoals bij de kleuren-TV — rustig aan verbe
teringen, en wachtte tot de Europese markt rijp was voor het
betreffende produkt. Zo was Philips betrekkelijk huiverig voor
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de opkomst van de transistor, die in de VS werd ontwikkel en
een grote bedreiging vormde voor de eigen elektronenbuizen.
Maar toen het bedrijf ze eenmaal zelf ging maken, heeft het er
veel van kunnen verkopen. Daarbij speelden twee factoren een
grote rol: een nadruk op kwaliteit en een goede beheersing van
de massafabneage. Precies twee van de elementen die dejapanners later in de gelegenheid stelden grote delen van de elektronicamarkten te veroveren Met dien verstande dat de Japanners
er een belangrijk element aan toevoegden: zeer korte introductietijden. En op dat punt was Philips niet sterk.

De weg van basisresearch naar produkt verloopt via een tussen
stap: de produktontwikkeling. Vóór een technologie in de
vorm van een apparaat in de winkels terechtkomt, moeten toe
passingen worden bedacht, prototypes gebouwd, produktietechnieken ontwikkeld. Dan, als het produkt eenmaal een vaste
vorm heeft gekregen, moeten fabrieken worden ingericht,
marktbenaderingen geconcipieerd, doelgroepen gedefinieerd,
reclamecampagnes opgezet. Zoiets kost tijd, en om die tijd in te
korten hanteren Japanse firma’s een methode die wel developtncnt rugby wordt genoemd. Rugbyspelers lopen in een schuine
lijn naar voren. Iedereen beweegt zich in dezelfde richting, ook
degenen die zich het verst vooruit bevinden en de bal nog lang
niet in handen hebben. Ze bereiden zich vast voor, kiezen de
meest gunstige positie, en als de bal hun dan eindelijk wordt toe
geworpen sprinten ze op hun doel af.
Bij het ontwikkelen van nieuwe produkten betekent dit dat
de researchers, ook vóór hun onderzoek helemaal is afgerond, al
regelmatig contact moeten hebben met de produktontwikkelaars, en zelfs al enige relevante informatie over hun projecten
moeten doorspelen aan de bedrijfsonderdelen die het dichtst bij
de markt staan: de marketing- en verkoopafdelingen. Door zo
te werken schuift de afstand die zich tussen de research en de
toonbank bevindt, als een harmonica in elkaar.
Bovendien zorgen deze intensieve contacten ervoor dat de
researchers op hun beurt goed op de hoogte blijven van wat zich
op de verkoopmarkten afspeelt. Development rugby vergroot
de marktgevoelighcid van onderzoekers. Japanse bedrijven sla
gen er dan ook veel beter in om de wensen van de consument te
onderkennen en te gebruiken voor de verbetering van hun pro-
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dukten. Ze leggen een nieuw apparaat snel in de winkels, zelfs al
is het nog niet helemaal geperfectioneerd, en brengen vervol
gens aan elke nieuwe versie kleinere verbeteringen aan.
Bij Philips probeert men deze methoden nu ook te introdu
ceren, maar tot voor kort was de praktijk totaal anders. Philips’
ontwikkelingsrugby zag er ongeveer zó uit: een onderzoeker
liep met zijn bal naar een volgende speler, die er eens rustig bij
ging zitten, de bal van alle kanten bekeek, en vervolgens zei dat
hij misschien toch liever volleybal speelde. Als de tweede man
uiteindelijk overtuigd was en verder liep, was de kans groot dat
hij op zijn beurt een derde speler tegenkwam, die zei: ‘maar
rugby is helemaal niet in, we moeten gaan tafeltennissen’. Kort
om: een stap-voor-stap-benadenng, met veel discussie, veel
vertraging en weinig teamgeest.
Deze benadering leidde er ook toe dat Philips veel meer in
generaties dacht dan in het geleidelijk verbeteren van bestaande
produkten. Toen het concern in de jaren zeventig met videocassetterecorders op de markt kwam, bevatte elke nieuwe versie
zóveel veranderingen, dat hij niet aansloot op de voorgaande.
Het kon ook gebeuren dat de eerste en de tweede man in de
ontwikkebngsketen het om te beginnen al niet eens werden. In
dat geval gingen beiden meestal gewoon door met hun eigen
spel. Een voorbeeld levert de computerontwikkeling. In de
jaren vijftig was Philips, zoals eerder beschreven, een grote leve
rancier van onderdelen voor de computerindustrie. Maar zelf
wilde het bednjf aanvankelijk nog niet in de computers gaan.
Op het Nadab zei men: ‘Dat mag dan zo zijn, maar hier is spra
ke van een nieuw fenomeen. En daar moeten wij weet van heb
ben.’ Een houding die precies paste in de Natlab-traditie van vrij
wetenschappelijk onderzoek. En dus begon het lab met het ple
gen van computerresearch, en in 1960 beschikte Philips over
een experimentele rekenmachine die de grootste en de snelste
ter wereld was: de Pascal (Philips Akelig Snelle Calculator). Dat
record hield maar een paar weken stand, maar toch, het geeft aan
dat Philips in die fase in staat was om in betrekkelijk korte tijd de
benodigde basiskennis te ontwikkelen. Toen de Kaad van
Bestuur beginjaren zestig besloot om toch computers te gaan
bouwen, kon de nieuwe divisie Philips Computer Industrie
dankbaar gebruik maken van de menskracht en de know-how
die het Natlab had opgebouwd. De kersverse directeur Jorna
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was daar een tijdje gestationeerd voor hij — met medeneming
van een aantal Natlab-onderzoekers - naar het nieuwe computer-hoofdkwartier in Apeldoorn vertrok. Daarmee was de
afdeling computeronderzoek op het Natlab weliswaar gekannibaliseerd, maar niet geheel verdwenen.
Terwijl Apeldoorn zich concentreerde op de ontwikkeling
van de mainframecomputer p-iooo, leidde de computerresearch op het Natlab aanvankelijk een wat noodlijdend bestaan.
Er werden weer nieuwe jonge onderzoekers aangetrokken,
maar pas in 1969 besloot de directie de betreffende afdeling weer
echt nieuw leven in te blazen. Intussen was de relatie NatlabApeldoom mm of meer op dood spoor geraakt. Er waren wel
contacten, maar de Natlab-mensen vonden dat Data Systems,
zoals de computerdivisie nu heette, weinig belangstelling had
voor hun basisresearch, terwijl Apeldoorn op gebrek aan inte
resse voor zijn concrete ontwikkelingsproblemen stuitte. ‘Dat is
ontwikkelingswerk’, zeiden de Natlabbers als Data Systems
weer eens met een vraag kwam. ‘Die technologie is allang
bekend, je vraagt ons alleen maar om praktische toepassingen,
maar die moeten jullie nu juist zelf bedenken. Wij zijn er niet
voor om werk te doen waar jullie geen tijd voor hebben of om
jullie brandjes te blussen.’ Het gevolg was dat beide dus maar
hun eigen gang gingen en bleven gaan.
In 1975, toen LJnidata (de samenwerking tussen Philips, Sie
mens en en op het gebied van computers) ontplofte, was Phi
lips’ rol in de grote mainframecomputers uitgespeeld. Het Nat
lab was toen al enige tijd bezig met de gedachte om kleinere
computers met elkaar te laten samenwerken als één grote - een
gedachte die later, in de jaren tachtig, in de hele computerbran
che ingang vond. Apeldoorn had er geen belangstelling voor.
Gesteund door subsidies van de Europese Gemeenschap in het
kader van het ESPRiT-programma heeft het Natlab desondanks
een tweetal projecten op het gebied van deze multiprocessorsystems opgezet. In samenhang daarmee onderzocht het lab ook
hoe computersystemen beter bestand konden worden gemaakt
tegen fouten. Bij computers is het net als met telefoontoestellen:
als je ook maar één cijfertje fout hebt, kom je niet bij het juiste
adres terecht. Bij fault tolerant computing probeert men dit zwartwit-denken af te zwakken, door bijvoorbeeld een regel in te
voeren dat een bewerking goed is als twee van de drie samen-
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werkende computers dezelfde uitkomst geven. Wederom een
techniek waar de grote computerbedrijven van de wereld later
veel belangstelling voor hadden. Data Systems wilde er pas aan,
toen de divisie geen geld meer had en er niets meer mee kon
beginnen.
Achteraf kan worden vastgesteld dat Data Systems alleen
bij zijn ontstaan, medio jaren zestig, serieus gebruik heeft ge
maakt van de fundamentele basisresearch van het Natlab. Het
researchcentrum leverde daarna op deelterreinen wel kleine bij
dragen, maar grote en belangrijke nieuwe produkten zijn daar
uit al die vijfentwintigjaar niet ontstaan. Het probleem was niet
dat het Natlab met verkeerde ideeën kwam, maar dat er geen
structurele en systematische samenwerking tussen de beide Philips-onderdelen bestond en dat niemand enn slaagde die tot
stand te brengen.

De contacten tussen de basisresearch en de ontwikkelaars lieten
dus te wensen over, maar dat gold net zo goed voor de contac
ten tussen de ontwikkelaars onderling. Nog voordat de computerdivisie met haar mainframe begon, was enkele tientallen kilo
meters verderop, in Hilversum, de divisie telecommunicatie
begonnen met het bouwen van een speciale centrale voor
berichtenverkeer, de DS-714. De eerste werd geïnstalleerd op
het vliegveld Schiphol bij Amsterdam. Later werd sita (Société
Internationale de Télécommunication Aéronautique), de orga
nisatie die zorgt voor de verspreiding van weerberichten voor
de internationale luchtvaart, een belangrijke afnemer. In de vs
zorgde de DS-714 voor de automatische verzameling en ver
spreiding van regionale weerberichten naar onder andere regio
nale vliegvelden. Het was kortom een geavanceerd, specialis
tisch systeem, bestemd voor een kleine afzetmarkt, en gebaseerd
op geheel in eigen beheer ontwikkelde kennis en technologie.
De eerste generatie bevatte nog weinig computertechnologie,
maar naarmate de jaren vorderden sloop die er logischerwijs
steeds meer in, zodat er uiteindelijk een computergestuurde
centrale uit de bus rolde.
De DS-714 diende een geheel ander doel dan de administra
tieve computers die Apeldoorn ontwikkelde. Tot een serieuze
uitwisseling van kennis tussen de twee divisies — een uitwisseling
die misschien had kunnen leiden tot enige ideeën voor nieuwe
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toepassingen van eikaars gebundelde know-how - is het nooit
gekomen. De DS-714 bleefjarenlang een volkomen zelfstandi
ge, geïsoleerde activiteit, waar op het hoogtepunt zo’n honderd
mensen bij betrokken waren. Juist door dit isolement is ook in
volgende generaties van de machine nooit gebruik gemaakt van
standaardonderdelen of standaardtechnieken. De Hilversumse
ontwikkelaars ontwierpen hem tot en met het kleinste detail
zelf; een uitermate kostbare methode, die er dan ook toe leidde
dat de ontwikkelingskosten de helft van de verkoopprijs uit
maakten. Een methode ook die volstrekt niet paste in de organi
satie van de telecommunicatiedivisie, die gericht was op het
bouwen van grotere series (bedrijfs-)telefooncentrales en niet
van kleine aantallen. Winstgevend is de DS-714 dan ook nooit
geworden. De laatste leverantie van de inmiddels derde genera
tie vond plaats in 1989 aan de Federal Aviation Authority (de
Amerikaanse tegenhanger van de Rijksluchtvaartdienst).
De DS-714 is een schoolvoorbeeld van de redenering die
Philips altijd weer te voorschijn tovert om mislukte eigen ont
wikkelingen te rechtvaardigen. ‘De kennis is niet verloren,
want ze kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt.’ In
het geval van de DS-714 is een aantal van de betreffende ontwik
kelaars ingezet bij de ontwikkeling van Philips’ eerste compu
tergestuurde — hoewel nog niet volledig digitale - telefooncen
trale prx-a. Daar hebben ze ongetwijfeld nuttig werk vemcht,
en de centrale werd een commercieel succes. Het is alleen de
vraag of ze hun know-how niet op een efficiëntere manier had
den kunnen opbouwen.
Dit soort voorbeelden laat zien dat er binnen Philips weliswaar
bijzonder veel kwaliteiten op het gebied van onderzoek en ont
wikkeling te vinden zijn, maar dat zelfs de integratie van die
twee al problematisch was. In feite dekt het beeld van het Anton
en Gerard Syndroom de werkelijkheid maar voor een beperkt
deel, zo blijkt uit het bovenstaande. De gebrekkige communi
catie speelde niet alleen tussen technici en commersanten, bin
nen de ‘Gerard’-fractie van het concern, de techneuten, beston
den ook nog eens twee subfracties: de basisresearchers en de
ontwikkelaars. Ook zij konden elkaar lang niet altijd vinden. Als
dat dan wel lukte, stuitte hun coalitie vervolgens in veel gevallen
op de ‘Anton’-fractie, de commersanten. Tot de jaren zeventig
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was dat, zoals wc zagen, nog niet zo’n probleem, aangezien de
snelheid waarmee nieuwe produkten werden geïntroduceerd
minder belangrijk was.
Een beroemd voorbeeld is een produkt waarmee Philips
ondanks aanvankelijk verzet vanuit commerciële hoek toch op
tijd - zelfs als eerste - op de markt wist te komen: de audiocas
sette. Begin jaren zestig waren verschillende ondernemingen,
waaronder de Amerikaanse rca en CBS, maar ook Philips, bezig
met het onderbrengen van geluidsbanden in magazijnen. Dit
ter vervanging van de losse spoelen die toen gebruikelijk waren,
en die bij het publiek nooit op een erg warme ontvangst hadden
mogen rekenen. In Eindhoven kwamen op een gegeven mo
ment een onderzoeker van het Nadab en iemand van de audiodivisie op het idee een kleine recorder op batterijen met een
geluidscassette ter dikte van een half pakje sigaretten te ont
wikkelen. De commerciële audiomensen waren echter op dat
moment bezig samen met Grundig een nieuw type spoelenrecorder te ontwikkelen en zagen niet veel in deze simpele pocket
recorder. De Philips-ontwikkelaar kreeg te horen datje er wel erg
grote ‘pockets’ voor moest hebben — het ding was ongeveer een
baksteen groot.
Op de beslissende vergadering besloot een van beiden in
arren moede een leugentje om bestwil te verkondigen: hij zei
dat het ontwerp ook in stereo uitgevoerd kon worden. Dat was
nog lang niet zover, maar de truc lukte. Audio ging akkoord, en
de compact-cassette kon worden geboren. Maar daarmee waren
de problemen niet voorbij. De ontwikkelaars realiseerden zich
dat de cassette alleen een succes zou worden als die in voorbe
speelde vorm werd verkocht. Philips’ platenmaatschappij Polygram weigerde echter om daarvoor geluidsopnamen ter
beschikking te stellen. Pas na driejaar onderhandelen en na -ja,
warempel — een interventie van de Raad van Bestuur ging de
platendochter akkoord.
Toen de compact-cassette in 1963 op de markt kwam, was
Philips gelukkig nog steeds de eerste. Een jaar later waren ook de
stereoversie en de autoradio-cassetterecorder marktrijp. In het
besef dat het alleen maar in zijn eigen belang was als de cassette
overal ter wereld op de markt kwam, verleende Philips ruim
hartig licenties aan iedere fabrikant die er maar een wilde heb
ben, gratis en met als enige voorwaarde dat men zich aan de
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technische specificaties hield. Binnen de kortste keren had de
compact-cassette enkele concurrerende produkten, zoals de
grotere en dikkere acht-sporen cassette, van de markt geveegd.
Achteraf gezien heeft deze Philips-vinding een extreem lange
levensduur — tegenwoordig houdt geen enkel produkt in de
consumentenelektronica het nog zo lang vol. Het succes is
ongeëvenaard. In het jaar 1988, toen de compact-cassette vijf
entwintig jaar bestond, werden er wereldwijd drie miljard van
verkocht. Philips heeft daar een stevig graantje van meegepikt.
Ondanks de vertraging die het ‘creatieve conflict’ tussen
technici en commerciële mensen met zich meebracht, kon Phi
lips in die beginjaren zestig het tempo van zijn - toen eigenlijk
vrijwel uitsluitend Europese en Amerikaanse - concurrenten
dus goed bijbenen en hen zelfs zo nu en dan voorblijven. Het
bedrijf was bovendien rijk. Het verdiende zoveel aan zijn TVtoestellen, zijn componenten en zijn lampen, dat het zich kon
veroorloven in de professionele hoek experimenten als die met
de berichtencentrale DS-714 alle ruimte te geven zonder dat daar
veel inkomsten tegenover stonden. De DS-714-ontwikkelaars
gingen jarenlang hun gang zonder dat ooit een serieuze kostenanalyse werd gemaakt.
Vanuit de commerciële hoek werd dit soort wereldvreemd
gedrag misschien niet geapprecieerd, maar wel getolereerd. De
produktdivisies en de nationale organisaties draaiden weliswaar
op voor de kosten, maar dat ging op een indirecte manier. Ze
droegen een vast percentage van hun omzet — een soort ‘belas
ting’ —afaan de concemkas. Dat percentage stond volkomen los
van de vraag of ze direct profijt van de Nadab-research hadden.
En wat hun eigen ontwikkelingslaboratoria betreft: die moesten
ze zelf financieren, maar zolang ze genoeg verdienden gaf dat
geen problemen.
Wie nu met techneuten en commersanten spreekt, kan
beluisteren dat ze elkaar vooral arrogantie verwijten. De techni
ci beweren dat de commerciële mensen, als het erop aan kwam,
vaak hun nek niet uit wilden steken en geen risico’s durfden te
nemen met een bepaald nieuw produkt — een verwijzing naar de
eerdergenoemde terughoudendheid van veel nationale organi
saties. Commersanten op hun beurt verwijten de technici een
overdaad aan perfectionisme: de trage produktontwikkeling
zou zijn veroorzaakt doordat zij alleen maar hoogstandjes wil-
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den bouwen. Beide verwijten bevatten een kem van waarheid.
Maar het belangrijkste probleem lijkt veeleer dat beide groepen
in een volkomen vrijblijvende positie tegenover elkaar stonden.
Ze waren niets aan elkaar verplicht, vormden geen team, streef
den niet hetzelfde doel na. ‘Niemand zei dat de ontwikkelaars
op moesten schieten’, klaagt de ene partij. En zoals bekend was
er ook niemand die de verkooporganisaties in de verschillende
landen dwong om een nieuw-ontwikkeld produkt te gaan ver
kopen. Philips was wat dit betreft een georganiseerde chaos.
Het Anton en Gerard Syndroom raakte in de loop derjaren diep
in de organisatiestructuur van het Philips-concem verankerd.
Dwars door de matnx met haar nationale organisaties en produktdivisies liep namelijk ook nog eens een zuilenpatroon. Zo
vormde de research een eigen poot, die rapporteerde aan een
eigen bestuurslid — in de jaren zeventig Eduard Pannenborg.
Ook de andere activiteiten waren ondergebracht in gescheiden
kolommen. De administratieve managers rapporteerden aan het
administratieve bestuurslid, en vergaderden in een administra
tieve adviesraad (Comara). De financiële mensen waren verant
woording schuldig aan een financieel bestuurslid en kwamen
regelmatig bijeen in een financiële adviesraad (Finara, later
samengevoegd met de Comara). De industriële managers had
den een eigen bestuurslid en een technische adviesraad, de
Industnal Inner Circle (nc). De commerciële NO-managers
hadden een eigen Concern Advies Raad (car). Het was een
typisch voorbeeld van wat een ‘functionele’ organisatiestruc
tuur wordt genoemd.
Beginjaren zestig was die structuur ook in de hoogste top
van het concern ingevoerd. Bij het aantreden van Frits Philips
als president werd de Raad van Bestuur uitgebrcid en kreeg elk
bestuurslid een eigen pakket van verantwoordelijkheden dat
een of meer functionele taken (administratie, financiën, produktie, fiscale zaken, juridische zaken, externe betrekkingen,
marktvoorbereiding, enzovoort) omvatte, en/ofeen groep van
activiteiten - hoofdindustriegroep of produktgroep genoemd.
Daarbij ontstonden in de loop derjaren ook uitgebreide stafaf
delingen, die ook weer een functionele indeling kenden. Dat
hele patroon herhaalde zich dan nog eens bij de produktdivisies
en de nationale organisaties.
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Terwijl voordien de leden van de Raad van Bestuur gezamen
lijk het gehele concern bestuurden, werd vanaf het aantreden
van Frits Philips dus een soort ‘partij’-structuur ingevoerd,
waarin alle deelbelangen binnen het bedrijf een eigen zuil kre
gen, met aan de top van die zuil een eigen vertegenwoordiger in
de Raad van Bestuur. Deze stap had tot gevolg dat het Philipsbestuur niet langer boven de partijen stond, maar dat de onder
linge meningsverschillen en gevechten tussen de produktgroepen en de functionele onderdelen zich juist naar het hoogste
niveau verplaatsten. Het Philips-bestuur werd zo een strijdto
neel van deelbelangen - een factor die niet bepaald bevorderlijk
was voor een krachtige en eensgezinde leiding. Strategische
beslissingen waren vrijwel onmogelijk, aangezien zich altijd wel
iemand daardoor benadeeld voelde. Bovendien overstroomden
de verschillende zuilen de Raad van Bestuur via de stafafdelin
gen met tegenstrijdige adviezen. Tussen de staforganen beston
den vaak hopeloze meningsverschillen, die soms tot de grootste
ruzies leidden.
Financiële keuzen waren al even moeilijk. Die brachten al
snel allerlei afgunst en onderlinge verdeeldheid teweeg en rie
pen bij het bestuur de neiging op om het beschikbare geld dan
maar gelijkelijk over de divisies te verdelen. In de jaren zestig
werd dit probleem door de toenmalige financiële man Willem
de Jonge nog op een zeer prozaïsche manier opgelost, zo gaat
het verhaal. Als hij een voorstel niet zag zitten, dan ging hij even
‘pissen’. Dat deed hij niet echt, hij kneep er alleen maar een
minuut of tien tussenuit en ging met een paar secretaresses bab
belen. Zijn collega’s wisten: De Jonge wil niet. Daarmee was de
kous af. Latere financiële bestuursleden gingen minder daad
krachtig met het probleem van belangenstrijd binnen de Raad
van Bestuur om. Vooral Jan Zantman, die medio jaren tachtig in
Philips’ presidium zat, ging ‘te weinig pissen’, zeggen ingewij
den.
Pas eindjaren tachtig, bij het instellen van de Groepsraad, is
de functionele bestuursstructuur weer verlaten. Maar toen had
zij al bijna drie decennia lang een fnuikende uitwerking op Phi
lips’ besluitvaardigheid gehad en waren de verhoudingen in de
Raad van Bestuur ernstig uit de hand gelopen.
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In 1981 haalde de marketing- en reclamestaf in Eindhoven al het
imago-onderzoek uit de kasten, dat de voorgaande vijftienjaren
over Philips was uitgevoerd. Dat imago bleek er rond 1965 nog
uitstekend te hebben uitgezien. Het publiek zag toen Philips als
een onbetwiste leider op zijn terreinen, als een fantastisch bedrijf
om bij te werken, als geweldig innovatief, en als een onderne
ming die zijn spullen op een slimme manier wist te verkopen.
Op alle fronten was het oordeel positief.
Maar in 1981 overheersten de twijfels. Het publiek vroeg
zich nu af hoe het mogelijk was dat het bedrijf van die slimme
dingen maakte maar ze niet kwijt kon, het meende dat Philips
het misschien toch niet vol zou houden tegen dcjapanners. Niet
ten onrechte, want inmiddels liepen Philips’ marktaandelen in
belangrijke produktgroepen en in belangrijke landen al enige
jaren geleidelijk terug. Er was weliswaar sprake van een algehe
le internationale economische recessie, maar naar verhouding
had de concurrentie daar minder last van. Het begon het pu
bliek, en met name de jeugd, bovendien op te vallen dat de
vormgeving, het design van Philips’ consumentenprodukten
nogal oubollig was in vergelijking met de moderne designs van
dejapanse apparaten. De commerciële managers in hun villa’s in
en rond Eindhoven, sommige volgestopt met eikehouten meu
belen, hadden gewoonweg geen gevoel voor vormgeving. Ter
wijl de Japanners met slanke stalen of aluminium hifi-sets en tv’s
kwamen, bleef Philips een voorkeur houden voor donker hout
en hoekige Hollandse degelijkheid.
In de discussies die binnen de onderneming werden gevoerd
over nieuwe produkten ontbraken altijd twee partijen: de han
del en de consument. Philips zag groothandelaren en dealers in
wezen als tegenstanders, die weinig anders deden dan zeuren
om hogere marges. In het verleden had het concern de handel
jarenlang de wet voor kunnen schrijven. Toen de vraag naar
televisietoestellen explodeerde wrongen handelaren zich in
duizend bochten om toch maar zoveel mogelijk apparaten
geleverd te knjgen. ‘U wilt er honderd? Ónmogelijk, u kunt er
veertig knjgen.’ Die arrogantie kon Philips zich jarenlang ver
oorloven. Maar de handelaren van de jaren zeventig en tachtig
hoefden hun leveranciers niet meer te smeken, ze hadden
het voor het kiezen. Valt er op Japanse tv’s meer te verdienen
dan op Philips? Dan sturen wc de klant toch gewoon in die
richting?
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Voor Philips’ houding ten opzichte van de consument gold het
zelfde. Tijdens de naoorlogse periode van stijgende welvaart,
kocht die zo’n beetje alles wat hij kon krijgen en kon betalen —
en dat was voortdurend meer. Philips kon er nooit helemaal aan
wennen dat consumenten in toenemende mate lastige, ongrijp
bare wezens werden, die er een eigen smaak op na hielden en
zich in tegenstelling tot vroeger niet wilden laten voorschrijven
wat ze moesten kopen. Het bedrijf pleegde wel marktonder
zoek, maar de gevleugelde uitdrukking was: ‘we dronken een
glas, deden een plas, en alles bleef zoals het was’.
Net als in alle andere aspecten van het Philips-verhaal speel
de ook in de marketing en de reclame het probleem van de
matnx-structuur en de autonome landenorganisaties een sleu
telrol. Rond 1980 werkte het concern met maar liefst (rond) 260
verschillende reclamebureaus. Zo’n beetje elk land — en binnen
elk land weer: elke produktgroep - hield er zijn eigen bureau,
zijn eigen ideeën en zijn eigen beleid op na. Overal werden de
Philips-produkten weer op een andere manier gepresenteerd.
Er was geen enkele coherentie. Elke nationale organisatie
bepaalde zelf niet alleen wélke Philips-produkten het verkocht,
maar ook hóe. Dat leidde tot ontelbare varianten, met knoppen
op andere plaatsen, verschillende belettering, verschillende
reclameslogans, enzovoort, enzovoort. Alleen de succesvolle
Philishave zag er overal hetzelfde uit. Het was Philips’ enige
echte wereldprodukt. De ironie wil overigens dat Philips nu
juist bij dc Philishave geen enkele serieuze concurrentie van de
Japanners heeft ondervonden — die hebben nauwelijks baard
groei en vinden scheerapparaten dus niet zo’n interessant produkt.
De Japanse concurrentie was in 1980 allang bezig met het
opbouwen van wereldwijde imago’s via een eenduidige recla
me- en marketingaanpak. Sony presenteerde zich bijvoorbeeld
als een innovatief, slim bedrijf, dat alles altijd kleiner wist te
maken. Sony adverteerde actief in internationale bladen en
zorgde er ook voor dat zijn produkten wereldwijd in de tax-free
winkels van de internationale luchthavens lagen. Tot een jaar of
twee, drie geleden waren Philips-produkten daar nauwelijks te
vinden. Het duurde ook lang voordat Philips mee ging doen
met de sponsoring van grote, internationale evenementen als
werelkampioenschappen voetbal of Olympische Spelen - ook
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daar was de concurrentie eerder mee. Maar er waren vanuit de
nationale organisaties altijd wel weer argumenten om dat soort
dingen toch maar niet te doen.
In feite heeft Philips nooit veel serieuze aandacht geschon
ken aan zijn imago als merk. Het brengt zo’n dertigduizend ver
schillende artikelen onder de eigen naam op de markt, van
gloeilampen tot TV-camera’s, van broodroosters tot telefoon
centrales. Het Philips-inerk moet zoveel uiteenlopende doel
groepen aanspreken, dat het een nietszeggende naam is gewor
den. Of zoals deskundigen zeggen: de merkbeleving is uiterst
zwak. De consument kan niet geloven dat Philips nu echt op al
die gebieden over specifieke expertise beschikt. Een bedrijf dat
koffiezetapparaten maakt, kan haast niet in staat zijn om ook
goede hifi-speakers te produceren.
Het bedrijf komt dan ook op bijna alle fronten sterkere mer
ken tegen: Sony in de consumentenelektronica, Miele in de
huishoudelijke apparatuur, Duracell in batterijen. Pioneer in
autoradio’s, TDK in casscttetapes. Consumenten ervaren Philips,
in tegenstelling tot deze merken, als saai en degelijk, meer als
een Opel Kadett dan als een bmw.
Naast de eigen naam heeft het concern steeds ook nog een
groot aantal andere merken gehanteerd, zoals Aristona, Siërra,
Pye, Norelco, enzovoort. Maar daarbij heeft het vaak dezelfde
fout gemaakt als bij Erres, namelijk om de merknaam ook weer
te gebruiken voor de meest uiteenlopende produkten. Via
acquisities en participaties kreeg Philips in de loop derjaren wel
iswaar ook wat sterke, specifieke merken in huis, zoals Grundig,
Marantz, Ignis - stuk voor stuk namen met duidelijke, herken
bare imago’s. Die aanwinsten hadden als een eye opener kunnen
werken, als aanleiding om ook het imago van het eigen merk
eens onder de loep te nemen. En dat deed het bedrijf ook wel,
het huurde vele grote reclameconsultants in om zich te laten
adviseren. Maar daar bleef het grotendeels bij. Pas de laatste
jaren zijn, via het terugdnngen van het aantal reclamebureaus
waarmee het bedrijf werkt, en via de grote sponsoring, pogin
gen ondernomen om het merk Philips een eenduidiger en mondialer karakter te geven. Maar zelfs vandaag de dag roept de
naam Philips bij de klant veelal nog steeds een vaag, ongedif
ferentieerd beeld op. En dat is in de moderne tijd, met zijn
kritische, individualistische en merkbewuste consumenten, zo
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ongeveer een doodzonde. In allerlei andere branches worden
tegenwoordig enorme bedragen neergelegd voor het aankopen
van sterke merknamen. Philips’ slogan is ‘Liever een Philips’.
Maar de consument kiest maar al te vaak liever iets anders.
Het Anton en Gerard Syndroom, het gebrek aan systematische
en verplichtende contacten tussen researchers en produktontwikkelaars; daarnaast de afwezigheid van een mondiaal reclameen marketingbeleid: het heeft Philips vele malen parten
gespeeld. In de afgelopen twee decennia zijn de grote successen
eerder een kwestie van geluk en individueel doorzettingsver
mogen dan van georganiseerd talent geweest. De CD-speler bij
voorbeeld was eigenlijk een soort bedrijfsongeval. Het Nadab
startte eindjaren zestig met een Videodisc Project voor dé ont
wikkeling van een beeldplaat die met behulp van laser zou wor
den afgetast. De beeldplaat kwam op de markt maar flopte,
onder andere door de gelijktijdige opkomst van de videocassetterecorder. De toenmalige directie van het Nadab zag er weinig
heil in om het systeem alleen te gebruiken voor geluidsopna
men. Het was uitsluitend te danken aan de overtuiging van een
directeur van de audiodivisie dat de CD-speler later toch verder
werd ontwikkeld.
Maar het omgekeerde kon ook gebeuren. Een beroemd
voorbeeld is de walkman, waar Philips mets in zag, maar Sony
wel. Een audiodirecteur kreeg er een van een Sony-topman, en
was er wel enthousiast over. De divisie liet door eigen mensen
marktonderzoek uitvoeren, en zij concludeerde dat het Euro
pese publiek er koeltjes op reageerde en dat de walkman onhan
dig, slecht voor de oren, a-sociaal, en gevaarlijk in het verkeer
zou zijn. Wel besloot men de markt in de praktijk te testen.
Omdat de divisie in financiële problemen verkeerde en de fabri
cage van het apparaatje nogal wat investeringen zou eisen, was
het plan om walkmans in te kopen en ze onder eigen merknaam
te verkopen. Dat plan verzandde vervolgens, naar alle waar
schijnlijkheid vanwege het gebrek aan geloof in het produkt.
Sony daarentegen wist binnen de kortste keren tientallen mil
joenen walkmans aan de consument, die wel degelijk gretig
bleek, te slijten.
Een simpel idee als de roller radio, een portable radio met twee
ronde luidsprekers, die uiterlijk wat lijkt op een rolschaats,
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typisch gericht op jongeren, haalde het alleen dankzij het fana
tisme van een lagere manager van de divisie consumentenelek
tronica De nationale organisaties reageerden uiterst terughou
dend op dit produkt, en het kostte de grootste moeite om bij
hen genoeg bestellingen los te peuteren om het apparaat in vol
doende aantallen te kunnen produceren. De roller-radio — ver
kocht onder de naam Philips Moving Sound - sloeg aan, maar
het succes bleefbeperkt, mede door de conservatieve marktaanpak van de no’s.
De grootste misser was echter de videocassetterecorder v2000. Toen dit geavanceerde apparaat in 1979 werd geïntrodu
ceerd, meende Philips er in één klap zijn suprematie in de con
sumentenelektronica mee te kunnen herwinnen. Maar al snel
bleek, dat bij dit project alle Philips-problemen op het gebied
van de produktontwikkeling, de organisatie en de marketing als
in een diabolisch concert samenspeelden. De v-2000 werd zo de
meest frustrerende mislukking die het concern ooit over zich
heen zag komen.
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Eindjuni 1983 keerde een van de directeuren van de produktdivisie video terug van een reis naar Tokio, waar hij had gespro
ken met de top van de Japanse industrie. Hij was een openhartig
man, een type dat bij Philips niet zo dik gezaaid was. Een saneer
der ook, die enkele jaren daarvoor het aantal Europese audiofabrieken drastisch had teruggeschroefd. De ochtend na zijn
terugkeer verzamelde hij zijn collega’s en naaste medewerkers
en sprak hen ongeveer in de volgende bewoordingen toe:
heren, ik ben tot een afschuwelijke conclusie gekomen, we
kunnen niet langer alleen met de v-2000 verder gaan. We zullen
ook VHS-recorders moeten gaan maken. De kans is groot dat we
de v-2000 zelfs helemaal zullen moeten laten vallen.
Het was een absoluut ongehoord geluid. Philips was zeer
trots op zijn technologische voortrekkersrol in de consumen
tenelektronica, die geleid had tot uitvindingen als de geluidscas
sette, de beeldplaat en de daarvan afgeleide compact disc. Zelfs
de vakpers had de geavanceerde videocassetterecorder v-2000
tot het beste van het beste uitgeroepen, superieur aan zijn twee
concurrenten, het Betamax-systeem van Sony en het Video
Home System (vhs) van jvc (Matsushita). De gedachte dit eigen
systeem te moeten laten vallen was schokkend. Zoiets had Phi
lips nooit eerder gedaan.
Wat de zaak nog erger maakte, was dat de v-2000 eigenlijk
nog in de wieg lag. Het systeem was pas vier jaar daarvoor, in
juni 1979, voor het eerst aan de wereld getoond en in 1980 op de
markt gekomen. Philips was toen al een klein decennium actief
in de videocassetterecorders (vcr’s), maar had er tot dat mo-
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ment geen commerciële successen mee kunnen behalen. De
v-2000 had de definitieve doorbraak moeten betekenen. Het
Philips-systeem zou, in ieder geval in Europa en vermoedelijk
in de gehele wereld, het standaardsysteem worden — daar waren
de Eindhovenaren in 1979 van overtuigd.
Dat moest ook wel. Videorecorders waren in deze periode
het wapen waarmee de fabrikanten van consumentenelektroni
ca elkaar op leven en dood bestreden. Na ruim een decennium
van keiharde gevechten waren er nog maar twee grote partijen
op het slagveld actief. De grote Amerikaanse audio- en videoproducenten hadden de strijd tegen de Japanners, die eindjaren
zestig in alle hevigheid was losgebarsten, al eerder opgegeven. In
feite kon alleen Philips de Japanse opmars op dit terrein nog
tegenhouden. En de v-2000 bewees overduidelijk dat de tech
nologische superioriteit van het concern uit Eindhoven nog
ongebroken was.
Het Philips-systeem week op twee belangrijke punten afvan
de vhs- en de Betamax-machines. In de eerste plaats had de v2000 een omkeerbare band (de helft van de band werd beschre
ven), zodat men er acht uur mee kon opnemen. Bij de Japanse
recorders was dat maar dne uur. Bij het Philips-systeem waren
de bandkosten dus aanzienlijk lager. De v-2000 bevatte verder
microprocessoren, die het mogelijk maakten 26 stations in het
geheugen op te slaan en vijf programma’s zestien dagen van
tevoren te programmeren. Ook dat was uniek.
Acht jaar eerder, in 1971, was Philips de eerste geweest met
een vCR-systeem. Op de vakbeurs Vidcom in Cannes presen
teerde het concern in dat jaar een apparaat met een speelduur
van een uur. De concurrenten waren pas enkele jaren later
zover. Sony introduceerde in 1975 zijn Betamax-systeem, Matsushita kwam in 1976 met het vns-systeem. Helaas maakte Phi
lips een blunder: het sprak met Sony en Matsushita een marktverdeling af, waarbij Philips zich enkele jaren zou beperken tot
Europa, de beide andere tot Japan en de vs. Die periode gaf
Sony en Matsushita ruimschoots de kans de Amerikaanse markt
te veroveren en al doende hun apparaten te perfectioneren.
Toen Philips daar later toegang kreeg, hadden zij allang vaste
grond onder de voeten.
Na een paar jaar verving Philips het eerste type, de N-1500,
door de N-1700, een apparaat met een lagere bandsnelheid en
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daardoor een langere speelduur. Helaas had men verzuimd om
de N-1700 geschikt te maken voor n-i 500 banden, zodat die op
slag onbruikbaar werden. Een weinig klantvriendelijke aanpak.
Bovendien was de Europese markt - in tegenstelling tot de
Amerikaanse - nog niet echt rijp voor de vcr’s en liet de kwali
teit van de Philips-machines te wensen over. Ze gingen veelvul
dig kapot. Bij de handel stonden ze bekend als postduiven - als
ze de winkel verlaten hadden, vlogen ze net zo hard weer terug
voor reparatie. Dus toen in de tweede helft van dejaren zeven
tig de inmiddels kwalitatief sterk verbeterde VHS en Betamax
ook in Europa verschenen en de markt begon te groeien, gingen
juist de Japanse machines enn als koek. Daar kwam bij dat het
Japanse design beter was.
Intussen werkte Philips in alle stilte aan de derde, wederom
compleet nieuwe generatie van zijn vcr: de superieure v-2000.
In technologisch opzicht een enorme sprong voorwaarts. Maar
toen de machine in 1979 werd geïntroduceerd, staken omniddellijk drie handicaps de kop op. In de eerste plaats waren de
prijzen van de concurrerende machines inmiddels behoorlijk
gedaald; in de tweede plaats waren ook de videobanden zelf
allang niet meer zo kostbaar, zodat het voordeel van de bandkosten relatief bleek, en in de derde plaats bleek de betrouw
baarheid ook van de v-2000 nogal te wensen over te laten. In het
eerste jaar van verkoop, 1980, moest het bedrijf meer dan de
helft van de geleverde apparaten terugnemen wegens proble
men met de koppentrommel.
Een zwak punt bleek ook dat de programmeermogelijkheden van de v-2000 in feite beperkt waren tot vier uur, omdat de
gebruiker natuurlijk niet op afstand de band kon keren. En zo
waren er in dit technologische hoogstandje wel meer zwakke
plekken. Philips was beroemd om de goede beeldkwaliteit van
zijn televisietoestellen, maar de beeldkwaliteit van de v-2000
stak niet bijzonder boven die van de concurrenten uit. Boven
dien had men verzuimd de recorders goed af te stemmen op de
tijdbasis van de eigen tv’s, zodat je in sommige gevallen een
beter beeld kreeg als je de v-2000 combineerde met bijvoor
beeld een TV-toestel van Sony — een fenomeen waarmee overi
gens de Japanse recorders soms ook te kampen hadden.
De v-2000 was een stuk gecompliceerder dan de Japanse
apparaten. Hij bevatte veel meer onderdelen en was daardoor
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uiteraard een stuk duurder. Toch verwierf het apparaat in zijn
eerste levensjaar een Europees marktaandeel van vijftien pro
cent en in Duitsland zelfs een van dertig procent. Maar de
VHS-recorders hadden een aandeel van 61 procent, terwijl ook
Sony’s Betamax - met een aandeel van 22 procent - Philips ruim
versloeg. Iedere marketingdeskundige weet: ‘to be number one
is terrific, to be number two is ok, but to bc number three is ter
rible’. Desondanks was er nog hoop De markt zou de daarop
volgende jaren zeer fors groeien, dus het markdeiderschap kon
nog best worden veroverd.
De strijd tussen de dne systemen speelde zich geheel in
Europa af. Japan domineerde niet alleen de Aziatische markten,
maar ook de Verenigde Staten, en aangezien de North Ameri
can Philips Corporation weigerde om de eigen v-2000 te verko
pen, bleef die situatie zo. Toen Philips in Europa met een derde
vcR-systeem verscheen reageerde de consument — zoals zo vaak
— afwachtend. Maar ook de verkopen van Japanse systemen
leden onder die houding. Het leek alsof het publiek eerst wilde
weten wie van de drie nu echt marktleider zou worden, voor
het zich op grote schaal tot één systeem zou bekennen. De
Japanners probeerden deze impasse te doorbreken door een
prijzenslag in te zetten. Met succes, want al snel begon Philips te
klagen over overproduktie en dumpingpraktijken. Een woord
voerder rekende voor dat er wereldwijd en op jaarbasis op dat
moment (1981) rond de vijftien miljoen machines werden
gebouwd, waarvan veertien miljoen in Japan en één miljoen
door Philips en de Europese fabrikanten — zoals Grundig — die
zich bij het v-2000-systeem hadden aangesloten. De vraag was
echter maar 11,6 miljoen. Dat wees op een grootschalige en
doelbewuste Japanse poging een supersnelle marktgroei te for
ceren, meende Philips.
En inderdaad. Binnen de kortste keren gingen Duitse post
orderbedrijven Japanse recorders voor minder dan duizend
Mark verkopen; het binnenlandse marktaandeel van de Duitse
firma Grundig — die als gezegd ook v-2000-recorders produ
ceerde — zakte van dertig naar vijfentwintig procent. Bovendien
bleek dat het Philips-systeem de ‘slag om Engeland’ op drama
tische wijze verloor. Rond 1982 was de penetratiegraad van
videorecorders (het percentage huishoudens dat een vcr bezat)
in dat land opgelopen tot dertien procent, en daarmee de hoog-
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ste van de wereld. Philips wist daar niet van te profiteren; het
marktaandeel in Engeland bleefsteken op vijfprocent. De reden
was simpel. Als eerder beschreven: de Britse televisiemarkt was
grotendeels een huur- en leasemarkt, en de Britten waren ook
hun videorecorders gaan huren. Toen de v-2000 in Engeland
verscheen, hadden de grote verhuurbedrijven allang gekozen
voor Betamax of VHS. Aan een derde systeem hadden zij hele
maal geen behoefte.
Philips kon uiteraard niet anders dan meegaan in de prijzen
slag die de Japanners hadden aangevangen. In november 1982
verlaagde het concern de adviesprijzen van de goedkoopste ver
sie van de v-2000 met twintig procent. Maar de goedkoopste
Sony-recorder was nog eens dertig procent goedkoper en er
waren zelfs al apparaten te koop voor de helft van de pnjs van de
v-2000. Het probleem was: de Japanse recorders waren zo ont
worpen dat het gemakkelijk was ze in goedkope, middenklasseen dure versies te brengen, door er simpelweg allerlei features
zoals stilstaand beeld, slow-motion en versneld spoelen aan toe
te voegen. De geavanceerde en ingewikkelde v-2000 viel zelfs
in zijn meest eenvoudige vorm, zonder luxe grapjes, al in de
hoogste prijsklasse. Philips kwam aanvankelijk zelfs niet eens
met een feature-machine — een ernstige fout, aangezien de tech
nische kwaliteit van de v-2000 nu juist zo goed zichtbaar werd
bij stilstaand en langzaam bewegend beeld.
Kort daarop moest Grundig zijn v-2000-personeel inknmpen, terwijl Philips zelf het resultaat van zijn industnegroep
beeld en geluid — zoals de divisie consumentenelektronica toen
nog heette — in hoog tempo zag teruglopen. Eindhoven zocht
hulp bij de Europese Commissie in Brussel en diende een dumping-klacht in. Om zijn klacht kracht bij te zetten, liet president
Wisse Dekker weten dat, als er mets aan de Japanse prijzenoor
log werd gedaan, de produktie van videorecorders in Wenen en
Krefeld wellicht zou moeten worden overgeplaatst naar lage
lonenlanden. De Japanners, bang hun succes te verspelen,
stemden snel in met een vrijwillige importbeperking.
Maar de v-2000 was niet meer te redden. Intussen was ook
een markt in voorbespeelde videocassettes ontstaan. De film
maatschappijen hadden daar aanvankelijk niet aan mee willen
werken, omdat ze de video als een ernstige concurrent voor de
bioscopen beschouwden. Maar toen ze inzagen dat de vcr toch
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n*et tegen te houden viel, waren ze geleidelijk aan van die houd>ng afgestapt. De bedrijven die de door hen geleverde films op
videocassettes kopieerden en verhuurden, kozen echter meestal
niet het v-2000-systeem, maar de vhs- en Betamax-systemen,
eenvoudig omdat er inmiddels bij de consument meer recorders
van die typen stonden. Ook nog eens voorbespeelde v-2000cassettes gaan produceren zou hen alleen maar op kosten jagen.
Daar kwam bij: ze verrichtten hun kopieerwerk op videorecor
ders, die bij tientallen tegelijk in hun gebouwen stonden opge
steld. De v-2000-apparaten gingen als gezegd nogal snel kapot,
en dat betekende dat ze een fors reservebestand moesten aan
houden — een extra-investenng waarop ze evenmin gesteld
waren.
Het gebrekkige aanbod van voorbespeelde banden was de
nekslag. Liefst 85 procent van de bezitters gebruikte zijn recor
der voor het bekijken van voorbespeelde banden. Aan de kracht
van de v-2000 - de ruime programmeermogclijkheden — had de
klant eigenlijk helemaal niet zo’n grote behoefte. Als extra han
digheidje was het wel aardig, maar dan mocht het toch niet al te
veel extra kosten. De marketingstaf kende dit probleem - had
het zelfs al vrij snel na de introductie van de v-2000 onderkend.
Men wist: alsje de eerste de beste videotheek in Eindhoven bin
nenliep, dan zagje wel Sneeuwwitje-films op v-2000-cassettes,
maar nauwelijks avonturenfilms, betere films of porno. Er werd,
met name binnen de videodivisie, wel over nagedacht, er kwa
men plannen op tafel om met de distributeurs van voorbespeel
de banden te gaan onderhandelen, maar beslissingen bleven uit.
Niemand ondernam enige serieuze actie.

De videodirecteur die de kat de bel aanbond, had uitgebreid
over zijn stap nagedacht. De v-2000 had alleen nog een kans
van slagen als Philips bereid was om zelfhonderden miljoenen te
steken in de distributie van voorbespeelde banden. Alleen als die
in ruime mate beschikbaar kwamen zou de detailhandel meer
moeite gaan doen om ook Philips-recorders te verkopen. Tij
dens zijn bezoek aan Japan in juni 1983 had de Philips-directeur
zich bovendien op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen
rond de mogelijke opvolger van de vcr’s, het acht-millimetersysteem, dat werkt met veel kleinere cassettes. Dit systeem
maakte het niet alleen mogelijk met kleinere recorders te
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komen, ook de videocamera’s konden er veel handzamer door
worden. Philips koesterde op dat moment nog de hoop te
kunnen overschakelen van de v-2000 naar het acht-millimetersysteem, om zo in ieder geval later in de jaren tachtig een sub
stantieel deel van de videomarkt te kunnen heroveren.
Maar de Japanse industrie was zeer terughoudend over de
acht-millimeter — een technologie waarbij overigens dankbaar
gebruik werd gemaakt van de lage bandsnelheid die Philips voor
de v-2000 had ontwikkeld. Alleen Sony wilde werkelijk met
het acht-milhmeter-systeem van start gaan, alle andere maat
schappijen deden er wel wat mee maar dachten er met aan het
systeem echt te introduceren. Het wachten was op Matsushita,
dat echter nog weinig vertrouwen had in de kans van slagen. De
Phihps-directeur concludeerde dat zijn bedrijf maar één kans
had: actief blijven in de videocassetterecorders en meedoen met
de marktleider — het VHS-systeem. En hij vertelde het zijn direc
tieteam.
De eerste reacties waren furieus. Of hij gek was geworden.
Kort daarop begon de collectieve vakantie, en een paar weken
later, toen zijn collega’s en medewerkers eens grondig over zijn
argumenten hadden nagedacht, ging de een na de ander om. De
volgende stap was: hoe zou men de Raad van Bestuur zover
krijgen een plan te accepteren, waarvan duidelijk was dat het
hoogstwaarschijnlijk zou leiden tot het stoppen met de v-2000.
Radicaal ophouden zou onmogelijk zijn. Het plan had alleen
een kans door Dekker en zijn vice-president Cor van der Klugt
— die zich had opgeworpen als de kampioen van de v-2000 - te
worden geaccepteerd, als de divisie met een goede overgangsre
geling zou komen. Er werkten op dat moment rond de 4500
mensen aan de v-2000, en die moesten natuurlijk iets anders te
doen krijgen. Bovendien kon de produktie van de v-2000 niet
van de ene dag op de andere stilgelegd worden. En dan was er
nog de kwestie van de voorraden, ook die moesten worden ver
kocht. Een mededeling dat Philips definitief uit de v-2000 zou
stappen zou ongetwijfeld leiden tot een kopersstaking, terwijl
ook de dealers geen enkele machine meer zouden willen afne
men.
De directie begon in hoog tempo aan de uitwerking van een
overgangsplan. Op een goede maandagochtend belde de videodirecteur de verantwoordelijke man in de Raad van Bestuur,
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Cor van der Klugt. Die had een bestuursvergadering, maar toen
hij hoorde wat de directeur wilde, zei hij: kom onmiddellijk
hier. Het gesprek duurde tot diep in de middag. Van der Klugt
probeerde — op zijn karakteristieke wijze — de argumenten van
de divisie op alle mogelijke manieren onderuit te halen, maar de
directeur speelde de zaak hoog op. Ik kan het niet voor mijn
verantwoording nemen, zei hij, dus als jullie op dezelfde voet
verder willen gaan dan ben ik vertrokken. Van der Klugt gaf toe
en liet zich uitleggen hoe de omschakeling naar vhs dan in zijn
werk zou moeten gaan.
Diezelfde avond reden beiden naar het huis van de president.
Wisse Dekker, die nogal luchtig reageerde. Na een uur was de
kogel door de kerk. Later, in een interview ter gelegenheid van
zijn afscheid in 1986, zou Dekker vertellen dat hij enkele maan
den bezig was geweest de organisatie te overtuigen van de
noodzaak over te stappen op vhs. Het ziet ernaar uit dat hij zijn
rol belangnjker heeft gemaakt dan die was. In feite hebben
vooral de betreffende divisiedirecteur en Cor van der Klugt zich
met de kwestie beziggehouden.
Het streng geheim gehouden plan behelsde een gefaseerde aan
pak. Eind 1983 maakte Philips bekend dat de v-2000 inderdaad
geen commercieel succes was en dat men zou kiezen voor een
multi syslems approach, die inhield dat men ook VHS-recorders
zou gaan verkopen. Hoewel men intern wel degelijk besefte dat
het eigen systeem vrijwel zeker ten dode was opgeschreven,
bleef het concern bij hoog en laag ontkennen dat het de v-2000
zou laten vallen. De pers, de handel en het publiek geloofden dat
verhaal maar nauwelijks.
Intussen begon men met de geleidelijke ombouw van de
beide grote v-2000-fabrieken, in Krefeld en Wenen. In de loop
van 1984 begon Philips daar naast de v-2000 ook VHS-recorders
te produceren. Partner Grundig stopte al snel helemaal met de
v-2000. Het bedrijfwas zodanig in de verliezen geraakt, dat Phi
lips besloot samen met de Deutsche Bank een meerderheidsbe
lang in het bedrijf te nemen en er een van zijn managers aan de
top te zetten.
Het werd een race tegen de klok. In het gehelejaar 1984 pro
duceerde Philips (inclusief Grundig, dat ze dus een deel van het
jaar nog wel maakte) 1,3 miljoen v-2000-machines; de produk-
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tie van VHS-machines omvatte nog niet meer dan driehonderd
duizend. Maar in datzelfde jaar zakte de Britse markt voor
videorecorders met liefst de helft in, zodat de perspectieven
voor winst uit VHS-verkopen al verbleekten voordat Philips er
goed mee op gang was gekomen. In maart 1985. tijdens de pre
sentatie van de jaarcijfers over 1984. durfde vice-president Cor
van der KJugt de pers mee te delen dat de produktie van de v2000 inmiddels was gestopt. Maar, zo voegde hij toe, er was een
grote voorraad aangelegd om aan de resterende vraag te kunnen
blijven voldoen.
Van der Klugts mededeling bleek een stommiteit. De han
del, die de zaak toch al niet vertrouwde, meende hier een impli
ciete aankondiging van het einde van de v-2000 in te zien, en
staakte de inkoop. Philips moest noodgedwongen de prijzen
met honderden guldens verlagen om de verkopen weer op te
krikken. Dat lukte maar ten dele. Het Nederlandse marktaan
deel liep weer op, terwijl ook de verkopen in België, Oostenrijk
en Italië standhielden. Maar in Duitsland, Franknjk en Engeland
zakte de v-2000 verder weg.
Ondanks de dreigende voortekenen vanuit Engeland maak
te Philips in juli 1985 bekend een vcR-fabnek in Korea te gaan
bouwen, met een capaciteit van een half en later een miljoen
VHS-recorders, bestemd voor de Amerikaanse markt Het daar
opvolgende halfjaar deden Philips’ topmensen wanhopige po
gingen de v-2000- mythe naar buiten toe overeind te houden,
zodat het concern in ieder geval van zijn voorraden af zou kun
nen komen.
Eind augustus 1985 — inmiddels waren twee jaar verlopen
sinds het omschakelingsbesluit was gevallen - ontkende hoofd
directeur D’Elfant van de Nederlandse Philips Bednjven bij
voorbeeld nog steeds dat er sprake was van plannen om te stop
pen. Hij moest ook wel. De eerste helft van dat jaar hadden de
verkopen van de v-2000 flink te lijden gehad onder de onzeker
heid die Cor van der Klugt had opgeroepen. Daarna was het
marktaandeel in Nederland, dankzij de prijsverlagingen van het
voorjaar, weer opgelopen tot twintig procent. D’Elfant zou wel
gek zijn geweest dat effect teniet te doen.
Een maand later ging adjunct-directeur Den Tuinder van de
divisie consumentenelektronica nog een stapje verder. Hij
beweerde dat het nog steeds denkbaar was dat er voor de duur-
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dcre topmodellen van de v-2000 een markt zou bestaan. Maar
die markt moest wel minimaal tweehonderdduizend groot zijn,
wilde Philips de produktie hervatten.
Tegelijkertijd maakte het Japanse bedrijf Marantz, waarin
Philips een aandeel heeft van vijftig procent, bekend dat het in
eigen land Philips-vns-recorders zou gaan maken. De fabrieken
in Wenen en Krefeld waren inmiddels geheel omgeschakeld.
Ze produceerden in 1985 al een miljoen VHS-apparaten. Daar
naast kocht Philips nog eens 1,1 miljoen apparaten van de con
currentie, voorzag die van een eigen merknaam en verkocht ze
door, met name in de Verenigde Staten.
Het inzakken van de Britse markt, een jaar daarvoor, bleek
vooralsnog geen voorteken van een algehele videomalaise te
zijn geweest. Philips’ Europese marktaandeel in VHS-recorders
steeg van negen procent in 1984 naar vijftien in 1985. Het con
cern kreeg in Europa een belangrijke steun in de rug van de eg,
die een invoerheffing van acht procent en later veertien procent
op Japanse recorders hanteerde (en nog hanteert). Met een aan
deel van acht procent bleef Philips op de wereldmarkt echter
een van de kleine spelers.
Overigens had Sony met zijn Betamax-systeem in die tijd de
stnjd nog niet opgegeven. Hoewel de verkopen afnamen, fabri
ceerde het bedrijf er in 1985 nog zo’n 2,3 miljoen. Betamax is
zelfs nu nog steeds op de markt, ook in Nederland. Maar het sys
teem loopt alleen redelijk in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië —
Indonesië zit zelfs voor honderd procent op Betamax. Verder is
het feitelijk uitgespeeld.

In februari 1986 maakte Philips dan eindelijk het einde van de
v-2000 bekend, ruim twee en een halfjaar nadat het omschakelingsbesluit was gevallen Van der KJugt, inmiddels benoemd tot
opvolger van Dekker, zei op verongelijkte toon tegen de pers:
‘We kwamen er niet in. Ja, als we voor vierhonderd miljoen
gulden pomotapes hadden laten maken, dan wel. Maar ik wei
ger de porno in te gaan. Er zijn grenzen.’ Het was op zijn minst
een nogal halfslachtige erkenning van eigen falen. Als het con
cern sneller had besloten voldoende geld te steken in de distri
butie van voorbespeelde banden — en het hadden echt niet
alleen pornofilms hoeven zijn — dan was de v-2000 misschien te
redden geweest. Uiteindelijk heeft Philips pas eindjaren tachtig
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een belang genomen in een videodistnbuteur. Tien jaar te laat.
De betreffende distributeur, Super Club, bleek tot overmaat van
ramp ook nog eens een financiële puinhoop. In de zomer van
1991 was Philips er al bijna een miljard gulden aan kwijt geraakt.
Nadat de smadelijke terugtocht publiek was gemaakt, durfde
Philips geleidelijk weer wat zelfvertrouwen ten toon te sprei
den. In 1987 ging het concern een joint venture in Tsjechoslowakije aan, met het doel daar VHS-rccordcrs te maken. Verder
maakte men plannen bekend om in 1988 in Brazilië recorders
voor de lokale markt te maken. Het bedrijfdurfde zelfs weer een
doelstelling te openbaren: in totaal dne miljoen stuks eigen produktie in 1991 (waarvan de helft in Europa), ofwel tien procent
van de wereldmarkt. Helaas daalden de prijzen al enige tijd met
zo’n tien procent per jaar, en waren de winstmarges nog maar
een paar procent. De grote groeifase van de videocassetterecorder begon nu toch echt ten einde te lopen, zo bleek al snel. In
1988 daalde de vraag naar vcr’s in de vs, waar Philips het jaar
daarvoor nog zo’n 1,5 miljoen Japanse recorders onder eigen
merknaam had weten te verkopen, met tien procent. Philips zag
zich genoodzaakt het plan voor de eigen Koreaanse produktiefaciliteit, aangekondigd in 1985, te schrappen. Daar kwam bij
dat vice-president Gerrit Jeelof, nu tevens de baas van de North
American Philips Corporation, had besloten dat hij de vcr’s
toch liever van Matsushita kocht. Die kon ze goedkoper leve
ren. In reactie op de afnemende groei moest men bovendien de
fabriek in Krefeld sluiten en de produktie overhevelen naar
Wenen, waar veertig procent van de hallen leegstond.

Begin 1989 kon Philips dan eindelijk met enig goed nieuws
komen. In het eerste kwartaal van dat jaar hadden de videorecorder-activiteiten voor het eerst een bescheiden winstje
opgeleverd, vooral door de verbeterde rentabiliteit van de fa
briek in Wenen. Deze fabriek was in de loop der jaren grondig
geautomatiseerd. In 1984 zaten er nog vier arbeidsuren in elke
recorder, maar inmiddels was dat teruggebracht tot minder dan
één uur. Het winstbericht kwam aardig laat, want het concern
had al bijna een decennium lang met een groot deel van zijn
activiteiten in de consumentenelektronica niet of nauwelijks
geld kunnen verdienen. Het drama van de v-2000 had handen
vol geld gekost, naar schatting minstens een miljard gulden. Het
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betekende bovendien een uiterst gevoelige klap voor het tech
nologisch superioriteitsgevoel van het Eindhovense bedrijf.
Hoe aangeslagen men was, blijkt misschien nog wel het beste
uit de voorzichtige — bijna angstige — manier waarop Philips met
de acht-millimeter-camerarecorder (camcorder) om is gegaan.
In 1989 hadden de kleine, handzame camera’s met ingebouwde
videorecorder zich ontpopt tot de snelst groeiende sector in de
markt voor consumentenelektronica. De verkopen stegen met
dertig procent per jaar en beliepen al zo’n acht miljoen stuks.
Sony had zo gek nog niet gegokt, hoewel het bedrijf wederom
ernstige concurrentie ondervond van Matsushita, dat ook met
(vHS-)camcorders op de markt was verschenen.
Maar Philips durfde de sprong niet aan. Rond 1985, terwijl
alles en iedereen binnen het bedrijf zijn handen vol had aan de
omschakeling op vhs, concludeerden de Philips-ingenieurs dat
het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk was een camera met
één enkele kleurenbeeldbuis (in plaats van de drie buizen die in
gewone videocamera’s zaten) te bouwen. Toen Sony er toch in
bleek te zijn geslaagd zo’n buis te ontwikkelen, op de voet
gevolgd door Matsushita, bleef Philips uitermate terughou
dend. Na enige tijd ging het wel vns-camcorders verkopen
onder eigen merknaam — op zich de juiste keuze, omdat de vhscamcorder inderdaad marktleider werd en Sony’s systeem ach
ter zich liet. Maar pas in 1990, toen de Japanners alweer belang
rijke marktposities verworven hadden, besloot het concern ook
zelf camcorders te gaan produceren, met gebruikmaking van
Japanse technologie. Philips besefte dat het in de goedkope
marktsegmenten vermoedelijk geen enkele kans meer had.
Daarom besloot het bedrijf te mikken op hogere marktsegmen
ten en duurdere, semi-professionele apparaten te gaan verko
pen. Maar de markt, die nu in Europa al groter is dan de vcrmarkt, is alweer verdeeld. Alleen Sony al zal dit jaar naar schat
ting zo’n vijf miljoen camcorders verkopen.
De introductie van de compact disc-speler was grondig voorbe
reid. Philips had blijkbaar toch wel geleerd van zijn fouten met
de v-2000, en was er ditmaal in geslaagd de belangrijkste fabri
kanten — inclusief de Japanse — achter zijn systeem te krijgen. De
doorbraak was een overeenkomst met Sony, die al snel leidde
tot een algemene aanvaarding van het Philips-systeem. Boven-
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dien waren vroegtijdig afspraken met de muziekindustrie tot
stand gekomen, zodat direct bij de start een ruim aanbod van
muziektitels op CD-plaatjes beschikbaar was. In Europa kreeg
Philips bovendien een steuntje in de rug van de Europese Com
missie, die Japanse spelers belastte met 9,5 procent aan invoer
rechten. Dankzij die heffing waren de spelers uit het Verre Oos
ten in Europa duurder dan de Philips-apparaten. Het kon voor
Philips dus eigenlijk niet mis gaan.
Maar al direct na de introductie, op 1 maart 1983, ontstond er
ruzie met Sony. Philips had de Europese Commissie laten weten
dat het een verdubbeling van de heffing noodzakelijk vond, en
de Commissie was het met het concern eens. Sony was woe
dend. Het handhaven van hoge prijzen - de spelers kostten toen
tussen de 2000 en 2500 gulden — zou de ontwikkeling van de
vraag alleen maar afremmen, zei Masaaki Monta, hoofd van de
divisie consumentenprodukten. Daar had Philips helemaal geen
belang bij. In Eindhoven dacht men daar anders over. Een
woordvoerder zei: ‘Wij moeten in deze gefragmenteerde markt
de kans krijgen om ook met dit soort geavanceerde produkten
van de grond te komen. We willen niet gelijk van de tafel
geveegd worden door de Japanse industrie, die thuis kan reke
nen op een grote homogene markt, die erg open staat voor
nieuwe technologie.’
Hoewel het even duurde kreeg Philips zijn zin. Eind 1983
verhoogde de eg de heffing op Japanse CD-spelers naar negen
tien procent. Maar inmiddels had Sony het effect daarvan al
vrijwel tenietgedaan door middel van forse prijsverlagingen.
Philips ging nu volop de confrontatie aan. In februari 1984 liet
het concern zijn prijzen ruimschoots onder die van Sony zak
ken. Bovendien steunde het zijn handelaren met premies, zodat
zijn CD-spelers in sommige winkels al voor minder dan duizend
gulden te vinden waren. ‘Dumpingmethoden’, klaagden de
Japanners nu op hun beurt. Eindhoven ontkende, maar moet
stiekem hebben gedacht: nu geven we ze eens een koekje van
eigen deeg. In juni 1984 bleek dat Sony’s marktaandeel in
Nederland was gekelderd van tachtig naar tien procent. Overi
gens was dat eerste getal nog het meest interessante, want daar
uit bleek dat Sony Philips aanvankelijk op zijn eigen thuismarkt
ruimschoots had verslagen — ondanks de (nog niet verdubbelde)
EG-heffing.
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Dc daaropvolgende gebeurtenissen waren met het succes van de
CD-speler welhaast gegeven. De vraag explodeerde. In 1983
werden wereldwijd driehonderdduizend spelers verkocht, in
1984 al driemaal zoveel. Philips’ aandeel daarin liep op naar vijf
entwintig procent, met name door de dominerende positie op
de Europese markt. Sony had ook vijfentwintig procent en
domineerde de Amerikaanse markt. De overige Japanners had
den de resterende vijftig procent in handen.
In 1985 werden al drie miljoen apparaten verkocht, en de
schattingen voor 1986 lagen op zeven tot tien miljoen spelers.
Vooruitlopend daarop stortten alle fabrikanten zich op uitbrei
ding van de produktiecapaciteit. Eind 1985 lag die al op onge
veer elf miljoen op jaarbasis - hoger dus dan de feitelijke vraag en het eind van de uitbreidingen was nog niet in zicht.
De geschiedenis van de videorecorder van vier jaar daarvoor
herhaalde zich. De industrie stevende af op overcapaciteit en
een tweede prijzenoorlog kon niet uitblijven. En die barstte
rond de jaarwisseling van 1985-1986 ook daadwerkelijk los.
Terwijl Philips zijn break even potnt nog niet eens had bereikt,
verscheen in Nederland een speler van Sharp voor zevenhon
derd gulden. Niet lang daarna ging het naar 299 gulden; in de vs
naar 96 dollar. Philips automatiseerde zijn fabriek in het Belgi
sche Hasselt in hoog tempo, en bracht daarmee de kostprijs van
zijn spelers drastisch omlaag. Maar het hielp niet, althans niet
voldoende.
In 1987 werd de EG-heffing zoals afgesproken verlaagd naar
13,5 procent — zeer tegen de zin van Philips uiteraard - en groei
de het aandeel van dc Japanse en Koreaanse fabrikanten op de
Europese markt naar 75 procent. Merkwaardig genoeg deden
Sony en Matsushita maar ten dele mee aan de prijzenslag. Zij
kozen voor het brengen van iets duurdere machines met meer
snufjes, en lieten Philips rustig met de supergoedkope merken
vechten. Naar eigen zeggen konden zij daardoor nog steeds aar
dig aan de CD-spelers verdienen, terwijl Philips er geld op toe
legde.
In de zomer van 1989 verhoogde de eg de importheffingen
wederom scherp. Dit in reactie op een dumpingklacht die Phi
lips, Grundig en Bang & Olufsen — gedrieën goed voor negentig
procent van de Europese produktie — twee jaar eerder hadden
ingediend. Die klacht was terecht geweest, oordeelde de Euro-
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pese Commissie. Dc Japanners en Koreanen hadden in Europa
prijzen gehanteerd die tot 45 procent lager lagen dan in hun
eigen landen, en kregen nu tijdelijk heffingen aan de broek, die
opliepen tot bijna 34 procent. Maar voor Sony maakte het alle
maal niet zoveel meer uit. Dat bedrijf was in 1988 in het Franse
Colmar gestart met de produktie van CD-spelers voor de Euro
pese markt. Inmiddels kwam driekwart van zijn in Europa ver
kochte spelers daarvandaan — en zij vielen niet onder de strafheffing. Philips moest zijn CD-verliezen tegen die tijd compen
seren met de inkomsten uit CD-plaatjes, met name via zijn pla
tenmaatschappij Polygram. De CD-stnjd was zich inmiddels in
hoog tempo aan het verplaatsen naar de ‘software’.
De geschiedenis van de videocassetterecorder en de CD-speler
liet zien dat dejapanse elektronica-industric op geen enkel front
mocht worden onderschat. In het geval van de VCR wist Philips
geen gebruik te maken van zijn technologische voorsprong,
door een combinatie van een strategische blunder (het overlaten
van de Amerikaanse markt aan dejapanners), onvoldoende aan
dacht voor kwaliteit, en een weinig klantvriendelijke benade
ring. De v-2000 kwam op zichzelf misschien niet cens te laat,
maar Philips reageerde onvoldoende alert op de ontwikkelin
gen in dc markt. Bij dc v-2000 liep werkelijk alles mis, en de
belangrijkste oorzaak zat in het gebrek aan samenhang, eensge
zindheid en doelgerichtheid, dat het concern zo was gaan ken
merken. Het probleem van de voorbespeelde tapes werd vroeg
tijdig gesignaleerd, maar de aanpak ervan verzandde in Philips’
ongebonden discussiecultuur. Men had in de gaten dat er appa
raten met luxe-features moesten komen, maar de ontwikkelingscultuur was niet ingesteld op snelle aanpassingen en ver
nieuwingen. Zeker, de Japanners hanteerden een agressieve
strategie van dumping en marktverovering, die zeer moeilijk te
pareren viel. Maar voor Philips waren dc interne, structurele
zwakheden minstens een even groot, zo niet een groter pro
bleem.
Het CD-verhaal levert voor die stelling nog het beste bewijs.
Daarbij hadden alle fabrikanten immers een gelijke uitgangspo
sitie — Philips in Europa zelfs een beduidend gunstiger. Toch
kon het de CD-oorlog niet eens op eigen, met invoerheffingen
beschermde terrein winnen. Het concern liet zich verleiden tot
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een prijzenoorlog, terwijl het zich had moeten toeleggen op een
veel ruimere aanpak. Dat wil zeggen: het brengen van meer
feature-machines, waar hogere winstmarges op te halen zijn, het
presenteren van slimmigheidjes als de draagbare CD-speler, een
idee waar Sony weer het eerste mee was, wellicht ook het
nadrukkelijker aanvallen van de Japanners op de eigen thuis
markt - hoe moeilijk dat ook is. En waar bleef de aanval op de
grote Amerikaanse markt? Twee jaar na de introductie van de
spelers berichtte het Amerikaanse blad Business Week dat Philips
daar nauwelijks voet aan dc grond had gekregen. De redenen: te
weinig promotie en de zwakte van het merk Magnavox dat
door de North American Philips Corporation hiervoor was
ingezet.
Tegen die tijd kon het concern zich steeds minder beroepen
op de handicap van een versnipperde en kostbare produktiestructuur. Zowel voor de videorecorders als voor de CD-spelers
beschikte Philips over grootschalige, geavanceerde produktiefaciliteiten die niet voor de Japanse onderdeden. Nee, de over
heersende indruk is dat ditmaal Philips’ zwakte meer gelegen
was in zijn strategische marktbenadering.
Op de achtergrond speelden daarnaast nog een paar andere
dingen mee, waar zelfs de aanwezigheid van moderne, efficiën
te fabrieken niets aan kon verhelpen. Dat was in de eerste plaats
de diepgewortelde Philips-cultuur, die niet gewend was aan
verliezen maar aan winnen. Verder ontbrak het het concern aan
werkelijke strijdlust, enerzijds omdat zijn managers in wezen
carrièrejagers waren, anderzijds omdat de Philips-top geduren
de de strijd met de Japanners tegelijkertijd ook een groot aantal
andere zaken zoals reorganisaties en herstructureringen aan zijn
hoofd had. In dejaren waarin de video- en CD-oorlogen moes
ten worden uitgevochten, raakte de top bovendien in de ban
van een slopende interne machtsstrijd, die het ontwikkelen van
een eenduidige en heldere strategische visie voor de toekomst
belemmerde. Last but not least: het management was verslingerd
geraakt aan een veilige en luxueuze levensstijl, en er heerste in
het concern een gevaarlijke administratieve ziekte, die het kos
ten- en winstbewustzijn scherp had ondermijnd.
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In de loop van de jaren zeventig raakte Philips besmet met een
administratief virus dat het toch al zwakker wordende concern
tot in zijn botten aantastte. Slechts weinigen binnen het concern
begrepen wat zich precies afspeelde. Behalve voor degenen die
zich erin verdiepten bleef het veelal een tamelijk esoterische
kwestie. De ziekte woekerde in alle regionen van het concern,
in de cellen van het Philips-lichaam, in de fabrieken en de ver
koopkantoren, op de plaatsen waar de rekeningen wel werden
uitgeschreven maar niet opgeteld. Het was een ingewikkelde
ziekte, een administratief spel met kosten en prijzen en facturen,
dat er toe leidde dat de meeste nationale organisaties - en in
mindere mate ook enkele belangrijke produktdivisies - een veel
gunstiger beeld van hun resultaten hadden dan de werkelijkheid
rechtvaardigde.
De lezer zij gewaarschuwd: de spelregels vergen enige uideg.
Maar wie verder leest, zal ontdekken dat zij verwantschap ver
tonen met die van de Russische planeconomie. De kern van het
spel werd gevormd door de onderlinge leveranties en de admi
nistratieve prijzen die men elkaar daarvoor in rekening bracht.
Om allerlei redenen, die hierna duidelijk zullen worden, kwa
men die interne prijzen steeds verder van de realiteit af te staan
en raakten ze onderhevig aan een stelsel van subsidiëring, waar
vele honderden miljoenen guldens mee gemoeid waren. Het
gevolg was dat veel van Philips’ produkten niet meer kostten
wat ze kostten, maar wat men vónd dat ze moesten kosten. Het
gevolg was ook dat velen meenden dat hun stukje van het bedrijf
goed rendeerde, terwijl dat niet het geval was. Maar het belang-
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rijkste effect was dat de optelsom van de resultaten van de no’s
veel hoger uitviel dan Philips’ totale winst bleek te zijn.
Tegen het einde van de jaren twintig voerde Philips een kostpnjssysteem in dat was ontworpen door prof. dr. ir.J. Goudriaan.
Dat systeem ging er eenvoudig van uit dat de kostprijs van een
produkt wordt gevormd door de som van die opofferingen
die noodzakelijk zijn om het produkt op de markt te brengen.
Dat zijn in de eerste plaats de pure produktiekosten, en in de
tweede plaats de kosten die samenhangen met verkoop en
distributie. De produktiekosten bestaan uit afschrijvingen,
lonen, materialen, uitvalverliezen en dergelijke. Verkoopkos
ten hangen samen met opslag, transport, reclame, commissies,
enzovoort.
Op basis van deze elementen was het mogelijk om van elk
onderdeeltje, elk halffabrikaat en elk eindprodukt dat Philips
produceerde zowel de fabricagekostprijs als de verkoopkosten
vóór te calculeren. Anders gezegd: een normatieve kostprijs te
bepalen. Als de feitelijke kostprijs van het produkt vervolgens in
de praktijk anders uitviel dan de normatieve, dan viel snel te
analyseren waar het probleem precies lag — bijvoorbeeld in de
loonkosten, als er meer arbeidsuren aan besteed waren dan
voorgecalculeerd. Ook kon men zien op welke plaats de afwij
king zat, in een werkplaats, m een verpakkingsafdeling, of waar
dan ook. De normatieve kosten van de fabricage en de verkoop
werden elk jaar opnieuw vastgesteld. Als richdijn gold dat ze in
principe moesten dalen. Er was immers sprake van een continu
streven naar grotere efficiency.
Kortom: een buitengewoon gedetailleerd, maar helder sys
teem. Maar in de loop van de jaren zeventig raakte het onder
hevig aan een moeilijk te stuiten proces van verloedering. Dat
proces begon toen de Japanse concurrentie in staat bleek om
dezelfde produkten als die van Philips op de wereldmarkt te
brengen tegen belangrijk lagere prijzen. Of dit nu een gevolg
was van dumping of niet is hier niet zo belangrijk. Dumping
heeft zeker een rol gespeeld bij het scherper worden van het
probleem, maar even zeker is dat Japan ook zonder dumpingmethoden zijn produkten tegen lagere prijzen kon aanbieden,
dankzij een grotere doelmatigheid en een grootschaliger produktie.
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De verloedering van Philips’ kostpnjssysteem vak het best te
illustreren aan de hand van een theoretisch voorbeeld. Vooraf
eerst dit. Aanvankelijk werkte het concern met verplichte
onderlinge leveranties — ook wel ‘gedwongen winkelnering’
genoemd. De televisiefabnekcn bijvoorbeeld moesten hun
beeldbuizen en andere onderdelen van de eigen Philips—bedrij
ven betrekken, en mochten ze niet elders inkopen. En zo was
het in het gehele concern. Maar in de jaren zeventig stapte men
daar geleidelijk van af. Dat was het gevolg van de adviezen van
de elders in dit boek genoemde commissie onder leiding van het
bestuurslid Offcrgelt. Die had behalve de controverse tussen de
nationale organisaties en de produktdivisies ook dit als een van
Philips’ centrale problemen aangemerkt.
Er was intern nogal wat verzet tegen de 'gedwongen winkel
nering’ ontstaan, onder andere doordat Japanse fabrikanten met
goedkope Tv-beeldbuizen op de Europese markt kwamen. Het
viel de managers van Philips’ televisiefabneken moeilijk te
accepteren dat de pnjzen van de eigen beeldbuizen hoger lagen
dan de Japanse — en dat terwijl het concern zelf natuurlijk niet
eens winst op zijn interne leveringen hoefde te maken.
Hoewel dat op het eerste gezicht het goedkoopst zou zijn
geweest, werd de interne afnameplicht niet helemaal afgeschaft.
Logisch, want er speelden nog andere belangen. Philips be
schouwde het als cruciaal om bepaalde onderdelen zelf te blijven
produceren en niet afhankelijk te worden van derden. Boven
dien was het bedrijfzelfnatuurlijk altijd een belangrijke leveran
cier van componenten aan derden; er werd kortom ook geld aan
onderdelen verdiend. Een compleet einde aan de ‘gedwongen
winkelnering’ maken zou belangrijke stukken van de componentendivisie in gevaar hebben gebracht, een ernstig verlies van
werkgelegenheid hebben opgcleverd, en hebben geleid tot ka
pitaalvernietiging door sluiting van fabrieken.
Daarom besloot men het complete pakket van zelf geprodu
ceerde onderdelen onder te brengen in een vijftal categorieën,
uiteenlopend van zeer essentieel tot niet essentieel. Voor de zeer
essentiële onderdelen gold een afnameplicht, als het ging om
minder essentiële hadden de bedrijfsonderdelen meer vrijheid
om ze van derden te betrekken.
Nu het theoretische voorbeeld, gebaseerd op de situatie in de
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jaren zeventig en beginjaren tachtig. Stel: een Philips-glasfabriek in België vervaardigde het glazen deel van Tv-beeldbuizen
en leverde die vervolgens aan de beeldbuizenfabriek in Duits
land. Daar voegde men het elektronenkanon en andere elektro
nische onderdelen aan de buis toe. In administratief opzicht
gebeurden er dan twee dingen: de buis ging van de glasdivisie
naar de componentendivisie en van België naar Duitsland. Het
onderdeel overschreed dus twee grenzen: een grens tussen twee
nationale organisaties en een grens tussen twee produktdivisies.
Dat betekende ook dat er twee verschillende verrekeningen
ontstonden. De ene verrekening had te maken met het feit dat er
sprake was van export van het ene land naar het andere. De
meeste landen houden er niet van dat een concern zijn produkten tegen de kale kostprijs naar een vestiging in een ander land
overhevclt. Daarmee lopen ze immers winstbelasting mis. Daar
om hebben de meeste multinationals de gewoonte hun verschil
lende vestigingen niet tegen de pure kostprijs aan elkaar te laten
leveren, maar daar een zelfbepaalde winstmarge aan toe te voe
gen. Daarover kan de betreffende overheid dan belasting heffen.
Een exportfactuur is alleen om fiscale redenen interessant, en
niet voor de bepaling van de resultaten. We zullen er daarom in
het navolgende verder niet op ingaan.
De tweede, interne verrekening is wel van belang. Daarbij
gaat het om een administratieve ‘factuur’ voor levering van de
ene divisie aan de andere, of van de ene nationale organisatie aan
de andere. Formeel moest voor de Philips-onderdelen altijd de
vastgestelde normatieve kostprijs gehanteerd worden. Als de
Belgische glasfabriek er niet in slaagde haar glazen buizen ook
werkelijk tegen die normatieve pnjs te produceren, dan had het
management pech gehad. Het moest maar zien dat het zijn produktiekosten omlaag bracht. Bedrijfseconomisch een gezonde
gedachte, als men zich tenminste ook aan deze regel houdt.
In de beeldbuizenfabriek in Duitsland kwamen niet alleen
onderdelen uit België, maar ook uit verschillende andere landen
bij elkaar. Hoewel Philips als bekend in de jaren zestig en zeven
tig grote moeite had om zijn produktie te centraliseren, was het
daar toch tot op zekere hoogte in geslaagd. Hier en daar waren
fabrieken verdwenen, en er was nogal wat gedaan aan het ver
plaatsen van stukken produktie van het ene naar het andere land.
Bovendien waren de nieuw-gebouwde fabrieken veel groter.
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Dit alles had tot gevolg dat het aantal interne leveranties gedu
rende de jaren zeventig sterk begon te groeien Aan waarde vertenwoordigden ze op den duur bijna driemaal de concemomzet, ofwel meer dan 100 miljard gulden.
Nadat de beeldbuis in Aken was afgewerkt, ging zij naar laten we zeggen — Zweden, waar Philips een grote televisiefabriek bezit. Dat betekende tevens een levering van de compo
nentendivisie, waar de beeldbuizenfabnck in Duitsland bij
thuishoorde, aan de beelddivisie (ook wel videodivisie, nu
onderdeel van consumentenelektronica), waar de Zweedse TVfabnek onder viel. Ook daar kwam weer een stroom onderde
len bijeen, vanuit allerlei landen, zodat de beeldbuis kon wor
den ingebouwd in een TV-toestel.
Als het toestel klaar was, ging het bijvoorbeeld naar Italië
voor de verkoop. Pas op dat moment, bij levering aan de klant,
werd de feitelijke winst op het apparaat gerealiseerd. Alle voor
afgaande interne leveranties vonden plaats zonder winst, en in
principe op basis van de normatieve kostprijzen. De fiscale winst
deed als gezegd voor de interne verrekening niet ter zake.
In de jaren vijftig en zestig leverde dit systeem geen proble
men op. Toen produceerden de meeste Phihps-vestigingen
immers nog grotendeels localforlocal. De interne levenngen ble
ven meest in één land, en alle produktiebednjven in dat land
droegen dus alleen — althans voornamelijk — bij aan het resultaat
van hun eigen nationale organisatie. Maar naarmate de grens
overschrijdende interne leve ringen toenamen, werd de onvrede
daarover groter, no’s met relatief veel produktievestigingen
vonden het niet zo leuk dat de vruchten van hun inspanningen
- de uiteindelijke winsten - bij andere no’s terechtkwamen.
Omgekeerd voelden no’s met wat meer assemblage- en verkoopactiviteiten er niet zoveel voor hun onderdelen van andere
no’s te betrekken, als ze bij de concurrentie goedkoper terecht
konden. Dat gevoel werd nog versterkt door het feit dat ze wat
meer vrijheid bij het inkopen van onderdelen van derden had
den gekregen.
Verder kwamen ook de verkoopprijzen van de eindproduk
ten onder druk, met name door de Japanse concurrentie. De
no’s, die immers verantwoordelijk zijn voor de verkoop van
Philips-produkten, kregen daardoor meer moeite hun winsten
op peil te houden, en het was dus logisch dat ze gingen proberen
hun inkoopkosten te verlagen.
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Het gevolg van dit alles was dat zowel Philips’ nationale organi
saties als de produktdivisies in alle delen van de wereld min of
meer tegelijkertijd, hoewel zonder voorafgaand centraal over
leg en zonder coördinatie, de normatieve kostprijzen begonnen
te ondermijnen. Iedereen bleef die prijzen op dezelfde minuti
euze manier berekenen, dat wel. Maar dan begon het grote spel.
Het ging ongeveer als volgt. Italië zei tegen Zweden: wij heb
ben tot taak onze resultaten zo goed mogelijk te maken. We
kunnen die tv die jullie geassamblcerd hebben, alleen maar ver
kopen als we er niet meer dan 850 gulden voor hoeven te beta
len. Goed, zei Zweden, we willen jullie wel onder de kostprijs
leveren, maar wij hebben het ding voor duizend gulden
gemaakt. Dus dat bedrag moet ook in onze boeken terecht
komen. Als we hem jullie voor 850 gulden leveren, zitten we
met een verlies van 1 50 gulden. Wie neemt dat voor zijn reke
ning? Nogmaals: het ging hier om puur administratieve prijzen.
Hetzelfde probleem kon zich afspelcn tussen Zweden en
Duitsland, waarbij Zweden van Duitsland lagere prijzen voor de
beeldbuizen eiste, en tussen Duitsland en België over de prijs
van het glas. Niemand wilde opdraaien voor de administratieve
verliezen die eventuele leveranties onder de kostprijs oplever
den. De kwestie werd doorgeschoven, van het ene land naar het
andere, tot ze uiteindelijk op het divisieniveau terechtkwam.
Daar kon men maar één oplossing bedenken die alle partijen
tevreden kon stellen: het verschaffen van een — wederom puur
administratieve —produktsubsidic. In het voorbeeld: om ervoor
te zorgen dat Zweden noch Italië het ‘verlies’ van 1 50 gulden op
het Tv-toestel voor hun rekening hoefden te nemen, gaf de
bcelddivisie toestemming voor het hanteren van een korting op
de normatieve prijs.
Men besefte wel dat de echte oplossing moest bestaan in
het daadwerkclijk goedkoper produceren van de betreftende
onderdelen, maar de mogelijkheden daartoe waren vaak be
perkt en de prijsverschillen met de concurrentie waren veelal te
groot. Dankzij de autonomie van de nationale organisaties was
bijvoorbeeld Philips’ beeldbuizenproduktie in 1981 nog steeds
verspreid over negen fabrieken met tienduizend werknemers.
De Japanners hadden twee fabrieken, met een grotere produktiviteit. Het gelukte Philips pas in de loop van de jaren tachtig,
na een grondige inkrimping van het aantal fabrieken, zijn tv-
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toestellen ongeveer net zo goedkoop te fabriceren als de Japan
ners. Om in de tussentijd toch concurrerend te kunnen blijven,
was interne ‘subsidiëring’ vrijwel onvermijdelijk
De subsidiëring vond voor een deel plaats in het kader van
tijdelijke, officiële regelingen, met als argument dat de fabrieken
tijd nodig hadden om op een werkelijk concurrerend prijsni
veau te komen. Maar in de praktijk werden de subsidies elkjaar
hoger. Overigens werd het woord ‘subsidie’ vaak vermeden.
Sommigen spraken over net rcalizable value (netto realiseerbare
waarde), die dan lager lag dan de normatieve kostprijs. Zo had
iedereen wel termen, die allemaal op hetzelfde neerkwamen:
een administratieve verlaging van de normatieve kostprijs.
Natuurlijk autoriseerden de directies van de produktdivisies
deze methode. Maar in de praktijk waren het vaak de lagere
managers, op het niveau van fabrieken en verkoopkantoren, die
met elkaar over de omvang van de verlaging onderhandelden.
De kortingen konden dan ook per land verschillen. Bovendien:
voor de NO-directies waren ze hooguit gedeeltelijk zichtbaar.
Als Duitsland beeldbuizen tegen een lagere dan de normatieve
prijs aan Zweden leverde, verscheen gewoon die lagere prijs op
de begeleidende afrekening. Zo verdween de subsidie onmid
dellijk uit het zicht van de Zweedse nationale organisatie.
De interne produktsubsidies die Philips’ divisies aan de
nationale organisaties en aan elkaar verstrekten (vooral tussen
componenten en consumentenelektronica speelde dit punt
nogal eens), kwamen vervolgens terecht in twee grote vuilnis
bakken: ‘landen onverdeeld’ en ‘produktdivisies onverdeeld’.
Let wel, het gaat hier nog steeds over interne, administratieve
vuilnisbakken. Bij het opmaken van de winst- en verliesreke
ning stortte men ze vervolgens leeg en werd meer dan negentig
procent ervan weer aan de no’s en pd’s toegerekend. De rest
werd als ‘niet-toegerekend’ in het jaarverslag vermeld.
De inhoud van deze vuilnisbakken steeg in de jaren tachtig
tot ongeveer anderhalf miljard gulden. Dat lijkt niet veel op een
omzet van meer dan vijftig miljard. Maar het betekent wel dat
de winst van Philips zonder deze subsidies bijna tweemaal zo
groot had kunnen zijn. Het was in feite een spel zonder verlie
zers. Op één na: het concern zelf.
Het normatieve-kostprijssysteem werkte als gezegd goed in
de periode van de localfor /or<t/-fabricage. Per nationale organisa-
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de (en binnen een no weer per produktdivisie) en per produktdivisie (en binnen die pd weer per nationale organisatie) kon
worden vastgesteld hoeveel winst of verlies er werd gegene
reerd. En iedereen wist dat ook. Maar door de subsidiëring werd
dit winstbewustzijn volledig vertroebeld. De produktdivisies
wisten over het algemeen wel om welke bedragen het ging.
Maar met name de NO-direcries leefden in de waan dat hun
winstbijdrage aan het concern veel hoger was dan in werkelijk
heid het geval was. De subsidies waren wel per no bekend, maar
dat werd hun niet in detail meegedeeld. Daarom hadden zij niet
de neiging zich verantwoordelijk te voelen voor de almaar
afkalvendc concernwinsten. Erger nog was het effect dat vnjwel
geen enkele no nog een zuiver beeld van haar prestaties had.
Het kwam voor dat Eindhoven een verliesgevende fabriek
wilde sluiten, maar dat de betreffende NO-directie protesteerde
vanuit de overtuiging dat het om een winstgevende zaak ging.

Naast de produktsubsidies waren er nog andere mogelijkheden
om kostprijzen optisch te drukken. Dat deed men bijvoorbeeld
door aanloopverliezen van een nieuwe fabriek buiten beschou
wing te laten — een methode die hetzelfde effect had als een sub
sidie. Verder waren daar de elders in dit boek genoemde adder
tjes onder het gras bij de velé herstructureringen in de jaren
tachtig. In die periode boekte Philips jaarlijks honderden mil
joenen aan herstructureringskosten ten laste van het bedrijfsre
sultaat. Ze bestonden voor een deel uit het versneld afboeken
van de waarde van machineparken en produktievestigingen die
men later wilde sluiten; deels ging het om personeelskosten van
mensen die later zouden afvloeien. Ook dit is een — overigens
puur legale en veel voorkomende — vorm van optisch bedrog.
Zoals eerder uitgelegd: een produktiefaciliteit die voor nul gul
den in de boeken staat, en waar mensen werken die in feite al
niet meer betaald hoeven te worden, kan uiteraard lagere kost
prijzen realiseren.
Al deze mechanismen te zamen vormden een brei van verte
keningen, waar weinigen meer precies wijs uit konden worden.
Ze hadden in ieder geval tot gevolg dat de druk om de kosten
wérkelijk te verlagen in het gehele concern veel minder groot
was dan de werkelijkheid vergde. Philips’ spel zonder verliezers
was een soort blindemannetje, een spel waarbij vooral de no’s —
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maar gedeeltelijk, ook de pd’s - in financieel opzicht met een
doek voor hun ogen liepen. Het viel steeds moeihjker na te gaan
hoe de rentabiliteit van de verschillende activiteiten nu precies
was, en het werd daardoor ook moeilijker om slecht renderende
activiteiten goed aan te pakken.
Pogingen over te stappen op een commerciëler systeem van
kostprijsberekening, waarbij de interne levenngen zouden
plaatsvinden zonder subsidiëring en op basis van normatieve
prijzen die gebaseerd waren op een vergelijking met de prijzen
van concurrenten, faalden keer op keer. Een dergelijk stelsel zou
Philips’ produktie- en verkoopmanagers hebben gedwongen
daadwerkelijk te concurreren met andere fabrikanten en leve
ranciers en zichzelf niet langer een rad voor ogen te draaien.
Maar de bezwaren tegen verandering van het verziekte stelsel
waren enorm. Vanuit de componentenhoek bijvoorbeeld
kwam het argument dat een groot deel van de onderdelen die
Philips maakte, ook alleen voor Philips-produkten bestemd
was. Het bepalen van een commerciële prijs was onmogelijk,
zei men, aangezien er geen vergelijking met de prijzen van con
currerende fabrikanten te maken viel.
Het was een schijnargument, vond de administratieve con
cernstaf. Het was misschien niet eenvoudig, maar voor vrijwel
elk onderdeel met een bepaalde functie was in bijvoorbeeld een
concurrerend Japans apparaat wel degelijk een equivalent te
vinden. Het vergelijkbare Philips-onderdeel zou dan gewoon
niet duurder mogen uitvallen. Maar het viel te verwachten dat
deze redenering bij Philips’ technici en produktontwikkelaars
nauwelijks op sympathie zou kunnen rekenen. Het concern is
van oudsher sterk technology driven, zijn ingenieurs willen steeds
het beste van het beste. Het beste is echter zelden het goed
koopste en bovendien is het lang niet altijd nodig. Het heeft
geen zin een weerstand met een levensduur van vijfentwintig
jaar te gebruiken in een videocassetterecorder met een ge
bruiksduur van tien jaar, om maar een voorbeeld te noemen.
Het inzetten van een minder goed, maar even adequaat onder
deel is voor een ware ‘techneut’ echter moeilijk te accepteren tenzij ook hij keihard wordt aangesproken op zijn verantwoor
delijkheid voor de resultaten. En dat was bij Philips nu eenmaal
niet de gewoonte.
Minstens zoveel verzet kwam vanuit de hoek van de natio-
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nale organisaties. Die verkeerden immers in de luxe positie dat
ze de produktdivisies onder druk konden zetten om hun prijzen
te verlagen; zo hadden ze jarenlang hun eigen winstmarges op
kunnen vijzelen. Die praktijken zouden in eqn commercieel
kostpnjssysteem niet meer toegepast kunnen worden. Maar
erger nog: het invoeren van een nieuw systeem en het afschaffen
van de interne subsidiëring zouden natuurlijk leiden tot het ver
dwijnen van de administratieve vuilnisbak ‘landen onverdeeld’.
De winsten en verliezen zouden daardoor direct zichtbaar wor
den op de plaatsen waar ze gemaakt of geleden werden: bij dc
no’s zelf. Het vooruitzicht dat hun resultaten daar misschien wel
door zouden halveren, sprak niemand aan.
Beginjaren tachtig heeft een speciale commissie onder lei
ding van het latere financiële bestuurslid Jan Zantman zich uit
voerig over deze kwesties gebogen. De conclusie was dat het
stelsel weliswaar moest worden veranderd, maar dat zoiets
alleen mogelijk was als eerst het probleem van de matrix-structuur en de autonomie van de no’s aangepakt zou worden. Maar
in die tijd was de macht van dc no’s nog steeds vnj wel onaange
tast. En dus besloot de Raad van Bestuur — zoals de overheid dat
ook doet — gewoon een nieuwe commissie in te stellen, waarin
ook vertegenwoordigers van de produktdivisies en de no’s zit
ting hadden.
Uiteraard struikelde deze commissie vervolgens over interne
meningsverschillen. Er kwam een meerderheidsadvies, met als
strekking ‘de organisatie moet veranderen en als gevolg daarvan
moet ook het adminstratieve systeem veranderen’, en een min
derheidsadvies van de grote nationale organisaties. Dc Raad van
Bestuur nam het voor kennisgeving aan en besloot de zaak niet
te forceren. Pas enkelcjaren later, medio jaren tachtig, werd een
systeem van commerciële prijzen voor de interne leveringen
ingevoerd, aanvankelijk overigens alleen voor de produktdivi
sies.
Zoals gezegd: de verloedenng van Philips’ verrekeningssysteem
speelde zich af tegen de achtergrond van de opkomende Japanse
concurrentie. Uit de geschiedenis van de v-2000 en de CD-speler blijkt hoe hard en meedogenloos die concurrentie was. Men
kan dus begrip opbrengen voor de vele Philips-managers, die in
het kader van de strijd om het bestaan geen andere uitweg zagen
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dan die van de administratieve kortingen en subsidies. Als tijde
lijke oplossing, als overgangsmaatregel, was die uitweg mis
schien zinvol geweest. Maar toen hij een structureel karakter
kreeg, groeide hij tegelijkertijd uit tot een uitvlucht, een
methode om de echte strijd te vermijden.
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Wisse Dekker en het Rijk van het Kwaad

Wisse Dekker stond nog geen jaar aan het roer van de Philips—
tanker, zoals hij zijn bedrijf zelf graag noemde, of hij werd door
de media tot held uitgeroepen. De man zonder academische
opleiding, die tegenstanders ‘de omhooggevallen handelsreiziger’ noemen en van wie ze met enige gretigheid vertellen hoe
hij zijn titel van (ere-)doctor ‘kocht’ door de universiteit van
Strathclyde (Schodand) op gunstige condities te voorzien van
röntgenapparatuur, straalde wilskracht en vechtlust uit. Wisse
Dekker zei waar het op stond, hij gaf Philips een nieuw gezicht,
nieuw zelfvertrouwen, enfin, alles wat het concern de voor
gaande jaren zo node had gemist. Henk van Riemsdijk was de
belichaming van Philips’ verstarring geweest, Nico Rodenburg
het gezicht van de mislukking, maar Wisse Dekker was de man
van het nieuwe elan.
Het recept dat Dekker toepaste was eigenlijk dat van mensen
als Ronald Reagan, Margaret Thatcher en, in Nederland, pre
mier Ruud Lubbers: door hard te roepen dat het beter gaat, zal
dat ook gebeuren. Management by speech wordt deze bestuurlijke
methode ook wel genoemd. Voor velen die met Dekker te
maken hadden, was het alsof ze in een weldadig warm bad stap
ten. De rust en de autoriteit die hij uitstraalde waren impone
rend. Iemand die eens met hem meevloog van Eindhoven naar
Amsterdam, waar de Philips-president een speech ging houden,
herinnert zich dat Dekker zich geen seconde gespannen toon
de, hoe krap het tijdschema ook was. Hij babbelde over van alles
en nog wat, groette bij aankomst op de luchthaven Schiphol op
allervriendelijkste toon de chauffeur van de gereedstaande auto,
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liep niet meer dan vijf minuten te laat de zaal in, vertelde zijn
verhaal, steeds totaal ontspannen. Een man die zich thuisvoelde
aan de top. Wie in gezelschap van Dekker verkeerde, twijfelde
geen seconde: met deze man gaat het goed, al het andere zal ook
wel goed komen.
Ook naar buiten bleek het Dekker-effcct uiterst werkzaam.
De krantekoppen spraken boekdelen. Dekker deelt ‘stroomsto
ten’ uit, schreef het Duitse blad Capital, en het Nederlandse
weekblad De Tijd citeerde een vakbondsbestuurder die verbij
sterd constateerde: ‘Het is verbazingwekkend, zelfs enigszins
beangstigend, hoe zo’n groot concern in zo korte tijd zo vol
sterkt van karakter kan veranderen’. De uiterst serieuze krant
Het Financicelc Dagblad roemde Dekker omdat zijn concern
naast de v-2000 ook vns-recorders was gaan verkopen. Het v2000-debacle was in de ogen van het blad nu ineens een moedi
ge ‘erkenning dat men niet uitsluitend moet vasthouden aan
eigen produkten’. Zelfs Philips’ grootste critici moesten erken
nen: het concern maakte weer indruk op hen.
De resultaten gaven hun oppervlakkig gezien ook wel gelijk.
Meteen na Dekkers komst begon Philips’ winst, die in 1981 niet
meer dan 357 miljoen gulden had bedragen (0,9 procent van de
omzet), te stijgen. In 1984 klom zij boven het miljard uit en
overschreed de omzet de magische grens van vijftig miljard
(53,8 miljard). Maar dat succes was vrijwel geheel te danken aan
een valutaire rugwind, namelijk de hoge dollarkoers, die de
resultaten in Noord-Amerika opjoeg, en aan de gunstige ont
wikkelingen op de chipsmarkt, die in 1984 een explosief jaar
beleefde. Philips’ Amerikaanse dochter Signetics alleen al
behaalde in dat jaar een recordwinst van 108 miljoen dollar en
kon zo de dramatische verliezen die het concern leed in de con
sumentenelektronica, aardig compenseren. Nee, Dekkers nieu
we elan kon niet echt verhullen dat Philips zich op zijn minst
nogal eenzijdig ontwikkelde.
Maar wie bij de pakken neerzit, zal nooit iets bereiken. En
dus verkondigde de president eind van dat jaar, tijdens een toe
spraak voor jonge Philips-academici, luid en duidelijk dat het
concern in 1990 een omzet van 80 tot 85 miljard zou kunnen
halen - een uitspraak die later uitgroeide tot een centrale doel
stelling: een omzet van negentig miljard in 1991, het magische
jaar waarin het bedrijf zijn honderdste verjaardag zou vieren.

Wisse Dekker en het Rijk van het Kwaad

Dat doel leek ver weg, maar toen in 1984 de stap over de vijftig
miljard grens was gezegd, dachten velen: wie weet.
In werkelijkheid was Dekkers enigszins onbezonnen uit
spraak — waar hij later naar het schijnt spijt van had — het resultaat
van een abstracte rekensom. Op een gegeven moment was in de
Raad van Bestuur de vraag gerezen: hoeveel winst moeten we
nu eigenlijk maken om onze vermogenspositie op peil te hou
den? Philips hanteerde sindsjaar en dag de norm dat zijn vermo
gen voor niet meer dan zestig procent uit geleend geld zou
mogen bestaan. In werkelijkheid liep het hard naar de 65 pro
cent. De rekenmeesters van de conccmadministratie zetten zich
aan het werk. Om een verdere verslechtering te voorkomen en
de norm van zestig-veertig te halen, zouden de jaarlijkse winst
percentages ongeveer twee keer zo hoog moeten liggen, bere
kenden ze — dat wilde zeggen: op drie a vier procent. Als uit
gangspunt van de berekening gold de toenmalige dollarkoers
van ƒ 3,40 (anderhalf maal zo hoog als de koers thans in werke
lijkheid is) en mede op basis daarvan werd de omzet geschat op
80 tot 85 miljard gulden in 1990-1991. Met een winstpercenta
ge van drie tot vier zou de koers van het Philips-aandcel explo
deren en een niveau van wel honderd gulden per aandeel berei
ken.
Het was een prachtig plaatje en Wisse Dekker liep er hele
maal warm voor, vergetend dat de rekensom niet gebaseerd was
op reële maatregelen maar op een puur theoretische rekenexercitie. De illusie duurde niet veel langer dan een jaar. In 1985
mocht hij nog éénmaal het genoegen smaken een omzetgrens te
doorbreken: die van zestig miljard. Daarna stagneerden Philips’
verkopen op een niveau van rond de 55 miljard gulden. De
grootspraak van ‘commersant’ Dekker werd door de realiteit al
net zo hard afgestraft als die van de v-2000-technici, die ooit
hadden beweerd dat zij met hun vinding de wereld zouden ver
overen.
Er was nog een parallel tussen Ronald Reagan en Wisse Dekker.
Beiden probeerden hun ‘volk’ nieuw zelfvertrouwen te geven,
en beiden hanteerden daarbij het beeld van de gevaarlijke vij
and. Reagan had het voortdurend over het Sovjet-‘rijk van het
kwaad’, en Dekker richtte zijn pijlen op Japan, het land dat Phi
lips zoveel last had berokkend en dat hij zelf goed had leren ken-
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nen in de jaren vijftig en zestig, toen hij op diverse posten in het
Verre Oosten had gezeten. De Japanners hanteerden hun grote
thuismarkt als uitvalsbasis om de vs en Europa met hun produkten te bestoken, maar maakten het buitenlanders veel te moeilijk
om hen in eigen land te beconcurreren, stelde hij - en stelden
andere Philips-bestuurders - in talrijke interviews. Bovendien
profiteerden ze nog steeds van hun lagere loonkosten en lange
re werktijden. De grote Japanse ondernemers stonden in eigen
land met de rug tegen de muur. Om hun bedrijven uit te bou
wen moesten ze wel op grote schaal exporteren, en daarbij han
teerden ze zeer agressieve methoden, zoals dumping van hun
produkten onder de kostprijs. Verder hadden zij het voordeel
dat ze in andere landen grote, nieuwe, hoog-geautomatiseerde
fabrieken konden bouwen, terwijl Europese fabrikanten kamp
ten met versnippering van hun produktiefacihteiten. Het was
dan ook dringend nodig dat de Europese eenwording in hoog
tempo werd doorgezet, zodat allerlei nationale verschillen zou
den verdwijnen, en er Europese standaardnormen voor televi
sie, autotelefoons en dergelijke konden komen. Aldus Dekker.
Het Philips-probleem was dus in wezen een politiek pro
bleem, meende Dekker, en hij werd hienn ondersteund door
het bureau Booz, Allen & Hamilton, dat regelmatig als consultant
voor de Eindhovense multinational optrad. In een rapport,
gemaakt in opdracht van de eg, meldde dat bureau in 1985 dat
binnen vijfjaar de helft van de 139.000 banen in de Europese
consumentenelektronica zou verdwijnen, als er geen actie werd
ondernomen tegen de Japanse opmars. Op één belangrijk punt
waren de consultante en Dekker het echter oneens, namelijk
over de vraag wat die actie zou moeten inhouden. Booz, Allen
& Hamilton pleitten voor een industriële herstructurcnng, die
zou moeten leiden tot schaalvergroting in de Europese consu
mentenelektronica. Philips’ strategie daarentegen was gericht
op het bewerkstelligen van een grote, homogene Europese
markt, en beperking van de Japanse toegang tot die markt. Op
protectionisme kortom. In een gesprek met Business Week in
1983 zei vice-president Cor van der Klugt dat Europa nieuwe,
hoog-technologische produkten als de CD-speler zou moeten
beschermen tegen de Japanse aanvaller. Zonder protectie van
deze infant industries bestond het gevaar dat ‘deze nieuwe tech
nologieën in Europa doelbewust worden geëlimineerd’, aldus
Van der Klugt.

Wisse Dekker en het Rijk van het Kwaad
Het voortdurend hameren op het, zeker niet irreële, Japanse
gevaar sloeg binnen het concern geweldig aan. Philips—
managers vlogen bij bosjes naar Tokio om het met eigen ogen te
bestuderen. Vrijwel zonder uitzondering raakten ze ervan over
tuigd dat Dekker en Van der Klugt gelijk hadden. Sommigen
sloeg de schrik om het hart, een enkeling raakte in paniek. Zo
reed een marketingdirecteur van de divisie consumentenelek
tronica eens langs een school in Eindhoven en zag een leer
kracht arriveren in een Japanse auto. Hij stopte, stapte uit, en
begon tegen de verblufte man uit te varen: ‘Je rijdt in een Toyo
ta, je draagt een Seiko-horloge, en thuis heb je vast en zeker alle
maal Sony-apparatuur staan. Als je zo doorgaat, dan hebben al
die kinderen hier later geen werk meer.’
De gedachte van marktbescherming was voor Philips bepaald
niet nieuw. Integendeel zelfs. Voor de Tweede Wereldoorlog
was de groei van het bedrijf in hoge mate bevorderd door deel
name aan kartelovereenkomsten. De belangrijkste was de
‘Société Anonyme Phoebus pour le perfectionnement de
1’éclairage’, opgericht in 1924 en een van de meest succesvolle
kartels die ooit hebben bestaan. Phoebus, waaraan behalve Phi
lips ook Osram en andere belangrijke lampenproducenten deel
namen, functioneerde tot 1939 en bestreek de hele wereld, met
uitzondering van Canada en de vs, die het domein van General
Electric bleven. Het kartel had twee centrale doelstellingen: uit
schakeling van de prijsconcurrentie en standaardisering. Daar
naast opereerde er onder de vlag van Phoebus een speciaal
comité dat kleine concurrenten, die lampen onder de vastgestel
de prijs verkochten, eenvoudigweg opkocht. Het Phoebus-kartel maakte het de lichtindustrie mogelijk omjarenlang zeer hoge
prijzen te hanteren, en zonder veel overdrijving kan worden
gesteld dat de samenwerking voor een belangrijk deel de finan
ciële basis vormde voor tal van grote elektrotechnische indus
trieën als Philips, General Electric, Siemens (Osram) en de Fran
se Thomson-groep.
Kartelafspraken waren er niet alleen op het gebied van licht,
maar ook in de opkomende radiobranche, waarin Philips onder
andere afspraken had met zijn grootste concurrent, het Duitse
Telefiinken. De kartelpraktijk was met name in Europa wijd
verbreid. Maar Philips kon toch wel worden beschouwd als een
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van de meest actieve beoefenaren ervan, meende het Ameri
kaanse blad Fortune in 1945 Het blad prees het Eindhovense
concern als just about the most resourceful company in prewar
Europe’. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoor
log produceerde het bedrijf tien procent van alle gloeilampen
ter wereld, terwijl alleen de Radio Corporation of America
(rca) meer radio’s maakte. Dat succes was grotendeels geba
seerd op kartels en kartel-achtige afspraken, meende Fortune.
‘Philips (..) beheved in and fought for “rationahzed” and “regulated” trade through private international agreements’, met als
argument dat dit soort afspraken zouden bijdragen tot het ont
staan van stabiele markten, stabiliteit in de werkgelegenheid en
een snelle uitwisseling van technologische kennis. De onderne
ming zou deze principes dan ook alleen opgeven als ze daartoe
zou worden gedwongen, aldus Fortune.
Dat gebeurde tot op zekere hoogte ook. Om allerlei politie
ke redenen krompen de mogelijkheden voor kartelvorming na
de Tweede Wereldoorlog drastisch in, en verdwenen bestaande
marktverdelingsafspraken geleidelijk. De belangrijkste spelers in
de elektrotechniek hadden natuurlijk wel hun eigen terrein ver
worven, en bleven elkaar daarin enigermate respecteren. Wat
lampen betreft bleef General Electric Noord-Amenka als zijn
thuismarkt beschouwen. Het ontplooide tot voor kort geen
substantiële lichtactiviteiten in Europa, terwijl Philips zich op
dat terrein tot beginjaren tachtig in de vs nooit erg actief toon
de. Maar over het algemeen nam de concurrentie na de Tweede
Wereldoorlog toch wel toe. Zo mocht Philips in die jaren voor
het eerst Duitsland in, en raakte daar natuurlijk in de slag met
Osram.
Ondanks het wegzakken van de openlijke kartelpraktijkcn is
het marktordeningsdenken nooit helemaal uit het bedrijf ver
dwenen. Zoals eerder beschreven heeft Philips in de jaren
zeventig met Sony en Matsushita nog eens een (tijdelijke)
marktverdelingsafspraak gemaakt op het gebied van videore
corders. En nu, onder Dekker, keerde dat denken in een nieuwe
vorm in alle hevigheid terug. Het brandpunt ervan werd de CDspeler, die zoals we zagen van de Europese Gemeenschap een
stevige bescherming kreeg in de vorm van importheffingen op
Japanse apparaten.

Wisse Dekker en het Rijk van het Kwaad

Wisse Dekker wordt wel beschouwd als een van de geestelijke
vaders van ‘Europa 1992’. In de beginjaren van zijn president
schap organiseerde hij een Europese Ronde Tafel van Indus
triëlen, met daarin toplicden van een aantal grote ondernemin
gen, die zich sterk maakten voor het afschaffen van handelsbeperkingen tussen de EG-lidstaten en voor ondersteuning van
hoog-technologische industrieën. Dekker had goede contacten
met de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors,
en was betrokken bij de voorbereiding van het plan om in 1992
de grenzen tussen de EG-lidstaten praktisch helemaal open te
gooien. Zijn lobbywerk had daarnaast ook invloed op de tot
standkoming van grote Europese subsidieprogramma’s, zoals
esprit en jessi, voor onderzoek op het gebied van nieuwe
technologieën, waarvan Philips op grote schaal gebruik heeft
kunnen maken. Als Dekker in 1982 niet aan zijn Europese
kruistocht was begonnen en marktbescherming voor zijn CDspeler had losgekregen, zou Philips de slag om dat apparaat
ongetwijfeld al bij de start hebben verloren. Zoveel staat wel
vast.
Maar de geschiedenis van de CD-speler maakte ook duidelijk
dat de consumentenelektronica inmiddels was veranderd in een
permanente nachtmerrie, waaralleen die bedrijven zich konden
handhaven die uiterst efficiënt en uiterst goedkoop konden pro
duceren, die bereid waren in een constante sfeer van stress en
oorlog te leven, die zeer slimme marketingdeskundigen in huis
hadden, en haarfijn aanvoelden met welke nieuwe varianten
en extraatjes ze de consument konden verleiden om toch iets
duurdere apparaten te kopen. De EG-bescherming heeft Philips
weliswaar geholpen het gevecht om de prijzen in ieder geval
niet helemaal te verliezen, maar meer dan dat kon het protectio
nistische model niet aan. Bovendien verloor het al snel zijn
functie, aangezien niet alleen Sony maar ook andere Japanse
fabrikanten er aan het eind van de jaren tachtig steeds vaker toe
overgingen om in Europa zelf te produceren. Als deze trend
zich doorzet, zullen juist de Japanners het meest profiteren van
de grote, homogene thuismarkt die hier zal ontstaan na ‘1992’,
na het slechten van alle nationale protectionistische barrières die
vroeger juist zo gunstig waren voor Philips. Daarmee zullen
Dekkers lobby-activiteiten in feite averechts uitwerken en de
penetratie van de Japanse consumentenelektronica vergemak
kelijken.
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‘A cry for help’, zo omschreef Business Week Dekkers Europese
campagne in 1983. En dat was het ook. Dekker stond bepaald
niet alleen met zijn gedachten. Overal in Europa en NoordAmerika klonken oproepen tot het opnchten van barrières
tegen het Japanse gevaar, dat vooral de westerse elektronicaindustne bedreigde. Regeringen in beide continenten toonden
zich daar gevoelig voor en waren bereid om kwetsbare branches
ook daadwerkelijk de helpende hand toe te steken. Het is en
blijft alleen de vraag of het veclgekozen instrument van de
importbelemmeringen het juiste is. Geconstateerd moet wor
den dat de Japanse industriële conglomeraten - in belangrijke
mate dankzij de steun van de Japanse overheid en de banken, die
zorgden voor lage kapitaalslasten - financieel zo krachtig zijn
gebleken, dat invoerbarrières hen niet tegen hebben kunnen
houden.
De discussie over het juiste politieke wapen in de strijd tegen
de Japanners zal verder in dit boek niet aan de orde komen
Waar het hier om gaat is dat het thema van het Japanse Gevaar
binnen Philips ook als een bliksemafleider heeft gefungeerd en
bij de Philips-mensen de neiging heeft doen ontstaan de oorza
ken van alle problemen van het concern bij deze externe vijand
te zoeken. In vrijwel alle achtergrondgesprekken die voor de
totstandkoming van dit boek zijn gevoerd, dook het Japanse
Gevaar als vanzelf op. Steevast luidde de redenering: Philips
heeft misschien veel verkeerd gedaan, maar de strijd valt ook
bijna niet te winnen. Dekkers anti-Japan-campagne heeft diepe
sporen nagelaten, en helaas is een van die sporen een gevoel van
hopeloosheid en demotivatie. Zijn aanpak lijkt sterk contraproduktief te hebben gewerkt. Hij wilde kracht en nieuw elan
tonen, zijn werknemers stimuleren met interne postercampagnes en kwaliteitsprogramma’s — maar hij oogstte angst.

Misschien is dit averechtse effect wel te wijten aan een funda
menteel gebrek aan geloofwaardigheid. Wisse Dekker was
namelijk niet alleen kalm, docerend, correct en inspirerend.
Degenen die hem als collega meemaakten, hebben hem ook
leren kennen als een harde man met weinig mededogen. Onder
zijn bewind doemde voor het eerst de Thatcheriaanse regeerstijl
op die door Cor van der Klugt later zou worden geperfectio
neerd. Hoewel hij formeel voorzitter van de Raad van Bestuur
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was - een collectief orgaan, met een collectieve verantwoorde
lijkheid — wierp Wisse Dekker zich gaandeweg steeds meer op
als de machtige president. Hij interesseerde zich voornamelijk
voor het grote werk - Europa, grote deals — en omringde zich
met mensen die dat ook zo voelden, ambitieuze mannen zoals
Cor van der Klugt en Gerrit Jeelof, Leo Heessels of Cees Krijgs
man (de laatste was algemeen directeur van Elcoma en verant
woordelijk voor de chips, de eerste drie waren bestuursleden).
Met dit soort figuren kon hij zaken doen, besprak hij — afzon
derlijk - belangrijke onderwerpen.
Hij had een hekel aan gezamenlijke besluitvorming. De ove
nge bestuursleden kregen soms op de valreep, enkele uren vóór
het begin van een vergadering, te horen waar ze ‘ja’ op moesten
zeggen. Vooral de niet-commerciële bestuursleden zoals Jan
Zantman (de financiële man), Robert Spinosa Cattela (corpora
le accounting), Eduard Pannenborg (research) en Martin Kuil
man (industriële produktie), vormden een soort tweede eche
lon in het bestuur. Dekker kon hen behandelen als onderge
schikten en zeggen: als het je niet bevalt, dan ga je maar. Het was
een soort verdeel-en-heers-politiek, waarbij hij een enkele maal
zelfs het manipuleren van de waarheid niet schuwde. De enige
die hem trotseerde was Pieter Vink, de man die als voorzitter
van de us Philips Trust de Noordamerikaanse activiteiten van
Philips controleerde.
Wisse Dekker mocht naar buiten toe iemand lijken die zich
thuisvoelde in de macht, tegelijkertijd toonden zijn presidentië
le neigingen aan dat macht zijn zwakke plek was. Hij presen
teerde zich als een voorbeeldfiguur, een rolmodel, en het imago
dat hij zijn werknemers voorschotelde was er een van grandeur.
Toen Anton Philips voor de Eerste Wereldoorlog op pad ging
om in Duitsland orders binnen te halen, vertrok hij op maan
dagmorgen met de eerste trein en keerde hij zaterdagavond laat
terug. Bij al deze reizen nam hij de uiterste zuinigheid in acht.
Hij reisde derde klas en nam sobere maaltijden om beneden de
limiet van negen a tien mark kosten per dag te blijven.
Wisse Dekker gaf een heel ander voorbeeld. Hij leefde in de
wereld, verkeerde in de kringen van de machtigen, en dat bete
kende: reizen per corporale jet. Philips had sinds jaar en dag een
aantal eigen zaken vliegtuigen, en Dekker gebruikte die zeer
intensief. Hij predikte weliswaar het kostenbewustzijn, maar de
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hele Philips-gemeenschap zag: voor de top geldt dat blijkbaar
niet. Hij zegt wel de hele tijd dat Europa te hoge loonkosten
heeft, dat Philips te weinig winst maakt, maar hij spendeert dui
zenden guldens per uur op zijn vele rondreizen. Wisse Dekker
sanctioneerde daarmee een cultuur die de Phihps-top toch al
kenmerkte: een van spilzucht en geldsmijterij. Iedereen vanaf
het niveau van adjunct-directeur kon als hij dat nodig vond een
van de Mystères of Beechcrafts bestellen. Uiteraard waren de
toestellen bedoeld voor het reizen naar bestemmingen die
moeilijk per lijndienst te bereiken vielen, maar in de praktijk
werd daar met zo nauw naar gekeken. Bestuursleden, die vrij
wel alleen met de duurdere Mystères reisden, konden een onge
limiteerd beroep doen op de vliegdienst. Toen Cor van der
Klugt eens naar Japan vloog werd apart een tweede bemanning
overgevlogcn, zodat hij onmiddellijk terugkon —de voorschrif
ten eisten immers dat de eerste bemanning na aankomst in Japan
een rustperiode in acht nam.
Mindere góden zoals directeuren maakten tot hun ergernis
mee dat zij soms per lijnvlucht moesten reizen omdat bestuurs
leden ook voor privé-doelen van de toestellen een royaal
gebruik maakten. Uiteraard was dat de ergernis van verwende
kinderen, want ze konden op hjnvluchten altijd eerste klas rei
zen. Toen hij president werd, zei Cor van der Klugt, zelf zo’n
enthousiast gebruiker van de corporate jets: ik vind niet dat de
eerste de beste adjunct-directeur zomaar met zo’n duur apparaat
de lucht in moet kunnen. Hij schreef dus voor dat de betreffen
de afdeling de variabele kosten van 3300 gulden per vlieguur
voor een Mystère of 1500 gulden voor een Beechcraft King Air
voor haar rekening moest nemen. Daarmee zou het alleen of
met weinig mensen vliegen in ieder geval worden ingeperkt,
hoopte hij. Maar Philips’ hoofdstafleden bleken vindingrijk. AJs
ze bijvoorbeeld naar Oslo wilden en geen trek hadden in een
lijnvlucht omdat ze dan ’s avonds later thuis zouden zijn, belden
ze gewoon wat collega’s op: zeg, moet jij niet toevallig die kant
op? Op die manier kregen ze het vliegtuig wel vol, en konden
de kosten over verschillende afdelingen worden gespreid.
Het graaien hield niet op bij het gebruik van de corporate
jets. Er circuleren talloze verhalen, over expatriates die bijvoor
beeld van een verhuizing naar een ander land gebruik maakten
door nog even snel een boot te kopen en de transportkosten
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door het concern te laten betalen, over 25-jarige huwelijks
feesten die op rekening van de afdeling van de betreffende
(adjunct-)directeur gevierd werden (‘schrijf maar op het afdehngsnummer’), over echtgenoten die op kosten van de zaak eer
steklas meereisden. En Wisse Dekker en zijn kerngroep van
machtige mannen tolereerden het, en gaven het voorbeeld. In
1985 sponsorde Philips op initiatief van vice-president Gerrit
Jeelof het zeiljacht de Innovator, dat meedeed aan de wereldbe
roemde Whitbread Race rond de wereld. Jeelof, zelf een
enthousiast zeiler, bevond zich tijdens de voorbereidingen voor
de race in Amerika, toen de Innovator in Miami aankwam. Hij
verplaatste zijn vergadering van New York naar Miami, liet
iedereen overvliegen en haalde ook een aantal dealers uit de zui
delijke staten erbij voor een grote receptie ter ere van de Innovator-bemanning. Dit soort incidenten waren geen uitzonde
ringen. De Philips-top leefde op grote voet en is dat overigens
ook na Dekker blijven doen. In 1990 lagen de kosten van de
Groepsraad niet eens zoveel lager dan die van de gehele corporale
staff bij elkaar.
Het zelfzuchtige gebruik van de kassen van het afkalvcnde
Eindhovense imperium roept gedachten op aan de exuberante
levensstijl van de keizerlijke hofhoudingen in de nadagen van
het Romeinse Rijk. Wisse Dekker was er zelf minstens ten dele
schuld aan. Hij schotelde Philips dromen voor van hernieuwd
succes, van herstel van de oude kracht, van persoonlijke macht
en van een njke toekomst, en zijn onderdanen deden niets meer
en niets minder dan die althans voor zichzelf op handige wijze
alvast in de praktijk brengen.

Voor wie achter bovenstaande opmerkingen een Hollandse
burgerlijkheid vermoedt: in de Angelsaksische wereld is een
overdadige levensstijl voor topmanagers heel gewoon. Er is één
randvoorwaarde: het betreffende bedrijf moet voldoende winst
maken. Zo niet, dan is de kans groot dat de commissarissen ofde
aandeelhouders gaan protesteren. Maar bij Philips —dat in de tijd
van Dekker allang niet winstgevend genoeg meer was - lag de
zaak anders. Daar controleerde en controleert de top zichzelf.
Om te voorkomen dat outsiders greep op het bedrijf zouden
krijgen, richtte het concern al in 1920 een nv Gemeenschappe-
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lijk Bezit van Aandelen Philips Gloeilampenfabrieken Eindho
ven — kortweg nv Bezit — op. Daarin kwamen vrijwel alle aan
delen terecht: 99,9 procent. De aandelen die aan de effecten
beurzen verhandeld werden, waren geen aandelen in Philips,
maar in de nv Bezit. De bescherming tegen inmenging van bui
ten zat hierin, dat aan die gewone, verhandelbare aandelen
slechts een beperkt stemrecht verbonden was. Vrijwel alle
beslissingsbevoegdheid lag — en ligt tot op heden — bij de hou
ders van tien zogenoemde pnoriteitsaandelen. Zoals eerder
besproken zijn drie daarvan in particuliere handen (Fnts Philips,
oud-president Van Riemsdijk en oud-bestuurslid Hartong), en
worden de ovenge zeven beheerd door de dr. A. F. Philips
Stichting. Het bestuur van die stichting wordt gevormd door
enkele oud-bestuursleden plus de zittende president - in de tijd
van Dekker dus Dekker zelf.
Tot mei 1991 — in die maand werd de besproken constructie
gewijzigd - was de belangnjkste bevoegdheid van de prioriteitsaandeelhouders dat zij de Raad van Beheer van nv Bezit
benoemden. Die raad op zijn beurt benoemde de leden van de
Raad van Bestuur van de nv Philips’ Gloeilampenfabneken, de
president, en een Raad van Toezicht (die voor een deel tegelij
kertijd de Raad van Commissarissen uitmaakte). Ook de Raad
van Beheer bestond steeds uit oud-Phihps-topmensen. De
enige plaats in dit netwerk van macht waar buitenstaanders wer
den toegelaten was de Raad van Toezicht, maar ook daarvan
bleef steeds de voorganger van de zittende president de voorzit
ter.
Het lijkt misschien ingewikkeld, maar in feite leidde deze
bezitsconstructie ertoe dat de controle over het concern op alle
niveaus in handen was van het zittende bestuur en zijn voor
gangers. En gedurende de jaren tachtig kwam Wisse Dekker
steeds meer als een spin midden in dat web te zitten. Eerst als
president en bestuurslid van de dr. A. F. Philips Stichting, en na
zijn aftreden als president in 1986 ook als voorzitter van de Raad
van Toezicht (tevens president-commissaris) en lid van de Raad
van Beheer van de nv Bezit.
Begin 1989 kwam daar nog een vierde functie bij: die van
bestuurslid van de Stichting Preferente Aandelen Philips. Deze
stichting werd in april van dat jaar in het leven groepen als extra
beschermingsconstructie tegen eventuele pogingen het con-
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cem onvrijwillig over te nemen. Een halfjaar eerder had Het
Fmancicele Dagblad in een artikel uiteengezet dat Philips niet
geheel en al dichtgetimmerd was tegen zo’n overvalpoging. Er
bleef een sluipweg om binnen te dringen. Weliswaar hadden de
tien pnonteitsaandeelhouders het recht de Raad van Beheer van
de nv Bezit te benoemen, maar daarbij ging het niet om een
besluit, maar om een bindende voordracht. De gewone aan
deelhouders hadden weliswaar beperkt stemrecht, maar zij had
den wel de mogelijkheid die voordracht middels een stemming
te doorbreken. Ze zouden dan tijdens een aandeelhoudersver
gadering moeten beschikken over ten minste twee derde van de
stemmen — op voorwaarde dat het totaal van de uitgebrachte
stemmen minstens de helft van de aandelen vertegenwoordig
de.
Het Finaticieele Dagblad beschreef het volgende scenario: een
vijandige overnemer verwerft via de beurs twee derde van de
aandelen in nv Bezit, en ontslaat via een stemming de Raad van
Beheer. De facto zou hij dan de macht in handen hebben, aan
gezien de tien pnoriteitsaandeelhouders geen nieuwe Raad
zouden kunnen benoemen zonder de instemming van de over
valler. Daarmee zou hij ook de keuze van de president en de
bestuursleden kunnen bepalen. De beurswaarde van Philips lag
op dat moment rond de 9,5 miljard gulden. Een groot bedrag,
en tot medio jaren tachtig hadden de omvang van het concern
en de eigendomsconstructie met de tien pnoriteitsaandeelhou
ders voldoende bescherming geboden tegen vijandige overna
mes. Door de opkomst van nieuwe financiële instrumenten —
met de details waarvan de lezer niet zal worden vennoeid —
waren in de Verenigde Staten inmiddels vijandige overnames
voor tientallen miljarden guldens mogelijk. Philips leek nu
ineens wel bereikbaar voor een raid, het was zelfs een ideale kan
didaat. In opgehakte vorm, verkocht in onderdelen, zou het
concern allicht tweemaal, misschien zelfs wel viermaal zoveel
opbrengen als zijn beurswaarde.
Geschrokken bedacht Philips snel een nieuwe constructie:
een stichting die het recht zou krijgen op elk gewenst moment
zoveel nieuwe aandelen te creëren als het aantal bestaande
gewone aandelen. Die nieuwe aandelen zouden in handen van
de betreffende stichting blijven, en zo voorkomen dat een raider
ooit meer dan de helft van het totale aandelenkapitaal (dat dan
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immers zou bestaan uit de oude plus de nieuwe aandelen) zou
kunnen bemachtigen. De extra bescherming moest weliswaar
worden goedgekeurd door de aandeelhouders - die dus einde
lijk eens een keer over een serieus onderwerp mee mochten
beslissen — maar dat leverde geen problemen op.
Op de bewuste vergadering van 12 apnl 1989 was wel veel
verzet te horen. De vele kleine aandeelhouders die — gelokt met
aardigheidjes als een walkman of een cd — dergelijke vergade
ringen plegen te bezoeken, voelden zich gegriefd en verraden
door het voorstel. Alsof zij ooit in staat zouden zijn ‘hun’ bedrijf
aan een wildvreemde te verkopen. ‘U gaat zichzelve verheffen
tot regent’, sprak een van hen tot de bestuurders. Hij vergat dat
de Philips-bestuurders en -toezichthouders dat allang waren.
Het concern had zich van tevoren verzekerd van de steun van
enkele belangrijke grootaandeelhouders. De extra bescher
mingsconstructie werd aangenomen met 24 miljoen stemmen
voor en 3 miljoen tegen.

Toen Wisse Dekker in de jaren 1982-1986 op zijn tochten door
Europa het beeld ophing van een nieuw, gevitaliseerd Philips,
was dat op zijn minst voor een belangrijk deel onjuist. Philips
was tegelijkertijd een onneembaar bastion dat ook zonder de
latere extra constructie al vergaand was beschermd tegen al te
kritische pottekijkers van buitenaf. Het probeerde de toene
mende concurrentie te bestrijden met protectionistische mid
delen (de EG-heffingen) maar had grote moeite zijn eigen inter
ne kwalen — zoals het administratieve spel zonder verliezers en
de nog steeds te grote autonomie van de nationale organisaties —
aan te pakken. Het verklaarde zichzelf tot het enige bedrijf dat
Japan kon weerstaan, maar tegelijkertijd bleven zijn managers
veelal verwende carrièrejagers zonder vechtlust. Slechts enkelen
durfden een kritische houding ten toon te spreiden en hun posi
tie in de waagschaal te stellen, maar dan alleen als hun carrière
haar hoogtepunt had bereikt, ze boven de 55 jaar oud waren en
zich verzekerd wisten van een riante afkoopregeling voor het
geval ze een conflict met hun meerderen zouden verliezen.
Velen van degenen die bleven beschouwden het bedrijf als
een middel, niet als een doel, en namen wat ze krijgen konden,
wetend dat iedereen dat deed en niemand hen zou tegenhou
den. Philips was een verzameling koninkrijkjes en niemand

Wisse Dekker en het Rijk van het Kwaad

voelde zich meer betrokken bij het geheel. Goed, er werd volop
gereorganiseerd en gesaneerd, maar nooit werd een directeur of
bestuurslid daar het slachtoffer van. Natuurlijk wist het topkader
dat er van alles en nog wat verkeerd ging, maar nog steeds over
heerste het gevoel: Philips kan niet kapot. En Wisse Dekker, de
held, zei: Jawel, Philips kan wel kapot, maar het gaat niet kapot.
En hij zei: de Japanners zijn de schuld, de hoge loonkosten in
Europa zijn de schuld. Nooit zei hij (zoals Jan Timmer in 1990
wel zou zeggen): wij zijn zelf de schuld.
Hoe kon het ook anders? De man was zelf door Philips
gemaakt. Zijn vader was een Zeeuwse boer, die in de Eerste
Wereldoorlog bij Philips ging werken. Zelf vertelde hij eens in
een van zijn vele interviews hoe zijn jeugd in Eindhoven was:
‘(je groeide op) via de Philips-kleuterschool, de Philips-lagere
school, de Philips-bibliotheek, het Philips-ontspanningsgebouw, de Philips-sportvelden. Enje deedje inkopen bij de Philips-winkels (...).’ Hij was op zijn vierentwintigste bij het con
cern gaan werken, in 1948, toen de enorme expansie net op
gang kwam. Hij had er een schitterende carrière doorlopen:
acht jaar Indonesië, dertien jaarjapan en het Verre Oosten, vier
jaar Engeland, de Raad van Bestuur, president. In alle redelijk
heid, wie kon van zo’n man verwachten dat hij zou geloven dat
Philips wèl kapot zou kunnen?

Intussen waren er verschillende redenen waarom de besloten
heid en zelfgenoegzaamheid toch geleidelijk werden aangetast.
De belangrijkste was de financiële positie van het concern.
Begin jaren tachtig was duidelijk dat die verslechterde - lang
zaam, maar onmiskenbaar. Tegelijkertijd liepen de internatio
nale aandelenkoersen weer op, een fenomeen waarvan ook het
Phihps-aandcel profiteerde. Met name in de Verenigde Staten
was de belangstelling voor dat aandeel in korte tijd flink
gegroeid. Eind 1982 was niet meer dan drie procent in handen
van Amerikaanse beleggers, een halfjaar later was het al vijftien
procent, een paar maanden later zelfs drieëntwintig procent. In
de loop van 1983 besloot de Philips-top dan ook dat de tijd rijp
was voor een nieuwe kapitaalemissie, de eerste sinds eenen
twintig jaar. Al die tijd had het concern zijn operaties kunnen
financieren uit ingehouden winsten en uit leningen.
Voor de niet-ingevoerde lezer: een aandelenemissie is een
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andere manier om geld aan te trekken dan een lening. Aandelen
worden gewoon verkocht, over leningen moet rente worden
betaald. Het nadeel van het uitgeven van aandelen is wel, dat
daarmee het totale aantal aandelen toeneemt. Alle aandeelhou
ders hebben recht op een stuk van de winst, in de vorm van divi
dend. Als het aantal aandelen toeneemt, moet ook de winst toe
nemen, aangezien anders het dividend per aandeel daalt. Stijgt
de winst niet, dan daalt het dividend, en verliest het aandeel zijn
aantrekkelijkheid voor beleggers. Het gevolg is een dalende
koers, en dat maakt het vervolgens weer moeihjker om een
eventuele volgende aandelenemissie te doen.
Philips opereerde in 1983 voorzichtig. Het kwam niet
onrruddellijk met een uitgifte van aandelen, maar met een obli
gatielening van tweehonderd miljoen dollar (toen 560 miljoen
gulden), waaraan zogenoemde warrants waren gekoppeld.
Iedereen die middels de aanschaf van een obligatie Philips dui
zend gulden leende, kreeg vijfjaar lang het recht (de warrant)
om vijf aandelen te kopen tegen de vaste prijs van 58 gulden. De
koers van het Philips-aandeel lag op dat moment, juni 1983, iets
lager, rond de 54 gulden. Maar de effectenbeurzen vertoonden
een opgaande lijn, en dat gold op dat moment ook voor Philips’
resultaten. Een koersstijging tot boven dc 58 gulden was dus
alleszins te verwachten. En daar lag de potentiële winst van de
kopers van de obligaties. Als de Philips-koers in de daaropvol
gende vijfjaren bijvoorbeeld tot zeventig gulden zou stijgen,
konden zij hun warrants omwisselen tegen aandelen. Ze zouden
dan nog steeds niet meer dan 58 gulden hoeven betalen, hun
nieuw verworven aandelen kunnen verkopen en zo een forse
koerswinst incasseren.
De lening slaagde. Twee jaar later bevonden de effecten
beurzen zich nog steeds in een opgaande lijn. De koers van het
eigen aandeel was eveneens nog steeds hoog en Philips besloot
tot een echte aandelenemissie, en wel in de Verenigde Staten.
Ditmaal ging het om een bedrag van 185 miljoen dollar (toen
540 miljoen gulden). Als een bedrijfin de vs aandelen wil uitge
ven, moet de top verschijnen voor een onafhankelijke commis
sie van advocaten, accountants en financiële deskundigen om
inzicht te geven in de onderneming, haar structuur, haar finan
ciële situatie, haar prestaties en haar strategie. Op basis van die
gespreksronde — due diligence genoemd — wordt bepaald of de
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uitgiftekoers realistisch is en de emissie voldoende kans van sla
gen heeft.
In september 1985 toog het team van Amerikaanse deskun
digen naar Eindhoven, om inzicht te knjgen in de prestaties van
Philips, en met name ook in de vooruitzichten voor de rest van
1985. Die laatste vraag bleek aanleiding tot verwarring. In de
Raad van Bestuur was afgesproken een realistische prognose te
presenteren, maar tegenover de Amenkanen bleken de ant
woorden van de Philips-vertegenwoordigers (beiden leden van
de Raad van Bestuur) nogal uiteen te lopen. De Amenkanen
waren verbluft. Pas na een geïmproviseerd spoedberaad kon de
Philips-delegatie met een verklaring voor het verschil komen.
Het was van een ten hemel schreiende klungeligheid, maar de
Amenkaanse deskundigen besloten gelukkig het punt te laten
passeren. De emissie kon doorgaan. Het gedrag van de Philips—
top in deze kwestie had vermoedelijk alles te maken met gebrek
aan ervaring op de kapitaalmarkten. Als gezegd: sinds 1962 had
het concern geen nieuwe aandelen uitgegeven. Alleen zijn no’s
deden dat weleens, maar dan uitsluitend in de landen waar ze
gevestigd waren.
Het grote optimisme dat een van de leden van de Philipsdelegatie tegen de Amenkanen had geuit, bleek achteraf volko
men ongerechtvaardigd. De winst over 1985 zakte weer onder
het miljard, ondanks een forse omzetstijging. Dit, plus het ge
hannes in de due diligence-gesprekken, deed Philips’ imago in
internationale financiële knngen, waar dit soort verhalen uiter
aard doordringen, geen goed. Ook later in de jaren tachtig bleef
die wereld altijd een zeker wantrouwen tegen het concern hou
den - een factor die zeker meespeelde bij de felle reacties vanuit
die hoek in mei 1990, toen Cor van der Klugts voorspellingen
over het eerste kwartaal van dat jaar veel te rooskleurig bleken.

Voor Wisse Dekker waren kwesties als een goede verstandhou
ding met beleggers en beleggingsinstellingen naar alle waar
schijnlijkheid lastige futiliteiten, waar hij zich liever niet mee
bezighield. De due diligence-gesprekken ter voorbereiding van
de emissie van 1985 moet hij als een irritante inbreuk hebben
beschouwd, als een vorm van pottekijkerij. Hij had er geen
behoefte aan door buitenstaanders ter verantwoording te wor
den geroepen. Hij vond het ook volstrekt overbodig dat Philips’
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topaccountant — Robert Spinosa Cattcla - in de Raad van
Bestuur zat. Hij hoefde niet gecontroleerd te worden, meende
hij, en hij probeerde dan ook systematisch Spinosa Cattela bui
ten de besluitvorming te houden. Toen de accountant zich daar
een keer over beklaagde liet Dekker hem weten dat hij wel een
oplossing wist: opstappen. Spinosa bleef, en in 1984 benoemde
DekkerJan Zantman, de financiële man, wel tot vice-president,
maar zijn ‘controller’ niet.
Het was een veelzeggende stap, die paste bij Dekkers voor
nemen Philips weer op te stoten in de vaart der volkeren. Advie
zen van staforganen en waarschuwende opmerkingen van
accountants remden die vaart alleen maar af. En dus moest hun
invloed worden teruggedrongen, vond Dekker — en datzelfde
vond zijn opvolger Van der Klugt. Daann hadden zij niet hele
maal ongelijk. Zoals eerder beschreven waren met name de staf
diensten ongehoord uitgedijd. Hun adviezen waren dikwijls
tegenstrijdig en hun onderlinge verhouding werd gekenmerkt
door veelvuldig geruzie. Maar door zich van hen af te wenden,
gooiden Dekker en Van der KJugt het kind met het badwater
weg. Zoals verderop zal blijken, kwamen gedurende hun
regeerperioden steeds vaker ingrijpende investerings- en acquisitiebeslissingen tot stand die zwak of onvoldoende bestudeerd
waren. Beslissingen die gebaseerd waren op modetrends, zelf
overschatting, persoonlijke ambities, en niet op goed doordach
te strategieën of realistische beoordelingen.
In dit proces trokken Philips’ machtigste mannen zich steeds
meer op een eilandje terug. Wat Wisse Dekker betreft klinkt dat
merkwaardig, aangezien de man zo’n opvallende publieke per
soonlijkheid was. Toch tonen alle feiten aan dat dit vooral de
buitenkant was. In kringen van Philips’ hoofdstafleden wordt
wel gezegd: Dekker was een ‘koperpoetser’, iemand die ‘de
' gevel schilderde’ maar intern weinig veranderde. De eerste
jaren na zijn aantreden leek het alsof er een frisse wind door het
concern waaide en zag het bedrijf er van buiten wat vitaler uit.
Maar achter deze fa^ade kroop Philips in zijn schulp.
De terugkeer van de roep om marktbescherming, het hand
haven en later zelfs versterken van de beschermingsconstructies
rond het concern, de afwezigheid van externe en het wegwer
ken van interne controles en daarmee het afzwakken van inge
bouwde checks and balances, de concentratie van macht in de han-
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den van een klein kringetje ambitieuze mannen — het wijst alle
maal in één richting: die van isolement en vervreemding. Toen
de Raad van Bestuur in 1983 verhuisde naar een nieuw gebouw
werd dat isolement ook nog eens fysiek bekrachtigd. Het
bestuur zetelde sindsdien met langer in het hart van de Eindhovense complexen, maar aan de rand ervan, in een koele flat met
een eigen restaurant, veiligheidsmensen, een breed plein
ervoor, en gedeeltelijk omringd door een soort slotgracht. Geen
plaats die uitnodigde tot spontane informele contacten, eerder
een Fort Knox, dat zelfs door het hogere management - net
onder de Raad van Bestuur - nog maar zelden werd betreden.
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Nadat Wisse Dekker in 1976 in de Raad van Bestuur was geko
men, sloeg hij al snel de grootste commerciële slag van zijn
leven. Samen met het Zweedse bednjf Ericsson haalde hij een
gigantische opdracht voor de modernisering van het telefoon
net van Saoedie-Arabië binnen. Het ging om de verbetering van
enkele honderdduizenden bestaande lijnen, de aanleg van ruim
zevenhonderdduizend nieuwe lijnen en de bouw van de bijbe
horende centrales. De order inclusief vervolgorders had een
waarde van zo’n vijf miljard gulden. Dekker zelf verdiende er
zijn vice-presidentschap mee.
Enige tijd later vroeg hij de nieuwe directievoorzitter van de
divisie telecommunicatie, David Geest, een reorganisatie van
Philips’ telecommunicatie-activiteiten op touw te zetten. Die
waren net als zoveel andere activiteiten van de onderneming
nogal versnipperd geraakt en er moest wat meer samenhang in
komen. Geest ontwierp een structuur met vier business units:
openbare telefonie en transmissie (grote centrales en kabelverbindingen), bedrijfscommunicatie (kleine bedrijfscentrales),
home communicatie (telefoontoestellen), en mobiele commu
nicatie (mobiele radio’s). Vervolgens probeerde hij het te uitge
breide produktenpakket te saneren en zo de kosten van de wat
kwakkelende divisie te verlagen.
Dat lukte aardig. Er was alleen één probleem: de grote open
bare telefooncentrales. Het was dringend noodzakelijk om een
nieuwe volledig gedigitaliseerde generatie te ontwikkelen, maar
dat zou handenvol geld gaan kosten. Zoals eerder beschreven
waren de markten voor dergelijke centrales nog steeds betrek-
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kelijk afgeschermd per land - in tegenstelling tot de markt voor
consumentenelektronica. Philips had, dankzij zijn vele nationa
le organisaties, in het verleden in verschillende landen een niet
onaardige positie kunnen opbouwen, maar de verkopen van
grote centrales waren toch te beperkt en te versnipperd geble
ven om de honderden miljoenen tc genereren die voor de ont
wikkeling van de nieuwe centrales nodig waren. De situatie leek
op die rond de mainframecomputers, een jaar of tien daarvoor.
Het was geen uniek probleem. Ook bedrijven als Siemens in
Duitsland, Alcatel en Thomson in Frankrijk, Plcssey in Enge
land kampten ermee. Zij hadden echter als voordeel dat ze over
een grotere eigen thuismarkt beschikten.
Philips wist dat het alleen in de grote centrales kon blijven als
het zijn afzetmarkt over de hele wereld uit wist te breiden. En
dan vooral in Europa en/ofde Verenigde Staten. Orders van het
type Saoedie-Arabië waren mooi, maar te incidenteel. De
derde-wereld-landen waren wel interessant, maar daar mikten
ook alle andere concurrenten op. Bovendien was duidelijk dat
het concern het op dit gebied alleen zou kunnen redden door
samenwerking met een partner. De divisietop was zelf nogal
gecharmeerd van het Canadese Northern Telecom, een bedrijf
met een behoorlijke omvang (het stond in 1990 op de tweehon
derdste plaats in de Fortune-Ujst van grootste industriële onder
nemingen ter wereld) dat niet alleen in Canada actief was, maar
ook begon door te dringen in de Amerikaanse markt. Vooral dat
laatste was natuurlijk interessant. Northern Telecom had op zijn
beurt ook belangstelling voor samenwerking met Philips,
omdat het hoopte op die manier de oversteek naar Europa te
kunnen maken. Toen Wisse Dekker in 1982 president werd,
waren de gesprekken nog steeds vrijblijvend, maar wel zover
gevorderd dat het moment naderde waarop de beide Raden van
Bestuur zich moesten gaan uitspreken over hun bereidheid om
serieus te gaan onderhandelen. Maar voor het zover was kreeg
het bestuurslid Gerrit Jeelof de telecommunicatie in zijn porte
feuille. Die was enthousiast. Maar wel over iets heel anders dan
Northern Telecom.
Gerrit Jeelof was net als Wisse Dekker een typische NO-man. In
zijn lange loopbaan bij Philips had hij voornamelijk in het bui
tenland gezeten, in Spanje, Venezuela, Columbia, El Salvador
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en in Engeland, waar hij Dekkers opvolger als leider van de Brit
se NO was geweest, voor ook hij naar dc Raad van Bestuur ver
trok. Jeelof was een Fries, en een hoekige, betweterige, nogal
intellectueel overkomende man, die er net als Dekker van hield
om in het groot te denken. Jeelof zag de samenwerking met
Northern Telecom duidelijk niet als een goede opportunity. Hij
had iets grotcrs in zijn hoofd, de American Telephone & Telegraph Company, at&t, een concern dat nog een maatje groter
was dan Philips zelf en tot de top-twintig van de wereld hoorde.
De divisietop in Hilversum — met naast voorzitter David
Geest als financieel-administratieve directeur Jaap Gooijer en
commercieel directeur Karei Hubée (het latere bestuurslid) vond het niet zo’n goed idee. Samenwerken met een reus op
telecommunicatiegebied als at&t? Daar zou Philips direct door
worden opgeslokt. Maar Jeelof zat al in het vliegtuig naar Ame
rika en startte de onderhandelingen. at&t had er wel oren naar.
Het concern was kort daarvoor, op grond van de anti-trust-wetten, door de Amerikaanse overheid gedwongen zijn Bell-telefoonmaatschappijen te verzelfstandigen, en wilde dolgraag
meer internationale activiteiten op poten zetten. Philips zou een
goede ingang tot de Europese markt kunnen bieden.
Tijdens de gesprekken rezen bij sommige Philips-betrokkenen grote twijfels of samenwerking met de Amenkanen wel
zo verstandig was. at&t was altijd zó sterk op de Amerikaanse
markt georiënteerd geweest, dat het wel over èrg weinig inter
nationale ervanng beschikte, zo werd nu pas duidelijk. Het
management bestond hoofdzakelijk uit een soort ambtenaren,
met zeer zwak ontwikkelde commerciële vaardigheden. Maar
Jeelof zette, gesteund door Dekker, zijn plan door. Er moest en
zou een partnership tot stand komen. Het was gewoon een tè
mooie deal, vond Jeelof. at&t en Philips samen, daar zou de
wereld nog eens van opkijken. Het lag in die tijd in de lijn der
verwachtingen dat de internationale concurrentie op het gebied
van de telecommunicatie sterk zou gaan toenemen. Alleen de
grootsten der groten zouden het op den duur overleven, meen
den tal van deskundigen. Dc AT&T/Philips-combine zou daar
vast en zeker toe behoren, daar wasjeelofvan overtuigd.
Toen Jeelof met een principe-akkoord thuiskwam, schrok
de divisietop zich dood. De divisie had alleen een oplossing
gezocht voor de grote centrales, maar nu bleekjeelof met at*t

Het doseren van de eigen kracht

te hebben afgesproken dat niet alleen de openbare telefonie,
maar ook Philips’ transmissic-activiteiten in de nieuwe joint
venture zouden worden ondergebracht. De voorgaande jaren
had Hilversumjuist nogal wat moeite gedaan om die activiteiten
- het gaat om de kabel- en straalverbindingsnetten die telefoon
centrales onderling verbinden — uit te breiden, en dat was goed
gelukt. Dit deel moest als een zelfstandige business unit binnen
Philips blijven voortbestaan, vonden Geest en de zijnen. Even
tueel, als er dan toch met at&t moest worden samengewerkt,
voelden zij wel voor een voorstel dat de Amerikanen zelf op
tafel hadden gelegd: een veel bredere joint venture, waann niet
alleen alle telecommunicatie-activiteiten maar daarenboven
ook Philips’ computerdivisie Data Systems zouden worden
ondergebracht. Er werd in die tijd door veel ondernemingen
nogal wat verwacht van de mogelijkheden die de integratie van
computers en telecommunicatiesystemen zou kunnen opleve
ren. In zo’n brede variant zou Philips bovendien veel beter kun
nen voorkomen dat de joint venture door at&t gedomineerd
zou gaan worden. In concreto: Philips zou in zo’n geval een
meerderheidsbelang in de joint venture houden.
Vanaf medio 1983 probeerde divisievoorzitter David Geest
tot dne keer toe om Wisse Dekker, Gemt Jeelofen de vice-pre
sidenten Van der Klugt, Kuilman en Pannenborg ervan te over
tuigen dat ze niet Jeelofs plan, maar een van de twee andere
mogelijkheden moesten kiezen. De transmissie-poot moest
buiten de AT&T-deal blijven, en als men dat niet wilde, dan zou
de gehele telecommunicatiedivisie, met al haar business units,
samen met Data Systems in de deal moeten worden betrokken.
Geest betoogde dat Philips’ resterende telecommunicatie-activitciten door het afstoten van de openbare centrales èn de trans
missie bijna zouden worden gehalveerd, en alleen nog maar de
produktie van apparatuur voor bedrijfscommunicatie en mo
biele communicatie zouden omvatten. Dat was een te smalle
basis voor het voortbestaan van de divisie. De vice-presidenten
Kuilman en Pannenborg waren het daarmee eens, maar zij kre
gen bij Jeelofevenmin een poot aan de grond, vooral niet omdat
die de krachtige steun van Wisse Dekker genoot.
De divisietop van Data Systems zag niets in de brede variant.
Apeldoorn was er niet van overtuigd dat at&t de juiste partner
was voor een samenwerking op computergebied. De Amerika-
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nen bespeurden Philips’ twijfels en besloten vervolgens om hun
gesprekken met de Italiaanse computer- en kantoormachinefirma Olivetti over samenwerking - die al liepen maar nog geen
resultaten hadden opgeleverd — wat meer inhoud te geven.
Daarmee verviel de mogelijkheid van de brede joint venture.
Toen dè deal van Jeelofs carrière door de complete Raad van
Bestuur moest worden gesluisd, ging dat middels een overrompelingstaktiek. Op een vrijdagmiddag in juli 1983 kregen de
bestuursleden het spoedbericht dat er de volgende maandag
ochtend een belangrijke vergadering zou plaatsvinden, die zij zo
enigszins mogelijk moesten bijwonen. Een deel van de be
stuursleden was in het buitenland. Cor van der Klugt bijvoor
beeld was in Brazilië en besloot daar te blijven. Hij had zich tot
dan toe grotendeels buiten de kwestie gehouden Hij stuurde
een telex waarin hij uiteenzette dat hij tegen de deal was. De
accountant in het bestuur, Robert Spinosa Cattela, vloog wel
terug vanuit Osaka, Japan, waar hij zich op dat moment bevond
— en kreeg de stukken pas enkele uren voor de vergadering
begon. En zo waren de kaarten eigenlijk al tevoren geschud.
Jeelof had de steun van Dekker, en Kuilman en Pannenborg
hadden hun verzet al eerder min of meer opgegeven. Van der
Klugts telex kwam niet eens ter sprake, en Spinosa Cattela kon
zich niet verzetten, omdat hij de stukken niet grondig had kun
nen bestuderen.
Hoe de meningen van de ovenge bestuursleden waren ver
deeld, is niet bekend. Vast staat wel dat verschillende leden
tegen waren, en dat het voorstel van een van hen om ook nog
eens met Ericsson te praten — het Zweedse telecommunicatie
bedrijfwaarmee Philips verschillende malen had samengewerkt
— onmiddellijk van tafel werd geveegd. Er waren ovengens weleens oriënterende gesprekken met Ericsson geweest, maar ze
waren nooit erg serieus geworden. Sommigen menen dat dat
kwam omdat Wisse Dekker niet kon opschieten met zijn
Zweedse collega, anderen wijzen erop dat een samengaan met
Ericsson niet in de rede lag omdat beide toch veel meer als con
currenten dan als partners tegenover elkaar stonden.
Diezelfde maandag ging de meerderheid van de Raad van
Bestuur akkoord met de joint venture en gaf ook de Raad van
Toezicht, eveneens in spoedvergadering bijeengeroepen, haar
fiat. Kort daarop stemde ook de Nederlandse ptt — een zeer
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grote klant van Hilversum — met de samenwerking in. Daarmee
was Philips’ thuismarkt in ieder geval veiliggesteld.
and Philips Telecommunications bv (apt), zoals de nieu
we joint venture ging heten, kreeg van Philips 2500 werkne
mers, gebouwen, apparatuur en ontwikkelings- en verkoopfaciliteiten mee. at&t bracht een klein groepje technici in, plus
zijn voornaamste asset: de grote digitale telefooncentrale 5ES.
Omdat beide moeders een aandeel van vijftig procent in de joint
venture kregen en Philips meer kapitaal inbracht, betaalde at&t
het Nederlandse concern een, overigens uiterst bescheiden,
compensatiesom.
De directievoorzitter van Philips’ Duitse telecommunicatiepoot pki (Philips’ Kommunikations Industrie, gevestigd in
Neurenberg) kwam fel in verzet tegen het plan om ook dit
onderdeel in de joint venture op te nemen. Lorenz vreesde dat
de samenwerking met at&t bij de Duitse ptt niet in goede aarde
zou vallen. Maar Gerritjeeloflegde Lorenz’ protesten naast zich
neer. De Duitser zou later alsnog zijn gelijk halen. Toen hij niet
veel later zelf de leiding over de (resterende) telecommunicatieactiviteiten kreeg, heropende hij de onderhandelingen met
at&t. De Amenkanen waren daar kwaad over, maar legden
zich er uiteindelijk bij neer dat pki weer uit de joint venture ver
dween.
apt kreeg een uiterst moeizame start. Onmiddellijk na het
bekend worden van de joint venture waarschuwde de directeur
telecommunicatie van de Franse ptt via het blad Business Week
dat Philips, door een Amerikaanse in plaats van een Europese
partner te kiezen, zijn kansen in Europa zou verspelen. De nieu
we joint venture zou alleen nog zaken kunnen doen met ptt’s
van landen waar de AT&T-centrale ook daadwerkelijk geprodu
ceerd zou gaan worden. ‘Ze zullen in Europa een tamelijk
beperkte markt hebben’, aldus de Fransman. Hij zou dubbel en
dik gelijk krijgen.
De gevolgen voor het restant van Philips’ telecommunicatie-poot waren dramatisch. Uiteraard was de afsplitsing van
bijna de helft van de organisatie al een ingreep die allerlei prakti
sche en voor het personeel soms emotionele problemen met
zich meebracht. Maar daarnaast verdween ook de gehele top.
Karei Hubée was geen erg uitgesproken tegenstander van de
at&t
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joint venture geweest en ging over naar de directie ervan. De
administratieve directeur Jaap Gooijer werd hoofddirecteur bij
de Nederlandse Philips-bednjven. De Raad van Bestuur
besloot de overgebleven telecommumcatie-activiteiten met
Data Systems samen te voegen en vroeg David Geest, de direc
tievoorzitter van telecom, om die nieuwe club te gaan leiden.
Geest weigerde, maar vertrok toch, en wel naar een nieuwe
groep voor home Interactive Systems (die zich moest gaan bezig
houden met de ontwikkeling van produkten als interactieve
CD’s).

De leiding van telecom werd daardoor in feite overgenomen
door het management van Data Systems, en aangezien er altijd
een controverse tussen deze twee Phihps-onderdelen had
bestaan draaide dat uit op een organisatorische ramp. Data Sys
tems had, zoals eerder beschreven, grote problemen met de
nationale organisaties. Juist in de computeractiviteiten was het
dringend noodzakelijk dat er een centraal produktontwikkelings- en verkoopbeleid van de grond kwam, en dat lukte slecht.
De no’s verkochten wat ze zelf wilden. Zelfs een oekaze van
toughguy Gerritjeelof, die hun liet weten dat hun computerverkopers niet aan de NO-hoofdkwartieren maar rechtstreeks aan
Apeldoorn moesten rapporteren, had geen enkel effect.
Bij de telecommunicatie-poot van de nieuwe TDS-divisie
was de situatie heel anders. Nadat de openbare telefonie en de
transmissie eruit waren gehaald, bleven eigenlijk een aantal min
of meer zelfstandige business units over. Zo had Philips in Parijs
een bedrijf dat zich alleen maar bezigheid met radiocommuni
catie (ultrakortegolfzenders/ontvangers); de ontwikkeling, de
fabricage, de marketing en de verkoop waren geconcentreerd
op één plek. In Engeland was een bedrijfdat alleen maar mobie
le telefonie deed, in Hilversum de bedrijfs- en de huistelefonie.
Een zeer decentrale structuur, kortom, en die moest nu ineens
samengevoegd wordt met Data Systems, dat in grote interne
moeilijkheden zat en juist behoefte had aan meer centraal gezag.
Het Apeldoomse hoofdkwartier van Data Systems wist er
geen raad mee, en begon onder leiding van directievoorzitter
Jacques Pelgrom, over de hoofden van de betrokkenen heen,
plannen te maken om de mobiele radio en de mobiele telefonie
af te stoten en alleen de bedrijfs- en huistelefonie over te hou
den.
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De lamp. Het begin van de nv Philips’
Gloeilampenfabrieken.

De eerste fabriek van de latere multinational.
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Een deel van de luchtvloot. Favoriet vervoer.
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Televisie, al in dejaren dertig.

De Video 2000. Technische superioriteit,
commerciële nederlaag.

De CD-speler. Dé Philips-uitvinding
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De P-iooo-computers. Torenhoge verliezen,
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Bij de presentatie van de CD-i-speler:
Jan Timmer interactief met Chubby Checker.

Het doseren van de eigen kracht

Een nogal twijfelachtig plan, want de mobiele telefonie — met
name autotelefoons - vormde nu juist een groeimarkt. Uiteindelijk is het niet tot een verkoop gekomen, maar door dit
soort praktijken kwamen Hilversum en Philips’ overige tele
communicatiebedrijven terecht in een periode van grote ver
warring, die twee jaar heeft geduurd. Toen kreeg een van de
oude telecom-directeuren, Jaap Gooijer, de leiding van tds. Hij
draaide de gedwongen en mislukte fusie in de praktijk groten
deels terug, een beslissing die later uitmondde in een definitieve
splitsing.
De overeenkomst met at&t was de grootste van een lange reeks
joint ventures, samenwerkingsverbanden en acquisities die
onder het presidentschap van Wisse Dekker tot stand kwamen.
Ook in dit opzicht was de penode-Dekker een cryfor help. De
samenwerkingsgolf werd immers vooral geïnspireerd en gemo
tiveerd door het besef dat Philips niet langer op eigen kracht een
zo breed georiënteerde speler op het gebied van de elektronica
kon blijven. De kern van dat besef lag echter in de woorden ‘op
eigen kracht’. Want Dekker wilde de breedheid, de diversifica
tie van Philips niet echt opgeven. Het bedrijf had wel zijn far
maceutische poot (Philips Duphar) en de produktie van lasmatenalen en golfkarton afgestoten — dingen die inderdaad wel erg
ver buiten de kernactiviteiten lagen — maar daarmee hield het zo
ongeveer op. Echt kiezen was er nog steeds niet bij. Misschien
kwam dat ook wel, omdat Dekker en de zijnen tegelijkertijd
verschillende doelen nastreefden. Ze zochten niet alleen hulp
op terreinen waar Philips zelf de hoge ontwikkelingskosten niet
meer kon of wilde opbrengen, ze zochten ook snelle ingangen
in nieuwe technieken, en niet in de laatste plaats een forse uit
breiding van de activiteiten in Noord-Amerika. De samenwer
kingsgolf was kortom zowel defensiefals offensief van karakter.
In sommige gevallen waren deze karaktertrekken zelfs hele
maal niet meer te onderscheiden. Toen zijn Duitse concurrent
en partner Grundig in 1983 in ernstige problemen raakte — met
name door grote verliezen op de v-zooo-videorecorders, die
het bedrijf in licentie van Philips produceerde - nam Eindhoven
een belang van 32 procent en bedong het de feitelijke zeggen
schap. Niet lang daarvoor was min of meer hetzelfde gebeurd
met Bauknecht, een — eveneens Duitse — producent van huis-
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houdelijke apparaten. De leiding van Grundig kwam in handen
van Herman Korting, voordien topman van Philips’ Duitse
nationale organisatie. In een interview met NR.C-Handelsbladin
1986 antwoordde Koning op de vraag wat Philips’ belang bij het
redden van Grundig was: ‘Daar zit een verdedigende kant aan
en een offensieve. Philips wilde niet dat Grundig naar een con
current zou gaan. En bij Philips vindt men het heel belangrijk
dat er een sterke Europese industrie op elektronisch gebied blijft
bestaan om in de concurrentieslag met Azië en Amenka staande
te blijven.’
Dezelfde argumentatie was van toepassing op de overname
van de Compagnie des Lampes in september 1982. Philips
exploiteerde samen met dit Franse bedrijf, een dochter van het
Thomson-concem, al sindsjaren een stuk of zes, zeven lampenfabneken. Dezejabriques reunies leverden zestig procent van hun
produktie aan Philips, en veertig procent aan de Compagnie.
Dat bedrijf had alleen een groot marktaandeel in Franknjk, ver
der was het relatief klein en bovendien draaide het slecht. Van
wege de al bestaande samenwerking was Thomson verplicht de
gezamenlijke fabrieken bij een besluit tot verkoop eerst aan Phi
lips aan te bieden. Het Eindhovense concern zei vrij snel ja,
mede uit vrees voor overname door een concurrent, die dan
tevens via de gezamenlijke fabrieken toegang zou knjgen tot
Philips’ expertise.
De tweede categorie samenwerkingsverbanden had te
maken met de wens snel toegang te knjgen tot nieuwe techno-'
logieën. De overeenkomst met AT&T was er zo een, hoewel
Philips in dat geval ook geen andere keus had dan een partner te
zoeken — of helemaal te stoppen met de grote centrales. De
meeste joint ventures en samenwerkingen waren echter veel
kleiner. Zo ontstond beginjaren tachtig een hele reeks samen
werkingen met Franse, Engelse en Amenkaanse bedrijven
(waaronder Buil, Alcatel, Thom-EMI, Intel) op gebieden als
radiotelefonie, straalverbindingen, navigatie-apparatuur, elek
tronische betaalkaarten, röntgenscanners, glasvezelkabels en de
ontwikkeling van chips.
Een van de meest veelbelovende joint ventures leek die met
de chemiereus Du Pont op het gebied van optische media, die
29 oktober 1985 werd aangekondigd. Beide firma’s werkten al
sinds 1981 samen in pd Magnetics (pdm), een fabriek in de
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Nederlandse plaats Oosterhout voor de produktie van magneti
sche banden (audio- en videocassettes en computertapes). Nu
wilden ze hun chemische en elektronische kennis bundelen ten
behoeve van de ontwikkeling en produktie van zogenoemde
optische media. Dat waren in de eerste plaats de compact discs,
maar daarnaast wilden de twee ook afgeleide produkten als cd’s
voor beelden, beschrijfbare cd’s en optische discs voor het
opslaan van computergegevens gaan ontwikkelen. Du Pont, dat
met name geïnteresseerd was in optische platen als opvolger van
fotografische röntgenplaten, bracht zijn proceschemische ken
nis in, Philips zijn algemene optische kennis. Aangezien het
Eindhovense concern al veel CD-expertise in huis had, ontving
het van Du Pont bovendien (netto) 145 miljoen gulden.
De plannen van de nieuwe Philips and Du Pont Optical
Company (pdo) waren bijzonder ambitieus. De wereldmarkt
voor optische media zou in 1990 zeker vier miljard dollar
omvatten en pdo wilde daar minstens een kwart van voor zijn
rekening nemen. Daartoe zou pdo Philips’ CD-fabnek in Hannover uitbreiden, een nieuwe CD-fabnek bouwen in King’s
Mountain (North Carolina), en zowel in de Verenigde Staten
als in Nederland bestaande ontwikkelingscentra versterken.
Tegen 1990 zou de capaciteit van beide fabrieken op tweehon
derd miljoen cd’s perjaar liggen, een vierde van het wereldwijd
geproduceerde aantal.
Ook in deze joint venture had Gerritjeelof de hand gehad.
Hij had eerder eenjoint venture tot stand gebracht met Control
Data Corporation (cdc), een van de grootste Amerikaanse
firma’s die ‘vrije’ — dat wil zeggen: met aan een bepaalde com
puterfabrikant gebonden — randapparatuur voor computers
maakten. Die joint venture heette Optical Storage Internatio
nal en ontwikkelde apparaten voor de optische opslag van com
putergegevens. Philips bracht de kennis in, cdc zou de toegang
tot de Amenkaanse markt verschaffen. Maar de constructie
werkte niet goed, zo bleek. De grote Amerikaanse computerfa
brikanten gingen meer en meer hun eigen randapparatuur ont
wikkelen, en ook de Japanners toonden zich actief. De joint
venture slaagde er niet in een sterke positie te verwerven, de
cultuurverschillen tussen Philips en cdc leverden stoornissen
op, ep bovendien bleek Jeelof niet in staat de zaak goed onder
controle te houden.
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Toen liet hij dus zijn oog vallen op Du Pont. Samen met deze
gigant zou Philips zich gaan concentreren op de eerder ge
noemde optische media - niet de apparatuur, maar de schijfjes.
Het interessante aan deze samenwerking was vooral dat Du
Pont goede contacten met computerfabrikant ibm had. Philips
zou daar via een joint venture van mee kunnen profiteren. Er
was echter één belangrijk probleem: ibm had zelf een zeer slech
te verhouding met Philips’ andere optische partner, Control
Data. De computerfirma voelde er niets voor om haar kennis,
die zij uitwisselde met Du Pont, te laten doorsijpelen naar Phi
lips, aangezien die kennis uiteindelijk ook weer bij Control
Data zou kunnen belanden. Dat kon alleen worden voorkomen
door een zeer ingewikkeld en daarmee moeilijk werkbaar con
tract tussen Philips en Du Pont.
Wederom gold: veel van de betrokkenen waren tegen het
plan. Data Systems en de divisie consumentenelektronica waren
vóór. Maar de adviserende staforganen vonden dat het hier ging
om een van Philips’ kerntechnologieën. Door de optische ken
nis — in de vorm van octrooien — onder te brengen in een joint
venture, zou het concern daar niet langer vrijelijk en zelfstandig
over kunnen beschikken maar afhankelijk worden van de
samenspraak met zijn partner. Om dezelfde reden was de corpo
rale staffoverigens ook tegen de joint venture met Control Data
geweest. Een onverantwoorde keuze, luidde het oordeel.
Jan Timmer, toen president van Polygram, was ook tegen.
Hij wilde niet dat Polygrams CD-fabriek in Hannover in de joint
venture met Du Pont werd ondergebracht. Control Data voel
de, uiteraard, al evenmin veel voor de ingewikkelde construc
tie, terwijl de Philips-mensen in de joint venture met cdc niet
wilden dat hun activiteiten op het gebied van de beschrijfbare
media werden losgemaakt uit die joint venture en overgebracht
naar de samenwerking met Du Pont. Discussie was onmogelijk.
Jan Timmer kon het verlies van zijn CD-fabriek een tijdje uit
stellen, maar verloor zijn conflict met Jeelof uiteindelijk. Ook
de Philips-mensen in de CDC-joint venture kregen geen poot
aan de grond, de nota’s waarin zij hun bezwaren verwoordden
werden niet eens serieus genomen. Naar verluidt heeft een van
hen tegenjeelofgezegd: ‘Gemt, er zijn twee mogelijkheden. Of
ik zeg alleen maar ja en amen, maar dan betaal je me te veel. Of
ik mag ook nee zeggen en dan voeren we een discussie. Maar dat
laatste kan hier kennelijk niet.’Jeelof zweeg.

I
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De Philips/Du Pont-joint venture ging in maart 1986 van start,
en al snel bleek de CD-markt zoveel harder te groeien dan ver
wacht, dat men besloot een oude langspeelplatenfabnek van
Polygram in Panjs om te bouwen en een Phihps-fabriek in
Engeland - waar al langere tijd videobceldplaten werden
gemaakt — in te zetten voor de CD-produktie. Het optimisme
was groot.
Toch had in ieder geval Philips vanaf het eerste begin kun
nen weten dat er ook reden was voor grote zorgen. De verko
pen van de CD-spelers waren in 1984 en 1985 explosieftoegeno
men, en uiteraard was er een grote vraag naar CD-plaatjes. Het
gevolg was dat alle fabrikanten snel hun produktiecapaciteit uit
bouwden. Eind 1985 was de overcapaciteit al zo groot dat er een
prijzenoorlog ontstond, met het bekende desastreuze gevolg
van zeer snel inknmpende marges. Toen pdo startte was er dus
volop reden om aan te nemen dat dit verhaal zich bij de CDplaatjes zou kunnen herhalen.
Dat was precies wat een jaar later, in 1987, gebeurde, pdo
was er weliswaar in geslaagd de grootste perser van CD-schijfjes
te worden, maar door de wereldwijde expansie van nieuwe,
efficiënte produktiefacilitciten was er inmiddels sprake van een
overcapaciteit van vijftig procent. De prijzen begonnen te
dalen. Terwijl Polygram vóór het ontstaan van de joint venture
nog wel geld had kunnen verdienen op het persen van cd’s,
raakte pdo nu snel in de verliezen. Behalve aan overcapaciteit
lag dat ook aan het feit dat de PDO-fabneken in technologisch
opzicht snel verouderden. Bovendien bleek de vraag naar de
professionele CD-toepassingen veel minder goed op gang te
komen dan gehoopt. In 1990 was de wereldmarkt voor optische
media geen 4, maar slechts 1,2 miljard dollar groot. Du Pont,
teleurgesteld door dit alles, verliet pdo (overigens was ook de
eerste joint venture van Philips en Du Pont — pd Magnetics — op
een mislukking uitgelopen). Philips nam de vier CD-fabrieken
over, zodat de fabriek in Hannover weer bij het concern terug
keerde, en de rest ging in de verkoop. Zowel de Amerikanen als
de Nederlanders hadden tientallen miljoenen guldens aan hun
gezamenlijke avontuur verloren. Gelukkig beschikte het Eindhovense concern ook nog over Polygram. Philips was zo ver
standig geweest om in 1985 zijn mede-aandeelhouder, het
Duitse Siemens, vrijwel helemaal uit te kopen en was nu voor
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negentig procent eigenaar. Net als andere platenmaatschappijen
profiteerde deze dochter wel van de CD-hausse. De overcapaci
teit zat immers bij de CD-persers, de verkopers van de plaatjes de software — hadden daar geen last van.
Nadat de optische media uit de joint venture met Control
Data waren gelicht en naar pdo overgebracht, brachten Philips
en cdc die joint venture onder in een nieuw samenwerkings
verband met de naam Laser Magnetic Storage International
(lmsi), met het hoofdkantoor in Colorado Springs. lmsi is nooit
goed gaan draaien en in 1990 weer onder volledige controle van
Philips gekomen. Daarmee kunnen Philips’ optische avonturen
in de Verenigde Staten als goeddeels mislukt worden gekwalifi
ceerd. Behalve niet te kwantificeren financiële verliezen, heb
ben de beide joint ventures vooral technologisch verlies opgele
verd. Philips liep voorop met zijn optische kennis, maar die
voorsprong is te weinig tot zijn recht gekomen en zelfs eniger
mate weggesijpeld.
Tot de meer offensieve categorie in Philips’ samenwerkingsen acquisitiegolf behoorden enkele overnames in de Verenigde
Staten. In de jaren zeventig had Philips daar al de chipsfabriek
Signetics en de televisiefabnkant Magnavox aangekocht. In
1980 respectievelijk 1981 kwamen daar de distributiekanalen
voor de dure hifi-apparatuur van de Japanse firma Marantz en
nog eens twee Tv-merken (Sylvania en Philco) bij. In februan
1983 sloeg de lichtgroep een grote slag met de aankoop van de
complete lichtdivisic van Westinghouse met onder andere elf
fabrieken in de vs en Canada, 6700 werknemers en een omzet
van rond de vierhonderd miljoen dollar perjaar. Aan de overna
me, die ruim vijfhonderd miljoen gulden kostte, was een perio
de van uitvoerig onderzoek en onderhandelen voorafgegaan Philips sprak tijdens de voorbereidingen over het project
‘David’, Westinghouse over het project ‘Goliath’. De Eindho
venaren wisten dat ze van doen hadden met een verouderd
bedrijf, maar ze meenden het met hun kennis op het gebied van
de lampenfabricagc snel te kunnen saneren en moderniseren.
Uiteraard speelden strategische overwegingen een rol bij
deze aankoop. Lange tijd was Amerika het domein van General
Electric (ge), Sylvania (dit lampenmerk was een zuster van de
TV-groep die Philips eerder had gekocht) en Westinghouse.
Europa was Philips’ thuismarkt. Deze terreinafbakening was
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echter geleidelijk aan het afbrokkelen. Sylvania was mediojaren
zestig in Europa neergestreken en beschikte over een verkoop
organisatie in Genève en enkele fabrieken in Italië en Duitsland.
Philips had daarop gereageerd met twee kleine acquisities in
Canada en de vs. Later, in de jaren zeventig was ook GE de
oceaan overgestoken om speciale lampen in Engeland te maken.
En dus was Philips op zijn beurt weer gaan broeden op een
tegenzet. Er vonden een paar gesprekken met Sylvania plaats,
maar de moeder van dat bednjf, General Telephone & Electro
nics, wilde niet verkopen. Van Westinghouse daarentegen was
bekend dat het zich uit de consumentenartikelen terug wilde
trekken. Het had al, een paar jaar daarvoor, zijn witgoeddivisie
(koelkasten, wasmachines en dergelijke) afgestoten. Philips wist
bovendien dat de hchtdivisie van Westinghouse al jaren in
omzet en resultaat terugzakte. Het viel dus te verwachten dat
het bednjfer wel vanafzou willen. Die inschatting klopte. Louis
Schoffelmeer, de eigenzinnige en krachtige directievoorzitter
die Philips’ lichtgroep al jaren leidde, meende dat hier een unie
ke kans lag. Door de overname van de Westinghouse-divisie
zou Philips’ aandeel op de Amenkaanse lichtmarkt van vijf naar
vijfentwintig procent springen. Daarmee zouden de Nederlan
ders zich in één klap in de vs manifesteren als een serieuze con
current van General Electric (meer dan zestig procent markt
aandeel). En als Philips Westinghouse niet kocht dan zou Osram
het wel doen, zo vreesde men.
De Raad van Bestuur gaf Schoffelmeer — die per slot van
rekeningjaar najaar zorgde voor prachtige winsten — met een
gerust hart zijn zin. Hoewel dat nog even spannend was, gaven
de Amerikaanse anti-trust-autoriteiten Philips het groene licht —
ze vonden dat de overname niet tot een onaanvaardbaar mono
polie of inperking van de concurrentie zou leiden. Toen begon
de inpassing van de nieuwe aanwinst in Philips’ bestaande licht—
organisatie. Dat proces nu bracht een veelvoud van moeilijk
grijpbare problemen met zich mee, die ertoe leidden dat Wes
tinghouse pas begin 1991 uit de rode cijfers begon te raken, drie
jaar later dan gepland.
In de eerste plaats verslikte Philips zich in de omvang van de
broodnodige renovaties. Schoffelmeers mensen wisten dat de
machines die Westinghouse gebruikte, ten dele verouderd wa
ren en er bovendien technisch anders uitzagen dan de machines
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die Philips gedurende de negentigjaren van zijn bestaan zelfhad
ontwikkeld Door de aankoop had men ineens twee verschil
lende technologieën in huis; twee typen machines, met uiteenlopende fabncagevoorschnften en onderhoudsmethoden, afge
stemd op ten dele verschillende lamptypen. Het handhaven van
die situatie zou onder andere inhouden dat Philips’ ontwikke
laars en technici zich ook in de Wcstinghouse-technologie
moesten gaan verdiepen.
Dat kon niet goed gaan, en het was dan ook al bij de aankoop
duidelijk dat een groot deel van het machinepark - met name de
machines die TL-lampen maakten — moest worden vervangen
door eigen materieel. Het vergde bovenop de aankoopsom een
investering van nog eens rond de vijfhonderd miljoen gulden.
Het probleem was: alleen de eigen machinefabrieken in Neder
land konden dat materieel leveren. Maar die waren gewend hun
produktie vier jaar vooruit te plannen en konden maar een
beperkte extra capaciteit beschikbaar stellen. Het was wel
mogelijk om met man en macht nieuwe machines voor Westinghouse te gaan bouwen, maar dat zou betekenen dat moder
niseringen en uitbreidingen van allerlei lichtfabrieken in andere
landen moesten worden uitgesteld. Dat kon met. Philips was
bovendien bezig met de ontwikkeling van machines voor de
produktie van halogeenlampen. Ook die wilde de lichtgroep
snel aan het draaien hebben. Het was al een tijdje duidelijk dat
de halogeenlamp niet alleen voor gebruik in auto’s, maar ook in
de huiskamers zeer populair aan het worden was. Philips’ licht
groep was daar tamelijk laat achtergekomen en wilde haar ach
terstand op de concurrentie nu snel inhalen.
Om al dit soort redenen kon de modernisering van Westinghouse niet het tempo knjgen dat eigenlijk gewenst was. Schoffelmeers technische collega had daarvoor gewaarschuwd. Hij
was tegen de aankoop geweest, juist omdat hij vreesde dat de
renovatie Philips’ krachten te boven zou gaan - een conclusie
die (het kleinere) Osram overigens al eerder had getrokken toen
het Westinghouse onder de loep nam. Maar het strategische
belang van deze stap op de Amerikaanse lichtmarkt was voor
SchofFelmeer en de Raad van Bestuur zó dwingend dat men de
te verwachten problemen bij de renovatie op de koop toe nam.
Jammer genoeg waren er tegelijkertijd nog wat andere, min
der goed voorziene problemen. Zo bleek concurrent General

.

Het doseren van de eigen kracht
Electric bijzonder fel op de overname te reageren, met een onEuropese agressiviteit waar de Nederlanders het moeilijk mee
hadden. In de vs is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat fabrikanten
zichzelfin reclamecampagnes direct tegen een concurrent afzet
ten, en die ook met naam en toenaam noemen. Dat deed ge
ook. Het Amerikaanse bedrijf startte onder andere een miljoe
nen dollars kostende campagne, waarin het Philips’ lagedruknatriumlampen, bestemd voor straatverlichting, afkraakte en de
eigen hogedruk-natriumlampen aanprees. Bovendien startte ge
een prijzenoorlog waarin Philips wel moest meedoen, en stak
het veel geld in het wegkapen van Westinghouse-dealers door
middel van extra kortingen en dergelijke. Philips op zijn beurt
kampte met de handicap dat zijn lichtactiviteiten in de vs tot dan
toe nogal klein waren geweest, zodat het over een niet al te
ruime kennis van de Amerikaanse lichtmarkt beschikte. Men
wist bijvoorbeeld helemaal niet goed welke winkelketens in
opkomst waren en welke slecht liepen. Ook bij de North Ame
rican Philips Corporation was die know-how niet sterk ontwik
keld Dat was napc op zichzelf niet te verwijten, aangezien lam
pen via geheel eigen wegen naar de klant gaan. Voor het verko
pen van professionele lampen zijn contacten met overheden,
installatiebureaus, architecten nodig. Gewone gloeilampen
worden voor een belangrijk deel via supermarkten verkocht.
Allemaal distributiekanalen waar napc weinig mee te maken
had gehad.
Bovendien koos napc de verkeerde mensen om Westinghouse te leiden. De eerste was Steven Tuminello, die daarvoor
de baas was geweest van Philips’ eigen lichtactiviteit in de vs,
zoals gezegd een tamelijk kleine business. Tuminello kreeg zijn
nieuwe baan vermoedelijk als dank voor het feit dat hij de hele
acquisitie had voorbereid. Maar voor hij zijn kwaliteiten had
kunnen bewijzen schoof hij door naar de top van napc, waar hij
vice-president werd. Hij werd opgevolgd door zijn tweede
man, Al Hegedus, een technicus die eerder lange tijd bij Gener
al Electric had gewerkt. Deze bleek een mislukking, en ook zijn
opvolger Dick Capra was niet succesvol. In zeven jaar tijd ver
sleet Westinghouse zo drie president-directeuren.
En daar bleef het niet bij. Ongelukkigerwijs kreeg de beste
Amerikaan in het directieteam, de commerciële vice-president,
een jaar na de acquisitie een beroerte en raakte op non-actief.
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De subtop van Westinghouse ging intussen en niassc op de loop,
enerzijds uit onvrede over de topmanagers die ze vanuit New
York toegezonden kregen, terwijl ze anderzijds ook vanuit
Eindhoven werden overstelpt met bemoeienissen, technische
ondersteuning en produktmanagers. Ze kregen als het ware in
één klap Philips’ matnx op hun nek, en dat bekwam hun kenne
lijk in het geheel niet.
Zo stapelden de problemen zich op. Lage verkoopprijzen,
hoge investeringen, moeilijkheden met het management, dit
alles leidde ertoe dat Westinghouse maar uiterst langzaam uit het
moeras kroop. Philips moest bovendien veel geld uitgeven aan
de omschakeling van de merknaam ‘Westinghouse’ naar ‘Phi
lips’. Zoals niet ongebruikelijk is, was bij de overname afgespro
ken dat de oude merknaam zeven jaar zou worden gehandhaafd
- de eerste paarjaar nog zonder, daarna met de toevoeging ‘Phi
lips’. Maar bij het publiek stond Westinghouse bekend als een
fabrikant van goedkope, minder goede lampjes, terwijl ‘Philips’
als merknaam voor lampen in de vs helemaal onbekend was - de
eerder aangekochte kleine fabrieken leverden immers onder de
merknaam Norelco. Het kostte Philips jarenlang zo’n vijfen
twintig miljoen dollar per jaar aan intensieve reclamecampagnes
om enige naamsbekendheid op te bouwen.
Driejaar na de aankoop, in 1986, stond Westinghouse - dat
goed was voor tien tot vijftien procent van Philips’ totale lichtomzet — er zwakjes voor. De kwik- en natriumlampen liepen
goed, de TL-buizen bereikten het break even point, maar de autolampen en gewone gloeilampen maakten grote verliezen. In
hetzelfde jaar ging Louis Schoffelmeer met pensioen, en werd
Ype Bouwkamp (een van de huidige vice-presidenten van het
concern) leider van Philips’ lichtgroep. Later dat jaar won presi
dent Cor van der Klugt zijn grote gevecht met de us Philips
Trust en n apc, en kwamen de Amerikaanse activiteiten einde
lijk nadrukkelijk onder het gezag van Eindhoven te staan. Een
belangrijk nadeel daarvan was dat Amerika nu moest bijdragen
in de concernkosten. Dat maakte het resultaat van Westing
house nog negatiever. De gezagsverhoudingen kwamen wel
een stuk duidelijker te liggen. Dankzij het onder controle bren
gen van Amerika kon Bouwkamp goede afspraken met na pc
maken over beider verantwoordelijkheden, waarbij het duide
lijk was dat Eindhoven uiteindelijk de beslissingen nam.

Het doseren van de eigen kracht

De licht-top besloot nu om de stroom van adviseurs die Westinghouse overspoelde, in te dammen, en stuurde in plaats daar
van de beste marketingman en de beste industriële directeur die
ze kon vinden, naar de vs om Westinghouse-president Capra te
ondersteunen. Maar het zat nog steeds niet mee. In 1990 trok
men de marketingman weer terug en werd Capra, die toch te
zwak bleek, vervangen door de Nederlander Karei Vuursteen —
die tot Philips’ grote pech binnen een halfjaar vertrok naar de
Raad van Bestuur van het bierconcem Heineken. Vuursteen is
inmiddels als president van North American Philips Lighting
Corporation (n a plc), het bednjfwaarin de Amenkaanse licht—
activiteiten zijn ondergebracht, opgevolgd door Robert Minkhorst, voordien een van de directeuren van de divisie kleine
huishoudelijke apparaten.
Zo bleef het lange tijd sukkelen. Pas begin 1991 was de
modernisering van Westinghouse vnjwel helemaal afgerond.
General Electnc blijft Philips op de Amenkaanse lichtmarkt fel
beconcurreren en heeft ook in Europa alweer een tegenzet
gedaan: de aankoop van het Hongaarse lampenconccm Tungs
ram — na Philips en Osram derde op de Europese ranglijst. Wes
tinghouse, dat inmiddels die naam niet meer draagt, realiseerde
in het eerste kwartaal 1991 voor het eerst een uiterst bescheiden
winstje. Maar het was een moeilijke weg en het zal nog wel
enige tijd duren voordat duidelijk is of deze strategische aan
koop inderdaad goed rendabel te maken valt.
Inmiddels had Philips zich in 1990 alweer helemaal terugge
trokken uit de joint venture met at&t, die in 1984 van start was
gegaan. Het plan om de Europese markt te veroveren was gro
tendeels mislukt, apt kreeg weliswaar van de Nederlandse ptt
de garantie dat het tot 1989 liefst 75 procent van alle orders zou
mogen uitvoeren, maar in andere Europese landen bleven de
deuren voor de Nederlands-Amenkaanse grote telefooncentra
les gesloten. Zoals te verwachten viel na de eerder geciteerde
negatieve uitlatingen van de directeur telecommunicatie van de
Franse ptt, verloor apt de strijd om een grote order uit dat land
aan Ericsson. Het ging daarbij vermoedelijk deels om antiAmerikanisme, deels om het feit dat Philips zich na zijn verbin
tenis met at&t in de verschillende Europese landen niet langer
meer als een nationaal bednjf kon presenteren - het imago dat
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voordien zo effectief was geweest. En de verschillende ptt’s
bleven hun voorkeur voor nationale, althans op zijn minst
Europese bedrijven en/ofcombines behouden. Zo gafBelgië in
1987 orders aan het Franse Alcatel en het Duitse Siemens. InEngeland gingen orders naar gec, Plessey (beide Bnts) en de
gelegenheidscombine Thom-Ericsson (Bnts-Zweeds). apt kon
daar alleen wat freephone-centnles slijten - een nevenprodukt,
speciaal bestemd voor het exploiteren van 06-nummers.
Duitsland bleef gesloten voor iedereen behalve Siemens.
Het zag ernaar uit dat Philips bij nader inzien toch meer kansen
had gehad in een samenwerking met Ericsson of in een joint
venture waann at&t een nadrukkchjk minderheidsbelang had
gekregen. Ondanks een omzetgroei van vijftig procent in de
driejaren na zijn opnchting bleef het bedrijf diep in de rode cij
fers. De ontwikkelingskosten (at&t’s digitale centrale moest op
veel punten worden aangepast aan Europa) waren hoger dan
gedacht, en de Amerikanen begonnen geleidelijk meer van hun
eigen mensen de joint venture in te sluizen. Bij gesprekken her
en der in Europa bleek dat nationale telefoonmaatschappijen
wellicht geïnteresseerd waren in het geven van orders indien ze
in apt zouden kunnen participeren. Maar at&t voelde er wei
nig voor om zijn aandeel te verminderen en de zeggenschap
kwijt te raken.
Zo groeide — vooral na het Franse fiasco — binnen Philips de
gedachte: apt kost ons geld, de Amenkanen nemen de zaak
langzaam over, er is belangstelling voor participatie van anderen
— misschien moeten wij ons aandeel maar verminderen. Uitein
delijk viel in 1987 het besluit om dat ook daadwerkelijk te doen.
Philips bracht zijn aandeel terug naar veertig procent. Dat was
het begin van het einde, apt ging zich at&t Europc noemen en
enige tijd later zakte Philips’ aandeel naar vijftien procent - een
beslissing van president Cor van der Klugt, die immers van het
begin af aan geen voorstander van de joint venture was geweest,
en bestuurslid Gerd Lorenz.
In 1990 trok Eindhoven zich helemaal uit de joint venture
terug. at*t NetWork Systems International, zoals de vroegere
joint venture zich nu noemde, kon sindsdien enige aardige suc
cessen in Oost-Europa boeken - dankzij de exportsteun van de
Amerikaanse overheid, die na de verdwijning van het Ijzeren
Gordijn op gang kwam. Nu de hoge aanloopinvesteringen zijn
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verdwenen is at&t-nsi winstgevend. Het bednjf heeft zich ook
enige positie in Spanje en Italië kunnen verwerven. Het zegt zelf
dat dat te danken is aan Philips, maar vemioedelijk is het veeleer
te danken aan de terugtrekking van het Nederlandse concern.
Die maakte de weg vrij voor deelname van de Spaanse maat
schappij Telefonica en de Italiaanse onderneming stet in atatnsi en daarmee voor orders uit die landen. Daarnaast is de
onderneming actief in België, Engeland en Zwitserland. In juni
1991 kwam het bedrijf in het nieuws, omdat het een groot deel
van de opdracht tot verbetering van het Poolse telefoonnet bin
nenhaalde, een contract van zeshonderd miljoen dollar over een
periode van vier jaar. De opdracht behelst de levering van transmissie-apparatuur — de Philips-specialiteit die David Geest en
zijn directieteam in 1983 zo graag binnen het eigen concern
hadden willen houden.

Zo gingen gedurende de jaren tachtig veel van de grote plannen
van — met name — Wisse Dekker en Gerrit Jeelof de mist in. Tal
van acquisities en samenwerkingsverbanden mislukten ofleverden bij lange na niet het gewenste resultaat op. De meest gunsti
ge uitzonderingen waren Grundig, dat na het binnensluizen van
Philips-man Herman Koning weer winstgevend werd, en Polygram, dat door Philips op tijd verworven werd en dat zich ont
wikkelde tot een van de belangrijkste winstbronnen van het
concern.
Men kan zich afvragen of de expansieve avonturen die onder
leiding van Dekker ondernomen werden, over het algemeen
wel voldoende doordacht waren. Dat geldt voor sommige van
de hier beschreven gevallen, maar bijvoorbeeld ook voor de
beslissing om miljarden guldens te gaan steken in de ontwikke
ling van 1 Megabit-geheugenchips, die verderop nog aan de
orde komt. Al te vaak raakten dit soort besluiten vermengd met
persoonlijke ambities (apt) en zelfoverschatting (de 1 Megabit),
en getuigden ze van niet al te sterk ontwikkeld strategisch
inzicht (pdo). Tegenspraak had geen zin, en vooral de doordrammerij van Gerrit Jeelof heeft bij veel Philips-managers tot
ernstige frustraties geleid.
Wisse Dekker en degenen die hem omringden doen achter
af wat denken aan een stel desperado’s. De ombouw van het
concern verliep te moeizaam. Ondanks een internationaal eco-
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nomisch herstel en stijgende omzetten werd Philips’ winst niet
structureel beter, terwijl dan weer de ene, dan weer de andere
divisie in problemen raakte en aan een nieuwe sanering moest
worden onderworpen. Dekkers reacties waren die van een bok
ser die met zijn rug in de touwen staat, en nog maar één uitweg
ziet: de wilde vlucht voorwaarts. Hij haalde uit naar Japan.
Zodra dat land hem een scherpe linkse hoek uitdeelde, riep hij
de scheidsrechter — de Europese Commissie — erbij, en vervol
gens probeerde hij met een serie ongerichte slagen weer in het
midden van de nng te geraken. Wat ontbrak was de balans in de
voeten, de scherpe blik, het doseren van de eigen kracht, de
concentratie op de tactiek van de tegenstander, en vooral: een
eigen strategie.

Regeren over het graf

In 1984 brak eindelijk weer eens de zon door. De saneringen
van 1980-1982 leken hun vruchten afte werpen, de hoge dollar
koers stuwde de verkopen van allerlei professionele produkten
omhoog, de chips gingen als warme broodjes over de toonbank,
de verliezen op de computers namen wat af, het probleem van
de grote telefooncentrales leek opgelost door de joint venture
met at&t, de eerste VHS-videorecorders die het concern produ
ceerde verkochten aardig, en in de strijd om de CD-speler leek
Eindhoven althans in Europa aan de winnende hand. Omzet en
winst bereikten recordhoogten, en aan het eind van het jaar
durfde Wisse Dekker te opperen dat Philips in 1990 minstens
tachtig miljard gulden zou kunnen omzetten.
Rond diezelfde tijd begon het concern bovendien een
gedurfde inhaalrace: de ontwikkeling van een 1 Megabit stati
sche geheugenchip, een miljardeninvestering die Philips in staat
moest stellen zijn achterstand op de Japanners in het kerngebied
van de micro-electronica binnen een jaar ofvier in te lopen. Het
besluit de 1 Mb-chip te gaan bouwen kwam met de inmiddels
gebruikelijke voortvarendheid tot stand, en ook elders binnen
Philips heerste wat men een sense of urgency noemt: men moest
haast maken.
Tegen deze achtergrond van naderend succes, van optimis
me en van vechtlust, die Wisse Dekker in zijn persoon sterk
wenste te belichamen, ontstond een hernieuwde belangstelling
voor de ontwikkeling van een alomvattende strategie. Op zich
was het denken over strategische keuzen niet nieuw — de lezer
herinnert zich wellicht het lijstje van Kuilman en Calon van
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eindjaren zeventig. Maar het was tot nu toe gebleven bij rituele
plichtmatigheden, die zelden of nooit leidden tot concrete
beslissingen. Bovendien hadden veel van de speciale commissies
uit eerdere jaren zich geconcentreerd op moeilijke problemen
zoals het administratieve systeem of de verhouding tussen produktdivisies en nationale organisaties. Het bedenken van een
strategie is aantrekkelijker en inspirerender.
Toen Wisse Dekker Philips’ grote doelstelling, inmiddels
bekend onder de informele naam ‘scenario-’9i ’, begin 1985 aan
zijn hoofdstaf presenteerde, was die overigens nog ambitieuzer
dan de eerste, publieke versie. Was in de eerste versie sprake
geweest van een na te streven rendement van drie procent, nu
werd zelfs een winst van vijf procent genoemd. De president
ontmoette vrijwel uitsluitend enthousiasme. Slechts een enke
ling protesteerde dat het hier ging om een optelsom van prog
noses en dat er nog steeds geen fundamentele keuzen in zaten.
Sommigen verbaasden zich over het feit dat Dekker met zijn
scenario ‘over het graf heen regeerde’. Hij zelf zou immers in
1991 allang geen president meer zijn, en niet hij maar zijn opvol
ger zou uiteindelijk op dit soort doelstellingen aangesproken
kunnen worden.
Zoals zo vaak leidden de discussies ook nu weer tot de instel
ling van een commissie — ditmaal zelfs twee commissies. Als uit
gangspunt fungeerde een analyse die het huidige bestuurslid
Henk Bodt had gemaakt in de periode waann hij directeur cor
porale planning was, tussen 1981 en 1983. Bodt had in die analyse
nogal geleund op de terminologieën van Prahalad, een Ameri
kaanse consultant die in die tijd bij Philips furore begon te
maken. In navolging van C.K. Prahalad maakte hij onderscheid
tussen core en non core, en tussen interlinked en stand alone activi
teiten. Licht was vanzelfsprekend een kernactiviteit, maar een
die sterk op zichzelf stond en weinig relaties met andere divisies
had — dus: core/stand alone. De consumentenelektronica was
ook core, maar daarnaast sterk interlinked met de componentenpoot, die immers als een belangrijke leverancier voor CE fun
geerde en zelf ook als core/interlinked moest worden aange
merkt. Datzelfde gold voor telecommunicatie en Data Systems.
Als non core/stand alone-activiteiten identificeerde Bodt de
overige divisies: medische systemen, kleine en grote huishoude
lijke apparaten, defensiesystemen, en i&e (industriële en elek-
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tro-akoestische systemen). Het was een heldere, zij het nogal
theoretische exercitie. Er ontbrak met name één belangrijk ele
ment aan — een oordeel over de levensvatbaarheid van al die
activiteiten.
Toen de Raad van Bestuur in 1985 twee strategiecommissies
in het leven riep, grepen die terug op Bodt. De ene groep, onder
leiding van Cor van der Klugt, boog zich over de interlinked
onderdelen, de tweede, met bestuurslid Maarten Kuilman als
voorzitter, bekeek de stand alone-activiteiten. Gedurende het
halve jaar waarin zij hun rapporten voorbereidden, bleek voor
de zoveelste keer dat het doen van aanbevelingen alleen maar
zin had als Philips’ grote, onopgeloste problemen werden aan
gepakt: met name de verhouding tussen nationale organisaties
en produktdivisies en de sterk verzuilde structuur van de Raad
van Bestuur zelf, die het maken van fundamentele keuzen ern
stig bemoeilijkte. Geen enkele strategie had een kans van slagen
als daar niet eerst wat aan gedaan werd.
En dus manifesteerde zich opnieuw, in alle hevigheid, de
vicieuze cirkel waarop ook eerdere commissies stuk waren
gelopen. Toen de beide commissies later in 1985 hun rapporten
uitbrachten, was Philips in feite geen stap verder. De vraag naar
de overlevingskansen van zijn verschillende activiteiten was
onbeantwoord gebleven, en leidde intern alleen maar tot felle
discussies. Wat te doen met de computers? Een kernactiviteit,
jarenlang verliesgevend, en toevallig datzelfde jaar even in het
zwart. Fors oppeppen, toch maar weer een partner zoeken, een
ander bedrijf aankopen? Wat tc doen met de kleine huishoude
lijke apparaten? Geen kernactiviteit, zou weg moeten, maar is
wel winstgevend. En de grote huishoudelijke apparaten dan?
Pas Bauknecht gekocht, gesaneerd, gezond. En de ifcE-divisie?
Niet-kem, maar gereorganiseerd en na een moeilijke periode
toch weer winstgevend geworden. Dus, tja.
Wisse Dekker zelf interesseerde zich inmiddels nauwelijks
meer voor dit soort vraagstukken. Hij bereidde zich al sinds juni
1984 voor op een vervroegd vertrek als president van de Raad
van Bestuur. In die maand namelijk was Y. Scholten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, overleden. Scholten was
de beoogde opvolger geweest van Henk van Riemsdijk, die in
april 1986 op grond van zijn leeftijd zou aftreden als voorzitter
van de Raad van Toezicht (annex president-commissaris). Na
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de dood van Scholten diende zich de kandidatuur aan van Nico
Rodenburg - hetgeen Dekker totaal niet zinde. Dekker van zijn
kant moest officieel in 1987 als president van de Raad van
Bestuur plaats maken voor zijn opvolger Cor van der Klugt,
maar hij wilde eigenlijk wel een jaar langer blijven. Alleen, hij
had nog een andere wens: na zijn presidentschap van de Raad
van Bestuur doorschuiven naar de stoel van Van Riemsdijk.
Ook om te verhinderen dat Rodenburg die stoel zou bezetten,
bedacht hij de volgende constructie: hijzelf zou tot in 1988 pre
sident blijven en intussen moest een van de andere leden van de
Raad van Toezicht als een soort interim-voorzitter fungeren.
Maar Van Riemsdijk voelde niets voor het idee van een tussen
paus. Hij maakte Dekker duidelijk dat hij wat hem betreft een
jaar langer president mocht blijven, maar dan zou hij daarna
gewoon lid van de Raad van Toezicht worden, geen voorzitter.
Het was dus kiezen: tot 1988 het concern daadwerkelijk
besturen of tot 1996 (zijn tweecnzeventigste levensjaar) de rol
van de onkwetsbare man achter de schermen spelen. Dekker gaf
de voorkeur aan het laatste. Met name aanhangers van de ‘grote
communicator’ namen hem dit vervroegde vertrek nogal kwa
lijk. Dekker had hun gezegd dat ze moesten geloven in zichzelf,
in Philips en in de kans op succes. En nu nam hij afstand van hen,
net op het moment waarop duidelijk werd dat mooie woorden
niet genoeg waren. Het jaar 1984 was dan wel mooi geweest,
maar 1985 had aanleiding gegeven voor een terugkeer van de
twijfels. De chipsmarkt was dramatisch ingezakt, en Philips’
aanvankelijke succes in de oorlog rond de CD-speler was ineens
overschaduwd door een nieuwe prijzenslag. Hoewel de omzet
groeide tot boven de zestig miljard gulden, zakte de winst weer
terug onder de magische grens van een miljard. Kortom: er ver
schenen weer wat wolken aan de horizon. Maar Dekker koos
voor zichzelf.
Intussen was van alle grote Philips-problemen cr eigenlijk maar
één wat grondiger aangepakt: dat van de produktieconcentratie.
In de eerste helft van de jaren tachtig had Philips in Europa ruim
80 van zijn 275 fabrieken afgestoten. Wereldwijd waren er in
1985 nog zo’n 420 over, een reductie van ongeveer vijftien pro
cent ten opzichte van 1980, terwijl ook het personeelsbestand in
die jaren met ongeveer hetzelfde percentage was ingekrompen.
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Een groeiend deel van de produktie vond nu plaats in moeder
fabrieken, waar één enkel type produkt voor vele andere landen
werd geproduceerd, zoals bijvoorbeeld de CD-spelers in Hasselt
en de videorecorders in Wenen. Er was ook aandacht besteed
aan de verbetering van de logistiek. Zo was het bijvoorbeeld bij
de componentendivisie heel normaal geweest dat de helft van
haar levenngen te laat bij de klant (in veel gevallen eigen Philipsfabneken) arriveerde. Maar in de loop van de jaren tachtig kon
dat worden teruggedrongen tot een procent of tien, dankzij de
invoering van een redelijk effectief geautomatiseerd systeem.
Veel assemblagefabrieken hoefden nu minder voorraden aan te
houden, wat aanzienlijke besparingen opleverde. Overigens
was dat computernet nogal ingewikkeld en duur, mede doordat
alle nationale organisaties natuurlijk hun eigen computersyste
men bleven handhaven. Die moesten allemaal aan het hoofdsys
teem worden gekoppeld — automatiseringsdeskundigen weten
dat daar bijzonder veel haken en ogen aan zitten.
Toen Wisse Dekker vertrok waren de effecten van dit soort
ingrepen al volop merkbaar, hoewel tegelijkertijd duidelijk was
dat ze nog onvoldoende zoden aan de dijk zetten. Zo waren er
bijvoorbeeld nog steeds een stuk of zeven televisiefabrieken in
Europa, terwijl twee voldoende zouden zijn. Twee jaar later
zou zijn opvolger Van der Klugt de pers vertellen dat het aantal
Europese produktie-eenheden eigenlijk met nog eens een
derde moest worden ingekrompen tot 100 of 110.
Dat nu was kenmerkend voor Dekkers erfenis. Hij was een
te zachte heelmeester geweest. Hij had de nog steeds bestaande
gedwongen winkelnering—de verplichting voor Philips-fabrieken om binnen het concern in te kopen — gedeeltelijk laten
voortbestaan, hoewel een radicalere inperking daarvan wel
mogelijk was geweest. Dekker had ook het probleem van de
bureaucratisering en de uitdijende staf niet opgelost, terwijl hij
Philips’ administratieve ziekte van de interne subsidies maar ten
dele had aangepakt. Hij had de salarissen van zijn directeuren en
adjunct-directeuren gekoppeld aan hun prestaties, maar zij
behielden hun aangename gegarandeerde basisinkomens, en
nog steeds werd geen hoofdstaflid dat apert faalde, ooit ontsla
gen. Hij had een centraler reclamebeleid in gang gezet, maar
het structurele probleem van de te trage produktontwikkeling
woekerde voort. Philips had zich onder zijn leiding wel gepre-
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senteerd als een open, modern en agressief bedrijf, maar het was
nog steeds nauwelijks of niet toegankelijk voor buitenstaanders,
zeker niet in de top. Bij zijn afscheid claimde Dekker het als een
verdienste dat er inmiddels nogal wat buitenlanders in Philips’
Raad van Toezicht zaten. Maar hijzelf werd de voorzitter, en
zoals later duidelijk zal worden heeft hij niet geaarzeld zijn
machtswoord te gebruiken en zijn collega-leden te overrulen.
Het belangrijkste probleem dat Wisse Dekker onopgelost
achterliet, was dat van de autonomie van de nationale organisa
ties. Naast het jaarlijkse overleg met de NO-bazen, nep hij een
corporale council in het leven, waarin de landen- en divisie-topmanagers nu gezamenlijk over belangrijke thema’s konden dis
cussiëren. Verder onderhandelde hij met Pieter Vink en Cees
Bruynes over het beëindigen van de lastige en eigenzinnige US
Philips Trust. Maar hij liet het aan zijn opvolger Cor van der
Klugt over om nu eens met de vuist op tafel te slaan.
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De grote haast van Cor van der Klugt

Cor van der Klugt had haast. Hij was net 61 jaar oud — op 30
maart, een Ram dus — toen hij m 1986 aan de laatste baan van
zijn Philips-carnère begon. Vijfjaar had hij tot zijn beschikking,
en hij was van plan die van de eerste tot de laatste minuut te
gebruiken. Hij werkte dag en nacht. In zijn auto zat hij altijd te
telefoneren en brieven te dicteren aan zijn secretaresse Thea
Bor. Hij sliep vaak maar dne ofvier uur, belde zijn medewerkers
om half twee ’s nachts of om half acht op zondagmorgen met
een vraag of een opdracht. En nog kwam hij tijd te kort. Het was
bijna onmogelijk om tot zijn agenda door te dringen. Wie met
hem op reis ging vertrok altijd te laat, en kwam bijna altijd te laat
aan. Onderweg praatte en praatte hij maar door, zo snel dat som
migen sterk de indruk kregen dat hij voortdurend zijn eigen
gedachten probeerde in te halen.
Velen vonden hem extreem vermoeiend, maar aangezien
Van der Klugt tegelijkertijd beschikte over een Latijnsamerikaanse charme, werd het hem vaak toch ook weer van harte ver
geven. Hij was gewoon een grandioze jonge hond, een sprin
ger, een jongleur, zeiden zijn fans vertederd tegen elkaar, die
snelheid en beweeglijkheid waren een kwestie van karakter.
Dat klopte ook wel. ‘Ik ben motorisch nogal hongerig’, zei
hij zelf eens tegen een verslaggever. Hij was gek op sporten als
tennis en golf, en een paar keer per jaar ging hij met de racefiets
op pad, samen met een clubje bekende Nederlanders, onder wie
de politicus Dries van Agt, de musicus Tonny Eijk en de acteur
IJf Blokker. ‘Door Oefening Flinker’ heette dat clubje. Van der
Klugts dochter, een psychologe, vertaalde de afkorting daarvan,
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dof, liever met ‘Door Ouderdom geFrustreerder’. ‘Amateurpsychologie’, zou hij daar zelf ongetwijfeld van zeggen. Van der
Klugt was er de man niet naar om ergens lang bij stil te staan, laat
staan bij zichzelf. Anders dan zijn dochter suggereerde,
beschouwde hij zijn hyperactieve, springerige, gehaaste leven
niet als een race tegen de klok van de ouderdom, welnee, die
klok moest maar eens proberen om hèm bij te blijven. Eén ding
stond in ieder geval vast: als er al iemand buiten adem zou raken,
dan was het niet Cor van der Klugt.

Meestal bogen Philips’ Raad van Toezicht, de zittende presi
dent en de pnoriteitsaandeelhouders zich al zo’n anderhalf jaar
tevoren over de keuze van de volgende president. Aangezien
Wisse Dekkers afscheid was voorzien voor 1987, zal die keuze
dus eind 1985 aan de orde zijn geweest. De mogelijkheden
waren beperkt. Cor van der Klugt was niet de jongste meer,
maar ook Gerot Jeelof was of al tamelijk oud. Pannenborg was
eerder kandidaat geweest, maar werd ook toen al niet gekozen
(dat was toen Rodenburg Van Riemsdijk opvolgde). Martin
Kuilman, een zakelijke man en wars van power play, behoorde
niet tot het clubje van dominante mannen dat het machtscen
trum binnen de Raad van Bestuur vormde, Frans Otten was niet
alleen lid van de familie — in de ogen van Dekker een duidelijk
nadeel — maar werd allerwegen als te ‘soft’ beoordeeld, en
bestuursleden als Zantman (financiën) en Spinosa Cattela
(accounting) kwamen hoe dan ook niet in aanmerking.
De enthousiaste Van der Klugt met zijn internationale erva
ring stak duidelijk boven iedereen uit. In de voorgaande jaren
had hij bewezen dat hij kon scoren. Hij was de man die de Duit
se fabrikant van huishoudelijke apparaten Bauknecht binnen
haalde, en die op het juiste moment de zeggenschap in Grundig
verwierf. Toen deze fabrikant van consumentenelektronica in
1983 in moeilijkheden raakte, waren er heel wat geïnteresseerde
kopers geweest. Voor Philips was Grundig echter een bijzonder
grote afnemer van onderdelen, en die afzet van zo’n driehon
derd miljoen gulden per jaar moest worden veiliggesteld. Daar
had Van der Klugt voor gezorgd, en daar kwam nog eens bij dat
Grundig binnen de korste keren weer winstgevend werd ook.
Dat de beoogde president in 1985 wat al te snel tegen de pers
had gezegd dat de produktie van de videorecorder v-2000 was

De grote haast van Cor van der KJugt

gestaakt - met als gevolg dat Philips de enorme voorraad van die
dingen alleen nog maar kwijt kon door ze tegen extreem lage
prijzen te dumpen — werd hem blijkbaar niet kwalijk genomen.
En de negatieve kanten van zijn Braziliaanse periode, waar hij in
1978 een verstarde, bureaucratische organisatie had achtergela
ten, waren vermoedelijk maar nauwelijks tot Eindhoven door
gedrongen — Brazilië was immers onder zijn leiding over het
algemeen een goed renderend land geweest.
Nee, Van der KJugt was zeker in Wisse Dekkers ogen de
beste man. En in opvolgingskwesties speelt de mening van de
zittende president een uiterst belangrijke rol. Dekker hield van
Van der Klugts agressieve, commerciële stijl. De twee hadden
het in Dekkers periode goed met elkaar kunnen vinden; Van der
Klugt kwam vaak in Dekkers luxueuze appartement in Résidence de Karpen over de vloer. Ze waren tegen elkaar opge
wassen, en ondanks hun verschillende karakters hadden de
koele Dekker en de extraverte Van der Klugt toch ook veel
overeenkomsten. Beiden hadden hun carrière niet te danken
aan hun goede achtergrond - Dekker noch Van der Klugt had
een academische opleiding - maar aan hun persoonlijkheid. Het
waren sclf-made men, met alle trots die daar bij hoort.
Die trots maakte hen uiteindelijk ook tot potentiële tegen
standers, moeten beiden hebben beseft. Maar zolang hij vicepresident was, ondernam Cor van der Klugt voor zover bekend
nooit een poging om de autoriteit van zijn president te trotse
ren. Hij wachtte rustig op zijn beurt. Maar al de dag na zijn aan
treden liet hij in een interview weten: nu ben ik de president. ‘Er
komt geen koppel Dekker-Van der Klugt aan het hoofd van
Philips.’ De boodschap aan Wisse Dekker was duidelijk. Hij
diende zich naar de achtergrond te begeven, en niet langer ‘mr.
Philips’ te spelen. Kort daarop voegde de nieuwe president de
daad bij het woord, en begon — zoals eerder beschreven — een
lange serie kleine (en een enkele maal grote) provocaties en aan
varingen, die de sfeer tussen beide heren op den duur bepaald
minder aangenaam maakte. Niet dat het Van der Klugt deerde.
Er was maar heel weinig dat hem kon deren.
Tot de meest opvallende eigenschappen van de nieuwe Philips—
president behoorden zijn ongelooflijke geheugen, zijn enorme
spreekvaardigheid, zijn talenkennis en zijn spijkerharde deba-
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ting-stijl. Hij sprak niet alleen Engels, maar ook Duits, Frans,
Spaans, Italiaans, Portugees — zelfs verschillende Braziliaanse
dialecten. Kwam hij in een land waarvan hij de taal met sprak,
dan pikte hij snel allerlei woordjes op en strooide die door zijn
conversatie heen. Soms was die talenkennis bijzonder handig,
zoals bijvoorbeeld bleek tijdens de gesprekken met de top van
Matsushita over de omschakeling naar het VHS-systeem. Japan
ners hebben de gewoonte tijdens dergehjke gesprekken vrijelijk
met elkaar in het Japans te overleggen, en Van der Klugt deed
dat ook met zijn medewerkers, uiteraard in het Nederlands. Een
directeur in de Philips-delegatie kreeg echter de sterke indruk
dat een van de Japanners Nederlands verstond. Bij terugkeer in
Eindhoven Echtte hij diens doopceel en ontdekte dat de man in
het kader van een uitwisseling eerder drie jaar lang bij het Philips
International Institute had gezeten. Tijdens de volgende ont
moeting met de Matsushita-top maakte de directeur, die ook
Portugees sprak, met Van der Klugt de afspraak dat ze hun
onderonsjes in die taal zouden houden. De Nederlands spreken
de Japanner was stomverbaasd.
In dit geval kwam Van der Klugts kennis van het Portugees
goed van pas. Maar ook als dat niet nodig was, had de Philipspresident een dwingende behoefte zijn vaardigheden voortdu
rend ten toon te spreiden. Een van zijn directeuren zat op een
avond bij hem thuis in zijn werkkamer, waarvan de wanden inin
of meer bekleed waren met boeken. ‘Heb je die allemaal gele
zen, Cor’, vroeg de bezoeker. ‘Jazeker’, antwoordde Van der
Klugt. ‘En onthoud je ook wat erin staat?’ ‘Dat dacht ik wel, pak
maar eens een boek.’ De bezoeker pakte ergens uit een kast een
lijvig, Spaanstalig boek en noemde de titel. Van der Klugt
reageerde prompt: ‘O, dat is een verdomd interessant boek, dat
heb ik vijftienjaar geleden eens gelezen...’ En hij begon een uitvoerig exposé over de inhoud. De directeur van wie deze anek
dote afkomstig is, weet allang niet meer wat de titel was of waar
het verhaal over ging. Van der Klugt ongetwijfeld wel. Zo was
• hij continu aan het imponeren.
Tijdens een diner met Akio Morita en andere topmensen
van Sony kwam het gesprek op netsuke, kleine, fraai besneden,
vaak ivoren poppetjes die bij traditionele Japanse kledij als
afsluiting van een koord worden gebruikt. Van der Klugt begon
onmiddellijk een verhaal over de verschillende stromingen in de

De grote haast van Cor van der Klugt

netsuke-kunst, hij noemde namen van beroemde netsuke-kunstenaars, musea waar je ze kon vinden. De Japanners aan tafel
waren onder de indruk. Een van hen zei tegen zijn Nederlandse
tafelgenoot: ‘Ik knjg hier college over onze eigen cultuur. Hij
vertelt me dingen waar ik nog nooit van gehoord heb.’
Het wemelt in Phihps-knngen van dit soort verhalen. De
president van Polaroid kwam eens op bezoek, en Van der Klugt,
zelf een enthousiast amateur-fotograaf, begon uit te weiden
over camera’s, nieuwe ontwikkelingen, lenzenstelsels, enzo
voort. De Britse mcdiatycoon Rupert Murdoch kwam naar
Nederland voor een happening rond zijn TV-zender Sky Channel, en Philips arrangeerde een ontmoeting tussen hem en Van
der Klugt in Eindhoven. De heren namen plaats en de Philips—
president begon uit de losse pols, achterovergeleund op een
leren bank, een exposé over de toekomst van de televisie- en
satelliettechnologie.
Een vast element in dit soort verhalen is dat alle aanwezigen
steeds weer ademloos toeluisterden, volkomen in de ban van ’s
mans overtuigingskracht, souplesse, verteltrant, kennis en zelf
vertrouwen. Toen hij eens een toespraak moest houden voor
het Internationaal Olympisch Comité las hij de tekst, die zoals
gebruikelijk gemaakt was door een stafmedewerker, vluchtig
door in de auto die hem van het vliegveld in Genève naar de
plaats van bijeenkomst in Lausanne bracht. Hij arriveerde dit
maal net op tijd, nam plaats achter het spreekgestoelte, begon te
praten en week binnen een minuut volledig van de tekst af.
Maar virtuoos redenaar als hij was, slaagde hij erin om tegen het
einde van zijn spreektijd met een brede glimlach weer naar het
onderwerp terug te keren en de oorspronkelijke slotzinnen uit
te spreken alsof hij ze zelf ter plekke bedacht had.
Anders dan de kalme zelfverzekerdheid van Wisse Dekker
riep dit rondstrooien van virtuositeit bij zijn ondergeschikten
geen rust en vertrouwen op, maar een combinatie van respect
en vrees. Velen vroegen zich af: was de man een erudiet of een
bluffer, briljant of waanzinnig, charmant of manisch?

Of was het manipuleren? Een directeur trof hem begin jarcn
tachtig, nog voor hij president werd, na een vergadering in het
Zwitserse Ouchy aan de bar. De heren kenden elkaar nog niet
persoonlijk, en toen Van der Klugt hoorde dat zijn gespreks-
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partner in de administratieve hoek zat barstte hij uit in een lange
tirade over die ‘mafia’. Er vlogen allerlei namen van zittende en
gepensioneerde administratieve directeuren over de toog, veel
al voorzien van de kwalificatie ‘klootzak’. Van der Klugts
gesprekspartner luisterde met groeiende ergernis en vroeg hem
op een gegeven moment: ‘Maar waarom ontsla je die hele rot
zooi dan niet?Jij bent toch vice-president?’ En hij voegde eraan
toe: ‘Als ik ooit nog cens een keer direct voor jou moet werken,
dan neem ik ontslag. ’ Van der Klugt reageerde op een volkomen
verrassende manier. ‘Noem me maar Cor’, zei hij op allervrien
delijkste toon. Ongrijpbaar.
Bewust ongrijpbaar, naar alle waarschijnlijkheid, want uit de
vele gesprekken die de basis van dit hoofdstuk vormen, njst een
beeld van een man die sterk gepreoccupeerd was met macht.
Twee directeuren stonden tijdens een receptie met Fnts Philips
te babbelen. Toen de oud-president hen verliet, kwam Cor van
der Klugt op hen af en zei: ‘Besef wel, dat deze man nul komma
nul invloed heeft.’ Een voorzitter van een divisiedirectie wilde
met de president een beslissing doorspreken, en liet daarbij
weten dat hij ook met enkele leden van de Groepsraad had
gesproken. Van der Klugt reageerde: ‘Helemaal fout. Die
Hubée is een klootzak en die Van Houten weet ook niet waar
hij het over heeft. Bovendien, zo creëer je een kliekje in de
Raad van Bestuur, en dat is voor mij alleen maar lastig. Zolang
ze het met elkaar oneens zijn, kan ik beslissen wat ik wil.' Van
der Klugts gedrag bestond kortom uit een gevaarlijke combina
tie van charmeren en bruskeren, stimuleren en intimideren
Ieder bestuurslid, iedere directeur die hem over collega’s tekeer
hoorde gaan, wist: nu is hij aardig tegen me, maar straks gaat hij
tegen een ander net zo hard over mij tekeer.
Bovendien bleef altijd het nsico bestaan dat Van der Klugt je
ook direct en in het openbaar te kijk zette. Hij kwam graag op
recepties, en speelde dan oude jongens onder elkaar met zijn
directeuren. Maar tijdens een babbeltje aan de bar was hij ook in
staat zijn gesprekspartner in gezelschap in harde bewoordingen
onderuit te halen — vergetend dat het voor een ondergeschikte
misschien iets lastiger is om zijn president even scherp aan te
pakken.
Hij was zo overtuigd van zijn eigen gelijk, en zo’n harde
debater, dat minder vlotte denkers en praters eenvoudigweg
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hun boodschap niet aan hem kwijt konden. ‘Hij kon werkelijk
iedereen onder de tafel praten’, ‘als hij erbij was, kwam je altijd
hinkend de vergadering uit’, zeggen velen in een mengeling van
bewondering en kritiek. ‘Hij stelde virtuositeit boven integri
teit, hij wilde winnen met woorden, en daarbij had hij de nei
ging om het met de waarheid van die woorden wat minder
nauw te nemen’, ‘hij stelde je een vraag, wachtte je antwoord
maar half af, en ging er dan meteen doorheen zitten jassen: nee,
daar ben ik het niet mee eens.’
Het gevolg van dit overdonderende gedrag, deze ongecon
troleerde behoefte om mensen in discussies onderuit te halen,
was dat zijn ondergeschikten en collega’s terughoudend werden
en minder openhartig. Een directeur wilde eens het thema van
de missie, het doel van de onderneming aansnijden, vanuit het —
overigens zeer Japanse, maar ook elders geaccepteerde — idee dat
men in alle lagen van een bedrijf de doelen en strategieën goed
moet kennen. Hij werd onmiddellijk afgekapt: ‘Meneer, dat is
academisch gelul, hou daar nou mee op. Ik heb dat niet nodig, ik
weet zelf wel hoe ik moet verkopen, ik heb meer televisietoe
stellen in een jaar verkocht dan u in uw hele leven.’ Wie zoiets
éénmaal overkomt, probeert het niet snel een tweede keer. Van
der KJugts ondergeschikten vertelden hun president in toene
mende mate alleen waar hij naar vroeg, maar vaak niet meer dan
dat, en dat moet tot gevolg hebben gehad dat zijn inzicht in wat
er werkelijk in het bedrijf speelde verslechterde. Uiteindelijk
raakte hij steeds verder geïsoleerd, niet alleen van zijn onderge
schikten, maar ook van zijn collega’s in de Groepsraad, die hij
met verdeel-en-heers-methoden tot een vrijwel tandeloos
orgaan reduceerde. Zijn verhouding met Thea Bor verscherpte
dat proces nog eens extra, zodat hij uiteindelijk ook in een fysiek
isolement terechtkwam.
Sommigen, de meer moedigen, probeerden hem te waar
schuwen. Een directeur van consumentenelektronica zei hem
tijdens een korte speech: ‘Cor, je zult opjouw positie in dit con
cern maar twee dingen missen, een slechte maaltijd en de waar
heid.’ Maar het was aan dovemansoren gericht. Want Van der
KJugt had zijn eigen waarheid. Hij wist wat hij wilde: de beste
zijn, winnen. Niemand hoefde te proberen hem te vertellen dat
hij iets minder goed deed, of dat hij misschien niet kon winnen.
Het lijkt een detail, maar mensen die met hem sportten merkten
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soms dat, als ze hem wat al te vaak versloegen, hij hen niet langer
als partner vroeg. Anderen ontdekten dat hij alleen de gewon
nen partijen onthield, niet de verloren spelletjes. Het was niet zo
dat hij niet tegen zijn verlies kon, in zijn optiek verloor hij
gewoon nooit. ‘De zon kan gaan schijnen onder Cor van der
Klugt’, schreef een krant bij zijn aantreden. Het probleem was,
zo werd binnen Philips langzamerhand duidelijk: Cor van der
Klugt keek alleen maar naar buiten als de zon scheen.
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Toen de us Philips Trust op 17 december 1986 zijn definitieve
einde vond, viel daarmee tevens het doek over een controverse,
die het concern jarenlang als een dreigend schisma boven het
hoofd had gehangen. Het was Van der Klugts niasterpiece, een
glorieus moment. Zoals toegezegd kregen Frank Chapman en
Pieter Vink - vice-voorzitter en voorzitter van het goveming
committee van de trust — een zetel in Philips’ Raad van Toe
zicht. Cees Bruynes, de chief executive officer van de North
American Philips Corporation, kwam niet in Philips’ Raad van
Bestuur. Waarom is met precies duidelijk, maar het vennoeden
bestaat dat Cor van der Klugt zijn toezeggingen op dit punt ach
teraf niet na is gekomen — niet geheel onverwacht van de man.
Anderen veronderstellen dat Bruynes wellicht zelf niet wilde,
omdat hij als bestuurslid van Philips veel minder zou gaan ver
dienen. Bruynes zelf— de man die zoals men zich wellicht herin
nert onder andere met zijn ‘bericht aan de president’ zoveel
moeite had gedaan om napc en de trust zelfstandig te houden —
hult zich wat dit betreft in stilzwijgen.
Tegelijkertijd begonnen in het grootste geheim de voorbe
reidingen voor de tweede stap in het onder controle brengen
van Amerika: het opkopen van de resterende mmderheidsaandelen. Ook Bruynes, die president van napc was gebleven, was
aanvankelijk niet van die plannen op de hoogte. Philips vreesde
dat hij wederom boycotacties zou ondernemen. Bovendien zou
hij als NAPC-president verplicht zijn geweest het voorgenomen
bod al in een vroegtijdig stadium te publiceren. Pas toen de
voorbereidingen ver genoeg waren gevorderd, werd Amerika
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geïnformeerd. In augustus 1987 kondigde Eindhoven officieel
aan dat het vijftig dollar per aandeel wilde betalen, maar na enige
schermutselingen met de Board of Directors van napc en onder
druk van een rechtszaak die enkele aandeelhouders hadden aan
gespannen, verhoogden Van der Klugt c.s. dat tot 56 dollar. De
feitelijke uitkoop vond plaats op een bijzonder ongelukkig tijd
stip, namelijk in oktober 1987, kon na de beurskrach. Philips’
bod was geldig tot 19 oktober, twee dagen na de krach. Het
gevolg was dat de aandelen voor een hoge koers ingekocht wer
den, terwijl de beurskoers sterk teruggevallen was. De kwestie
heeft Philips uiteindelijk rond de 1,4 miljard gulden gekost. Het
concern wilde zo graag af van zijn minderheidsaandeelhouders
dat het er de tol wel voor wilde betalen. De belangrijkste reden
was de angst voor juridische acties. Ook andere buitenlandse
concerns met minderheidsaandeelhouders in de vs merken dat
deze nogal snel in opstand komen als zij winsten van dochters
naar de moeder willen overhevelen, of als zij de dochters activi
teiten willen laten ondernemen die de aandeelhouders niet zin
nen. Philips was net de lastige trustbestuurders kwijt, en wilde
nu niet met lastige aandeelhouders blijven zitten.
Cees Bruynes bleef nog tot 1 september 1988 op zijn post.
Daarna nam vice-president Gerrit Jeelof voor korte tijd de post
van NAPC-topman over. Tegelijkertijd werden de Amerikaanse
werkmaatschappijen heel duidelijk onderworpen aan het gezag
van de produktdivisies in Eindhoven. Philips stuurde hele batte
rijen functionarissen naar Amenka om de macht binnen napc
ook daadwerkelijk over te nemen. De machtsovername was zo
rigoureus dat sommigen vinden dat 42nd Street nu weer te wei
nig zelfstandigheid heeft overgehouden. Voor Pieter Vink was
dit alles eind 1988 aanleiding de Raad van Toezicht weer te ver
laten.
Bruynes werd trouwens niet helemaal aan de kant gezet. Hij
kreeg de leiding over een maatschappij die Consolidated Elec
tronics heette. Daarin waren de niet-kemactiviteiten van napc
ondergebracht: Airpax (elektronische en elektromechanische
componenten), Anchor Brush Company (borstelfabrieken),
Magnavox catv Systems (kabeltelevisie), Genie (onder meer
afstandsbedieningen voor garagedeuren), The Selmer Com
pany (muziekinstrumenten), de Philips Credit Corporation
(financieringsmaatschappij) en Magiec (defensie). Bruynes
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moest die zaak met een omzet van in totaal rond een miljard dol
lar kwijt zien te raken. Over zijn benoeming daar is nog veel te
doen geweest. In NAPC-knngen wekte de benoeming de indruk
dat het onder controle brengen van de Amerikaanse activiteiten
toch niet volledig en met alle kracht zou worden doorgezet, ter
wijl Bruynes er ondanks zijn eerdere acties toch min of meer
door gesauveerd werd. Consolidated Electronics is tot i januari
1991 blijven bestaan. Een deel van de betrokken activiteiten,
waaronder Genie, was op dat moment daadwerkelijk verkocht.
De rest ging weer terug naar napc.

Toen Van der Klugt de stnjd met de Amerikaanse trust in zijn
voordeel had beslecht, deed hij in hoog tempo zijn volgende
zetten. In mei 1987 verklaarde hij Henk Bodts eerdergenoemde
model van kern- en niet-kemactiviteiten tot officieel uitgangs
punt. De sectoren consumentenelektronica, componenten,
telecommunicatie en data systems heetten vanaf dat moment
core/interlinked: kernactiviteiten met nauwe relaties. Licht was
core/stand alone, dat wil zeggen: een zelfstandige kernactiviteit.
De overige divisies — medische systemen, kleine en grote huis
houdelijke apparaten, defensiesystemen, en iae (industriële en
elektro-akoestische systemen) — kregen het stempel van non corc
ofwel niet-kcrnactiviteit opgedrukt. De voorzitters van de drie
core/interlinked produktscctoren namen zitting in een nieuw
ingesteld managemcntcomité, de Groepsraad — waarvan daar
naast de 111 omvang gereduceerde Raad van Bestuur en enkele
belangrijke centrale stafdirccteuren deel uitmaakten. Door deze
bestuurlijke reorganisatie was in één klap voor iedereen duide
lijk: de bepaling van het concernbeleid ligt bij de produktdivisies, en niet langer bij de nationale organisaties. Philips’ matrix
werd zó drastisch gekanteld, dat de gezagsverhoudingen com
pleet op hun kop kwamen te staan. Van der Klugt zei later tegen
Frank Aguilar, de Harvard-professor die in 1972 al een casestudy
over Philips had gemaakt en in 1987 weer eens in Eindhoven
kwam, dat hij besefte dat hij door het indelen van divisies in core
en non-corc een enorme cultuurschok had veroorzaakt. ‘Ieder
een had zich altijd een onderdeel van de familie gevoeld. Er
heerste nu het sterke gevoel dat we een aantal van onze
managers verraden hadden.’
En inderdaad, de overdracht van de macht aan de produktdi-
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visies en de officiële identificatie van kernactiviteiten waren
voor Philips niets meer en niets minder dan een dubbele revolu
tie. Misschien kon het niet anders. Misschien hadden het NOPD-vraagstuk en het thema van de strategische keuzen zó lang
doorgezeurd, dat alleen deze radicale aanpak mogelijk was en
een geleidelijker methode onnuddellijk zou zijn vastgelopen
in jarenlange interne discussies. Het probleem was alleen: de
produktdivisies waren niet rijp voor de macht die hun nu werd
toegeworpen. Hun directies beschikten niet over voldoende
kennis van al die nationale markten, die ondanks de tendens tot
uniformering toch ook nog steeds in allerlei opzichten verschil
den. Ze onderhielden geen contacten met klanten, kenden de
distributiesystemen niet, waren niet ingevoerd in de plaatselijke
politieke zeden, hadden weinig inzicht in de verschillende eco
nomieën. En nu kregen ze opeens de bevoegdheid over alle
investeringen, begrotingen, afwijkingen van vastgestelde bud
getten en hogere benoemingen in alle landen.
De No-directeuren voelden zich aanvankelijk kaltgestellt en
sommigen raakten volstrekt gedemotiveerd. Vóór 1987 vorm
den zij de schakel tussen het bedrijf en de klant. Nu moesten zij
voor allerlei wissewasjes toestemming aan Eindhoven vragen en
zagen ze ineens een stroom van nieuwe baasjes over zich uitge
stort. Niet alleen de divisiedirecties, maar ook allerlei lagere
góden wilden hun nieuw verworven macht doen gelden. Enke
le NO-bazen, zoals Einar Kloster, de man die in juni 1989 Gerrit
Jeelofals president van napc opvolgde, en Thierry Meyer, sind
1984 de leider van de Franse organisatie, hielden het uiteindelijk
voor gezien. Zij wisselden van positie en kregen het voorzitter
schap van een produktsector (licht respectievelijk consumen
tenelektronica) en een plaats in Philips’ Groepsraad. Van der
Klugt deed Meyer daarbij overigens de toezegging dat deze
kandidaat zou zijn voor de opvolging als president. Anderen
vertrokken, hetzij naar andere posities, hetzij naar een ander
bedrijf. Het was waarschijnlijk een onvermijdelijk effect. Elke
revolutie eist slachtoffers.
Het ironische was dat Van der Klugt zich niet zijn dubbele revo
lutie op een bepaalde manier tegen zijn eigen roots keerde, en
datzelfde gold ook voor Wisse Dekker vóór hem. Beide presi
denten hadden in het verleden het genoegen gesmaakt een
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autonome NO-baron te spelen. Ze waren groot geworden in een
sterk decentrale structuur, en zagen zich als president genood
zaakt om juist de macht van de concerncentrale te versterken.
Van Wisse Dekker is inmiddels wel duidelijk dat hij dat eigenlijk
niet kon. Hij nam zijn toevlucht tot de rol van ongenaakbare
alleenheerser, profileerde zich als een nieuwe ‘meneer Philips’,
als een leider en een inspirator. Hij probeerde Philips’ interne
verdeeldheid weg te werken door als eenling erboven te gaan
staan. Het probleem was dat Wisse Dekker naar alle waarschijn
lijkheid zelf te veel in zijn rol ging geloven. Hij trok zoveel
mogelijk macht naar zich toe, en het hoeft geen verbazing te
wekken dat hij zich uiteindelijk in het hart van Philips’ eigen
domsstructuur en beschermingsconstructies wist te manoeuvre
ren. Daarmee ging hij toch wel enkele stappen verder dan nodig
was. Het stond vast dat Philips sterke behoefte had aan meer
samenhang, coördinatie, meer centraal gezag. Maar dat hoefde
niet direct meer Wisse Dekker te betekenen.
Toen hij de matrix zo drastisch kantelde, werd duidelijk dat
ook Cor van der Klugt geen gevoel voor machtsevenwicht had.
Met één streek van zijn pen nam hij de NO-baronnen hun titel af,
en gaf die vervolgens aan de divisieleiders. Als zo’n divisieleider
het vroeger in zijn hoofd had gehaald om een nieuw produkt in,
bijvoorbeeld, de Verenigde Staten te gaan verkopen, zou hij
zijn gestuit op Pieter Vink of Cees Bruynes. Nu liep hij als de
nieuwe baron dit soort heren voorbij, liet zich aan hun adviezen
niets gelegen liggen of vroeg er niet eens om, en zei: ik beslis.
Maar Van der Klugt maakte twee cruciale fouten: hij hield er
geen rekening mee dat de macht zich niet in een keurslijf laat
dwingen door een decreet van de koning, en hij verzuimde om
de NO-bazen ook maar enigszins te compenseren voor hun ver
lies aan invloed en status. Of zoals een NO-directeur het uit
drukt: ‘Als een koning moeilijkheden heeft met zijn baronnen,
moet hij ze naar zijn hof halen.’ Dat deed Van der Klugt maar in
enkele eerder genoemde gevallen: Meyer en Kloster, die naar de
Groepsraad verhuisden, en Pieter Vink, die in de Raad van
Toezicht kwam.
Het gevolg was dat er, ondanks de demotivatie en de gedeel
telijke leegloop, in een aantal no’s nog altijd een paar sterke
mannen overbleven. Nadat zij van de eerste schrik waren beko
men, realiseerden zij zich dat hun invloed niet helemaal ver-
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dwenen was. Zij bleven verantwoordelijk voorde verkoopactiviteiten en beschikten nog altijd over de mogelijkheid om ‘nee’
te zeggen. En dat gebeurde. Toen Data Systems in Europa personal computers op de markt wilde brengen, verzette Duitsland
zich. Das geht nicht, das kostet zuviel Geld: er waren argumen
ten te over, en ze kwamen allemaal op hetzelfde neer. Nein.
Een tweede machtsmiddel dat de nationale organisaties
behielden was dat van de personeelsinzet. Als een divisie in een
bepaald land een nieuw produkt wilde introduceren, kon dat
land als voorheen blijven weigeren het benodigde verkoopper
soneel ter beschikking te stellen. En ook van dat middel bleef
een aantal no’s gretig gebruik maken. Van der Klugt had de bal
van de macht van de no’s afgepakt en richting pd’s gegooid. Nu
stuiterde die bal heen en weer tussen no’s en pd’s, op zoek naar
een neutrale positie.
Anno 1991 is de bal nog steeds niet helemaal tot stilstand
gekomen. Verschillende produktdivisies, zoals componenten,
zijn er in 1990 toe overgegaan hun topmanagers elk een regio
nale verantwoordelijkheid te geven, zodat een zich toelegt op
Noord-Amenka, een op Europa, een op het Verre Oosten, een
op de rest van het westelijk halfrond. De indeling kan verschil
len per divisie, maar het idee heeft behalve bij componenten
ook ingang gevonden bij licht, consumentenelektronica en
industriële systemen. Bij medische systemen heeft men een
andere constructie gekozen: daar zijn twee NO-managers op het
terrein van medische systemen — een Duitser en een Amerikaan
— opgenomen in het exccutive committee van de divisie. Vier van
de zes leden van dit directiecomité hebben de leiding over een
aantal sales &semice-districten, dat wil zeggen: de verkoopactiviteiten in een of meerdere landen. Het gevaar is trouwens niet
helemaal denkbeeldig dat daardoor binnen de divisiedirecties
een soortgelijke strijd gaat ontstaan als eerder in de Raad van
Bestuur — nu tussen managers van business units en regionale
managers.
Toen Harvard-man Frank Aguilar Philips in 1987 bezocht,
drong zich bij hem opnieuw een vergelijking met de Ameri
kaanse onderneming General Electric op - net zoals tijdens zijn
eerste case study van 1972 ook al was gebeurd. Indertijd leken
Philips en ge in veel opzichten nogal op elkaar. Maar nu waren
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de verschillen enorm. Philips’ structuur zag er in grote lijnen
nog hetzelfde uit als in 1972. De organisatorische veranderingen
die Cor van der KJugt had aangekondigd moesten nog geëffec
tueerd worden. Bovendien had het Eindhovense concern maar
bitter weinig gedaan aan de kwaliteit en de selectie van zijn
managers, ge daarentegen had daar juist wel de nadruk op
gelegd en was veel eerder en veel geleidelijker tot veranderin
gen in zijn structuur overgegaan.
Eindjaren zestig had McKinsey ge geadviseerd om zijn bijna
tweehonderd afdelingen en divisies samen te voegen in dertig of
veertig business units. Maar de toenmalige president Borch
besloot dat advies te negeren. Hij wilde niet het risico lopen dat
zijn tweehonderd belangrijkste mensen gefrustreerd raakten of
er vandoor gingen. Hij koos voor een tussenstap. Hij creërde
wel 43 nieuwe business units, maar daarbinnen bleven de oude
afdelingen/divisies gewoon voortbestaan.
Toen de nieuwe topman Reginald Jones in 1972 aantrad,
was deze structuur net rond. Jones gaf alle business unitmanagers de opdracht zich niet alleen bezig te houden met de
dagelijkse gang van zaken, maar permanent na te denken over
hun strategie, en daarover periodiek te rapporteren. Het gevolg
was dat GE met de regelmaat van een klok uit zaken stapte die
Jones niet levensvatbaar genoeg achtte. In 1970, toen Philips net
met zijn mainframe p-iooo kwam, had GE al besloten de compu
terbranche te verlaten. Gedurende Jones’ bewind (van 1972 tot
1981) stopte ge met het maken van nog veel meer produkten
zoals stofzuigers, platenspelers, pacemakers en tientallen andere
minder rendabele activiteiten. Alweer in contrast met Philips,
dat in die tijd nauwelijks iets van de hand deed.
Toch kreegjones na een paar jaar het gevoel dat er te weinig
verband in de nieuwe business unit-structuur zat, en in 1977
groepeerde hij ze in zes sectoren — waarbij opnieuw de oude
indeling in afdelingen/divisies en business units gewoon bleef
voortbestaan. Het belangrijkste voordeel was dat er nu meer
samenhang in al die veertig strategische plannen ontstond en het
gemakkelijker werd om keuzen te maken en doelen te stellen
voor de onderneming als geheel. Tegelijkertijd starttejoncs een
uitvoerig onderzoek naar de technologisch sterke en zwakke
punten van alle bedrijfsonderdelen en voerde hij aan de hand
van de resultaten daarvan de onderzoeksbudgetten sterk op.
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Philips' research bleef tot eind jaren tachtig sterk het karakter
van ‘vrij wetenschappelijk onderzoek’ houden, terwijl ook het
strategie-denken een nogal vrijblijvend karakter behield althans lang niet zo structureel was georganiseerd en geïntegreerd als bij ge.
Daarna richtte Jones zijn aandacht op zijn opvolging. Hij
benoemde de beste mensen die hij kon vinden tot leiders van de
zes nieuwe sectoren, en zorgde ervoor dat zij steeds uit een
andere sector afkomstig waren dan degene waar ze de baas over
werden. Bovendien zorgde hij voor intensieve, structurele con
tacten tussen deze zes en ge’s Raad van Bestuur. Na enige tijd
nep hij de zes, plus enkele stafdirecteuren, bij zich met de vraag:
‘Stel dat jij en ik morgen in een vliegtuig stappen en we storten
neer. Ik overleefde crash, jij niet. Wie zou jou moeten vervan
gen?’ Hun antwoorden leverden hem een gedetailleerd beeld
van de onderlinge relaties tussen zijn subtopmanagers en van
hun oordeel over eikaars kwaliteiten. Drie maanden later liet hij
ze weer komen, ditmaal met de vraag: ‘We storten weer neer,
maar ditmaal overleefjij de crash, en ik niet. Wie zou mij moe
ten opvolgen?’ Sommigen zeiden ‘ik’, anderen noemden een
collega. In ieder geval wist Jones nu wat hem te doen stond. Hij
koos drie mannen tot vice-president — in het besef dat de oven
ge drie sectordirecteuren de consequentie zouden trekken en
het concern zouden verlaten. Dat was een verlies, maar hij hield
dne goede potentiële opvolgers over. Daarna wees hij de jong
ste,Jack Welsh, aan als toekomstige president. Toen die in 1981
het roer overnam, was hij slim genoeg om zich te realiseren dat
hij zijn beide mededingers nodig had. Hij gaf elk een zware ver
antwoordelijkheid voor een groot deel van het bedrijf, zodat
hun positie inhoudelijk vergelijkbaar was met die van een top
man van een aanzienlijke multinational. Het was zo’n interes
sant aanbod, dat ze bleven.
Aangezien de reorganisaties van zijn voorgangers in feite
hadden bestaan uit het toevoegen van hiërarchische lagen,
besloot Welsh er enkele van te schrappen. Verder koos hij voor
een simpel uitgangspunt: we blijven alleen in die activiteiten
waarin we nummer een of nummer twee van de wereld kunnen
zijn. Zijn strategische planners wezen zes kerngebieden - die ze
arenas noemden - aan waar het meest van te verwachten viel.
Welsh begon vervolgens activiteiten met weinig vooruitzichten
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af te stoten of in te krimpen en op grote schaal acquisities te ple
gen. Anders dan Wisse Dekker ging hij alleen joint ventures aan
als hij daann een meerderheid verwierf. Verder kocht hij alleen
complete bedrijven of divisies. Zo ging ge de jaren tachtig in.
Hoewel Jack Welsh niet in alle opzichten in zijn strategie slaag
de, kon hij in 1990 een winst van meer dan acht miljard gulden
noteren. Philips moest een verlies van vier miljard incasseren.

Terwijl ge dus al meer dan een decennium op alle niveaus van
het concern nadacht over zijn strategie, had Philips dat vraag
stuk grotendeels overgelaten aan commissies en een enkele cor
porale planner. Wisse Dekker Liet het over aan zijn opvolger, Van
der KJugt. Nadat die had vastgesteld welke als Philips’ kernacti
viteiten moesten worden beschouwd, begon hij onmiddellijk
stappen te ondernemen. Nog in 1987 zette Van der KJugt de
eerste stap op weg naar terugtrekking uit de telefoon-joint ven
ture met at&t, door Philips’ aandeel daarin terug te brengen tot
veertig procent. Verder startte hij gesprekken met de Ameri
kaanse gigant in de grote huishoudelijke apparaten, Whirlpool,
over een mogelijke inbreng van de Philips-bedrijven in deze
sector in een joint venture, die in 1988 ook daadwerkelijk tot
stand kwam en Philips een boekwinst van 525 miljoen gulden
opleverde.
Bill Mayer, de directievoorzitter van Philips’ divisie grote
huishoudelijke apparaten, was tegen de joint venture. Hij vond
het zonde om een activiteit te verkopen die na enige saneringen
juist weer meer winsten begon op te leveren. Maar Van der
KJugt argumenteerde dat de divisie jaarlijks honderden miljoe
nen zou moeten investeren om te kunnen blijven groeien en
vernieuwen. Dat geld stak hij liever in de kernactiviteiten. Van
der KJugt ondernam ook een — uiteindelijk mislukte — poging de
medische systemen onder te brengen in een joint venture, hij
verkocht in enkele jaren tijd Philips’ defensie-activiteiten, en
stootte wat klein grut af. Pogingen om een partner voor de computerdivisie te vinden bleven zonder resultaat.
Het probleem was echter dat het concern met het ontwikke
len van zijn nieuwe identiteit te laat was. Vanaf Van der Klugts
aantreden bleef de omzet, die onder Dekker nog groeide, han
gen en begonnen ook de toch al te lage winsten te stagneren.
Philips werd meer en meer afhankelijk van de opbrengsten uit
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verkochte bedrijfsonderdelen en bezittingen; de gewone activi
teiten leverden steeds minder op. Onder invloed van de lagere
dollarkoers, die Philips’ produkten relatief duurder maakte, en
de prijzenoorlogen met de Japanners en de Koreanen, begon
nen de verdiensten in de consumentenelektronica in 1987 en
1988 snel terug te lopen. Ook de verkopen van professionele
produkten daalden in hoog tempo. De computers raakten weer
in de verliezen en de hoge kosten van het Megachip-project
drukten zwaar op de resultaten van de componentendivisie.
Daarbij kwam dat de organisatie permanent in beslag werd
genomen door herstructureringen en reorganisaties. In 1988
werd consumentenelektronica onder handen genomen, in dat
zelfde jaar begon Van der KJugt een inkrimping van de staforga
nen. En dat terwijl ook de machtsstrijd tussen no’s en pd’s nog
lang niet in rustiger vaarwater was gekomen. Dit klimaat van
voortdurende onrust bleek volstrekt ongeschikt voor het ont
wikkelen van een nieuwe strategie. De joint ventures en acqui
sities die onder Dekker waren aangegaan, leverden in veel
gevallen alleen maar extra zorgen op. Van der Klugt werd daar
naast, in zijn pogingen nieuwe joint ventures te creëren, ernstig
gehinderd door de beurskrach van oktober 1987 en de scherp
dalende dollarkoers. Daardoor wilde Whirlpool ineens minder
betaJen voor het aandeel dat het in Philips’ divisie grote huis
houdelijke apparaten zou nemen, en ketste deze overeenkomst
af. Pas in het daaropvolgende jaar lukte het tot overeenstem
ming te komen. Een zelfde probleem speelde bij de voorgeno
men fusie van de divisie medische systemen en het Bntse bedrijf
Pieker, die uiteindelijk helemaal niet doorging. De daling van
de aandelenkoersen maakte het bovendien een tijdlang onmo
gelijk om een deel van de aandelen van Polygram naar de beurs
te brengen — een stap die Philips nodig moest zetten om geld
binnen te halen.
Tegelijkertijd werden nieuwe initiatieven al snel vermalen
tussen Philips’ knarsende raderen. Zo had Wisse Dekker in 1984
een projectgroep in het leven geroepen die een totaal nieuw
strategisch terrein moest gaan ontwikkelen: de home Interactive
Systems — kortweg his. Daarbij ging het om allerlei nog te ont
wikkelen produkten op het snijvlak van beeld en computer, van
amusement en informatie. Het duidelijkste voorbeeld is de
zogenoemde CD-interactive, die toen alleen nog maar in theorie
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bestond. Het idee was om een personal computer te combine
ren met een geavanceerde CD-speler. Door de koppeling met de
computer zou de gebruiker beelden en geluiden van de CD-speler op allerlei manieren kunnen manipuleren. De combinatie
zou zo meer gebruiksmogelijkheden opleveren dan de twee
samenstellende delen afzonderlijk. De Japanse concurrentie
beschouwde dit als het grote perspectief voor hun toekomst,
wist Dekker.
De His-groep kreeg een zware bemanning en kwam onder
direct toezicht van (toen nog vice-president) Cor van der Klugt
te staan. Als basis werden allerlei bestaande activiteiten aan de
groep toegewezen, met name de personal- en home-computeractiviteiten in Oostenrijk, Frankrijk en Canada. Die moest ze
eerst saneren, en vervolgens nieuwe His-produkten laten ont
wikkelen, zoals pe’s, huisterminals voor aansluiting op datanetten (zoals de Minitel), kabelsystemen voor woonhuizen waarop
alle huisclektronica — audio, video, telefoon, computer - kon
worden aangesloten, de CD-interactive, de bijbehorende beeld
en computersoftware, enzovoort.
Maar de zaak liep van het begin af aan moeizaam. Om
te beginnen raakte de directievoorzitter van his, David Geest
(de voormalige telecom-baas die zich zo tegen de AT&T-joint
venture had verzet), in conflict met Data Systems over het type
te ontwikkelen pc. Wie gelijk had, valt moeilijk te beoordelen.
In ieder geval besloot de computerdivisie iBM-compatibele pc’s
te gaan maken in Canada, bij de Micom-fabriek, en vielen de
personal computers feitelijk uit het His-project weg. Ook plan
nen om in Amerika een geschikte partner op His-gebied aan te
kopen, kwamen niet tot realisering, ditmaal omdat Eindhoven
net in zijn felle machtsstrijd met napc verwikkeld was. Toen de
huidige president Jan Timmer in september 1987 van Polygram
naar de divisie consumentenelektronica ging (en tevens lid van
de Groepsraad werd) en daar een saneringsprogramma op poten
zette, schrapte hij de deelname van zijn divisie aan de His-plannen onmiddellijk. Alleen voor de CD-interactive bleef hij
belangstelling houden.
Inmiddels was Cor van der Klugt president en stond het pro
ject onder auspiciën van Gerrit Jeelof. Maar diens verhouding
met Timmer en Van der Klugt had geleden onder de mislukte
joint ventures met at&t en Du Pont, met als gevolg dat coming
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man Jan Timmer en Cor van der Klugt hem niet veel ruimte
gaven voor het uitvoeren van nieuwe plannen. Zo bloedde his
dood.
En zo waren er meer voorbeelden van gebrek aan moed, van
interne meningsverschillen, uiteenlopende belangen, en bo
venal onmacht en gebrek aan geld. Voortgaan met his vereiste
een fundamentele keuze met grote financiële gevolgen. Het
ging met alleen om het aan elkaar koppelen van bestaande tech
nologieën, maar ook om het ontwikkelen van speciale chips
voor het manipuleren van beelden en geluiden, het ontwik
kelen van computerprogrammatuur, enzovoort. Maar Philips
moest tegelijkertijd herstructureren, reorganiseren, winstge
vend zien te worden. En er waren al zóveel dingen die handen
vol geld opslokten.

265

Onder de hoede van een eenzame wolf

Bijna elke waarheid heeft twee kanten. Dat Wisse Dekker en
Cor van der KJugt veel macht naar zich toe konden trekken lag
niet alleen aan henzelf, maar ook aan de cultuur van het bedrijf
waarin zij waren opgeklommen. De voorbeelden van machts
strijd die in dit boek worden beschreven, speelden zich voorna
melijk af tussen mensen op gelijke niveaus: de leden van de
Raad van Bestuur, de leiders van divisies en nationale organisa
ties. Maar de verhouding tussen meerderen en minderen bleef
streng hiërarchisch van aard. Bij meningsverschillen tussen
directeuren en adjunct-directeuren, tussen divisievoorzitters en
hun rechterhanden, tussen adjunct-directeuren en lagere
managers, gaf de positie van de betrokkenen veelal de doorslag.
Ruimte voor serieuze discussie, voor het afwegen van de voors
en tegens van een beslissing, bood de Philips-cultuur nauwe
lijks.
In 1986 schreef een divisiedirecteur, die met Wisse Dekker
in conflict was geraakt en voortijdig opstapte, een afscheidsbrief
aan zijn president. ‘Ik vraag mij af, aldus de briefschrijver, ‘of de
constatering van velen juist is, die met mij een toenemende
mate van byzantinisme in de Philips-cultuur zien. Een cultuur
die meer waardering heeft voor het volgen van de leider dan
voor een positief-kritische opstelling die alternatieven aan
draagt.’
Slaafse kruiperij tegenover machthebbers, zoals Van Dale de
term byzantinisme omschrijft, is een gevaarlijk verschijnsel, dat
op een organisatie, een bedrijf, een land, een verlammende uit
werking kan hebben. De leider die zo’n cultuur wil bestrijden,
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moet als een ware Gorbatsjov bereid zijn een perestrojka op
gang te brengen en bij zijn ondergeschikten creatieve krachten
los te weken, die uiteindelijk ook zijn eigen positie niet onge
moeid laten. Die bereidheid had Wisse Dekker noch zijn opvol
ger. Beide presidenten beweerden wel dat ze hun managers
meer eigen verantwoordelijkheden wilden geven en dat ze hen
meer zouden aanspreken op hun prestaties en resultaten, maarin
werkelijkheid was hun gedrag daarmee in tegenspraak.
Bij Van der Klugt was die contradictie nog extremer dan bij
zijn voorganger. Toen hij in het vooijaar van 1987 zijn dubbele
revolutie (het kantelen van de matrix en het onderscheid tussen
kem- en niet-kemactiviteiten) aan de Groepsraad presenteerde,
voegde hij daar op dreigende toon aan toe ‘Als u mij niet bin
nen vierentwintig uur volgt in die grote veranderingen, dan stap
ik eruit.’ Het probleem was dat hij zich steeds meer ontpopte als
een eenzame wolf. Wie niet voor hem was, was tegen hem. Wie
het waagde hem te benaderen met kntiek - en die mensen
waren er, ondanks het byzantinisme in de Philips-cultuur, wel
degelijk — kon vrijwel zeker rekenen op agressief gegrom, bij
voorbeeld in de vorm van een memo met als inhoud ‘wie denkt
u wel dat u bent?’ De nieuwe president bleek van slechts zeer
weinigen tegenspraak te dulden. Hij was tot herder benoemd,
hij bepaalde de richting, hij wees de weg door het moeras.
Wisse Dekker was nog wel bereid om andere meningen aan
te horen, hoewel hij daar weinig mee deed. Maar Van der Klugt
eiste van zijn collega’s, zijn topmanagers —ja, van het hele con
cern — niet alleen dat ze hem volgden, maar vooral ook dat ze
hem zonder protest volgden. Ruimte voor eigen inbreng bood
hij in al zijn voortvarendheid niet of nauwelijks, met als gevolg
dat aan zijn hervormingen, reorganisaties, inkrimpingen en
andere beslissingen vaak het belangrijkste element ontbrak: de
steun van degenen die ze moesten uitvoeren. Minstens een aan
tal van hen was wel degelijk bereid om positief-kntisch mee te
denken — begaan als ze waren met het lot van hun bedrijf. Maar
als zij daar blijk van gaven, liepen ze een groot risico te worden
afgestraft. Uiteindelijk konden alleen de volgers zich handha
ven.
Misschien waren zijn managers Van der Klugt nog wel blijven
steunen, indien hij maar met goede resultaten was gekomen.
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Maar ondanks eerdere optimistische prognoses, ondanks het feit
dat de divisie consumentenelektronica weer uit dc rode cijfers
was geklommen, bleek de concemwinst een half jaar na zijn
aantreden fors gedaald en de waarde van het Philips-aandeel met
een derde gekelderd. Aan het eind van 1986 kon Van der Klugt
weliswaar een winst van meer dan een miljard gulden presenteren, maar die was vooral te danken aan allerlei incidentele baten
die in het vierde kwartaal werden geboekt, zoals de verkoop van
een Amerikaanse meubelfabriek (opbrengst: 153 miljoen), de
inbreng van activiteiten voor optische media in de joint venture
met Du Pont (145 miljoen), en de verkoop van de NKF-kabelfabriek in Nederland (boekwinst 47 miljoen). Van der Klugt
wilde deze laatste verkoop zó graag in de boeken van 1986 mee
nemen, dat hij akkoord ging met een verkoopprijs van rond de
honderd miljoen gulden, terwijl de latere ontwikkeling van nkf
de gedachte rechtvaardigt dat dat meer had moeten zijn.
In 1987 zakte de winst terug naar een schamele één procent.
Dat komt door de dollar, zei het concern bij de presentatie van
de kwartaalcijfers. Philips realiseert ongeveer veertig procent
van zijn verkopen in Noord-Amerika en in landen met munt
eenheden die met dc dollar mee bewegen. Maar de produktie
vindt maar voor vijfentwintig procent in die landen plaats. Het
gevolg is dat vijftien procent van de omzet gevoelig is voor
koersschommelingen. Eind 1987 was de dollar al twee jaar aan
het dalen en lag de koers veertig procent lager dan eind 1985.
Volgens Philips scheelde dat het bednjfin 1987 alleen al zeven
honderd miljoen gulden aan (bruto-)inkomsten. Maar financië
le analisten wezen erop dat ook de Japanners veel last van die
lagere dollar hadden. Bedrijven als Sony pasten zich gewoon
veel sneller aan die daling aan, schamperden ze. Hoe het ook zij:
Philips kon blijkbaar niet sneller. De vele kleine en grote reorga
nisaties die sinds 1980 in alle hoeken en gaten van het bedrijf
plaatsvonden, kostten het bedrijfjaarlijks honderden miljoenen
guldens. Maar ze leken niet te helpen.
Bij de presentatie van de jaarcijfers over 1987, in februari
1988, kondigde Van der Klugt aan dat Philips weer ruim een half
miljard aan reorganisaties zou gaan uitvoeren en dat nu ook de
staf zou worden aangepakt. Wereldwijd zouden tien- tot twin
tigduizend witte boorden moeten verdwijnen. De maatregel
had zeer effectief kunnen zijn, maar de wijze van uitvoering liet
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nogal te wensen over. De president liet zijn stafdirecteur voor
organisatie & efficiency, Cliteur, een plan maken voor het Eindhovense deel, de corporale staff. Cliteur stelde vervolgens voor
om twee leden van de Raad van Bestuur verantwoordelijk te
maken voor twee zware stafbureaus — een voor het coördineren
en begeleiden van Philips’ activiteiten in Europa, te leiden door
Karei Hubée, en een voor de activiteiten in de rest van de
wereld, onder leiding van Gerrit Jeelof. Bestaande staforganen
zoals die voor juridische, financiële en administratieve zaken
moesten sterk inkrimpen, en een deel van hun personeel zou
naar de regionale bureaus verschuiven. Er volgde een uitbars
ting van woede, frustratie en fel verzet — niet eens zozeer van
wege de omvang van de voorgenomen inkrimpingen, maar
omdat het rapport-Cliteur nauwelijks een analyse van de nood
zakelijke en minder noodzakelijke staftaken bevatte. Bovendien
was het plan niet met de betrokkenen besproken en was het
strijdig met de algehele organisatorische ontwikkeling bij Phi
lips, die juist een decentralisering naar de produktdivisies
inhield.
Van der Klugt zette de operatie gewoon door. Alleen juridi
sche zaken werd niet opgesplitst, omdat de betreffende direc
teur, Beekhuis, van geen wijken wist. Maar het financiële lid
van de Groepsraad, Goris, zwichtte voor het mes dat Van der
Klugt hem op de keel zette, en zag zijn staf gedecimeerd en
opgehakt.
Alweer hielp het niet. Begin 1988, bij de aankondiging van
de stafin krimping, verzekerde de president de pers dat Philips
‘stond als een huis’. Eenjaar later telde het concern weliswaaroverigens mede door het afstoten van bedrijfsonderdelen - dan
wel 27.000 werknemers minder (cr waren er in totaal nog
3 10.000), maar bleek de winst desondanks verder teruggelopen
naar 0,9 procent van de omzet. Inmiddels begon het middenka
der reorganisatie-moe, teleurgesteld en gedemotiveerd te
raken, zo bleek onder andere uit een enquête die de vakbond
Federatie van Hoger Philips Personeel (fhpp) onder zijn (uit
sluitend Nederlandse) leden liet uitvoeren. Van der Klugt
negeerde dit signaal en liet zijn persdienst simpelweg verklaren
dat het onderzoek niet representatief was geweest.
Naarmate de tijd verstreek en Wisse Dekkers grote doelstel
ling—negentig miljard gulden omzet, drie tot vier procent winst
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in 1991 - minder en minder realistisch werd, kregen sommige
bestuurs- en hoofdstafleden het gevoel dat ze op een schip mid
den in een zware storm zaten, terwijl de kapitein onbenaderbaar
en krankzinnig was geworden. Vanuit de directie van compo
nenten bijvoorbeeld ontvingen Van der Klugt en de Raad van
Bestuur vanaf 1986 herhaaldelijk, zowel mondeling als schrifte
lijk, waarschuwingen dat de divisie failliet zou gaan aan de enor
me kosten van het Megachip-project. Het was aan dovemans
oren gericht. Tot en met de laatste waarschuwing, eind 1988,
bleef het antwoord luiden: dit is een strategisch project en Phi
lips heeft het geld ervoor Zelfs de soortgelijke kritiek die de
Raad van Commissarissen een jaar later op het project uitte — het
wordt te duur - kon Van der Klugt en het handjevol mensen dat
het op dit punt met hem eens was, niet tot bezinning brengen.
Integendeel. De kapitein bleef beweren dat zijn schip op
koers lag. De commissie externe relaties, die de president moest
adviseren over de wijze waarop hij het concern naar de buiten
wereld profiel gaf, liet Van der Klugt weten dat ze zich zorgen
maakte over dat voortdurende optimisme in publieke optre
dens. Het verschil tussen die verhalen en de realiteit werd zo
langzamerhand wat al te groot, stelde de commissie eind 1988 in
een notitie, die commissie-voorzitter Frans Otten jr. persoon
lijk aan Van der Klugt overhandigde. De rooskleurige voorstel
ling van zaken dreigde de geloofwaardigheid van de president
en het concern zowel intern als extern aan te tasten. Wellicht
zou hij iets terughoudender kunnen worden en iets minder
enthousiast alle spreekgestoelten van de wereld beklimmen om
te vertellen dat het met Philips de goede kant opging. Van der
Klugt stuurde een van zijn grommende memo’s, ditmaal met de
mededeling: waar bemoeit u zich mee.
Tijdens een van de cursussen die Philips organiseert voor zijn
zittende en aankomende (adjunct-)directeuren, kwam een stafdirecteur uitleg geven over de financiële situatie van het con
cern. Een van de cursisten stond op en zei: ‘Maar meneer, dat
kan toch helemaal niet goed gaan op deze manier.’ Het hulpelo
ze antwoord was: ‘Nee, dat kan niet. U heeft gelijk, daar moeten
we ook iets aan doen.’ Maar daar bleef het bij.
Terwijl de president per decreet regeerde, raakte zijn bedrijf
gefrustreerd en belandde het geleidelijk in een toestand van
panische verlamming. Zijn Raad van Bestuur telde behalve
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hemzelf nog vijf leden (stand zomer 1988): Gcmt Jeelof, Karei
Hubée, Frans Otten (alle dne vice-president), George van Hou
ten, en Gerd Lorenz (gewone leden). Van deze vijf bezat alleen
Gemt Jeelof de kracht om enig tegenwicht te bieden tegen de
dominante Van der KJugt, hoewel zijn ster enigszins dalende
was vanwege de mislukte joint venture met at&t en andere
minder succesvolle projecten. Alle beschrijvingen van hun ver
houding wijzen erop dat Van der Klugt niet veel op had nietjeelof, maar dat die laatste desondanks een invloedrijke rol kon blij
ven spelen in Amenka en in besluiten betreffende de professio
nele produkten.
De positie van de ovenge vier bestuursleden was ronduit
zwak. Frans Otten junior was geen vechter, Gerd Lorenz kon
zich als buitenlander slechts met moeite staande houden en
slaagde er niet in om zijn winkel (telecommunicatie en Data
Systems) van de neergang te redden, en Van der KJugts gedach
ten over Hubée en Van Houten heeft de lezer al eerder kunnen
aantreffen.
De verzwakking van de Philips-top had zich al onder Wisse
Dekker gemanifesteerd, maar deze had in elk geval nog een paar
sterke mannen om zich heen, zoals Van der Klugt, Jeelof en
Heessels. Maar toen Dekker vertrok en Heessels in 1987 met
pensioen ging, bleven alleen Van der KJugt en Jeelof over. Het
was een tragische situatie. Juist nu het concern een grote
behoefte had aan een sterk, moedig, stimulerend en visionair
management, werd het geleid door een straatvechter die niet
met de macht kon omgaan, een betweterige vice-president aan
wiens strategische inzichten sterk moest worden getwijfeld, en
een stel tandeloze bestuursleden die misschien wel capaciteiten
hadden, alleen niet dejuiste voor het oplossen van Philips’ pro
blemen.
Het was niet toevallig zover gekomen. Zoals het cliché wil,
kreeg Philips de leiders die het verdiende. De grootste fout was
decennia daarvoor gemaakt, door de autocratische managers die
het concern na de Tweede Wereldoorlog tot bloei brachten:
Frans Otten senior, Theo Tromp, Frits Philips en de hunnen.
Zij. verzuimden een kweekvijver aan te leggen waaruit hun
opvolgers konden worden geselecteerd. In plaats daarvan lieten
ze een starre en gesloten cultuur achter, waarin niet de besten
maar de meest aangepasten naar boven dreven: de carricreden-
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kers, de behendigsten in het spel der informele contacten, dege
nen die door wisten te schuiven naar hogere posten voordat hun
beperkingen al te zeer in het oog vielen. Een cultuur, waarin
talentvolle, oorspronkelijke en kritische geesten wel konden
leven maar onvoldoende tot ontplooiing konden komen. Toen
de generatie Otten-Tromp-Philips rond 1970 was uitgeregeerd,
was het concern zwaar verzuild, vol belangenstrijd en zonder
collectief doel, en kon het alleen nog maar wachten tot het type
presidenten als Wisse Dekker en meer nog Cor van der Klugt
ten tonele verscheen: solistisch optredende, autoritaire mannen
diejuist gedijden in een klimaat van verdeeldheid.
Onder Dekker en Van der KJugt liepen de frustraties over het
uitblijvende succes in alle geledingen van het bedrijf op. Er was
nog een andere onrustbarende ontwikkeling in de verhoudin
gen binnen het concern: allerlei belangrijke beslissingen steun
den steeds minder op een weloverwogen, positief en collectief
standpunt van de Raad van Bestuur. In een vorig hoofdstuk viel
al te lezen dat het besluit van 1983 tot een joint venture met
at&t op het gebied van de openbare telefooncentrales omringd
was met grote twijfels over de geschiktheid van deze partner en
over de vorm die het samenwerkingsverband moest gaan krij
gen. Bovendien was geen serieus onderzoek verricht naar alter
natieven — en voor zover dat wel was gepleegd, was het nogal
ruw terzijde geschoven. De overeenkomst met at&t kostte
Philips weliswaar niet rechtstreeks geld, maar zoals gezegd had
de joint venture enkele ongelukkige gevolgen voor de Philipsactiviteiten, en te beargumenteren valt dat samenwerking met
een andere partner meer kans van slagen zou hebben gehad en
Philips in later jaren meer inkomsten zou hebben opgeleverd.
In 1984 speelde een beslissing waarbij het wèl ging om een
enorm beslag op de eigen middelen: het genoemde Megachipproject. Met dit project wilden met name Wisse Dekker en Leo
Heessels, de vice-president die verantwoordelijk was voor de
componentendivisie Elcoma, Philips in een inhaalrace op het
gebied van de geheugenchips storten. De top van Elcoma was
niet eensgezind over het project. Directievoorzitter Wim de
KJeuver hield zich op de vlakte en was voor noch tegen. Chipsbaas Cees Krijgsman, die rechtstreeks toegang had tot de Raad
van Bestuur en bevriend was met de familie Philips, was sterk
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vóór. De hoofddirectie van de Nederlandse Philips Bedrijven,
die met de kwestie te maken had omdat de fabricage van de
nieuwe chips grotendeels in Nederland plaats zou vinden, was
tegen. De pas aangetreden researchman in de Raad van Bestuur,
George van Houten, vond het vanuit zijn technologische ach
tergrond prachtig. Zijn Nadab zou er immers een zeer geavan
ceerd chips-lab bij krijgen.
Nadere details volgen in een ander hoofdstuk, hier gaat het
alleen over de financiële onderbouwing. Toen het voorstel van
Heessels in een speciale vergadering van de Raad van Bestuur
werd behandeld, bleek dat het aan investeringen in gebouwen,
machines en ontwikkelingskosten zo’n twee miljard gulden zou
gaan vergen. Het probleem was: dat waren alle gegevens die
men ter beschikking had. De Raad beschikte niet over een goed
inzicht in de wijze waarop het project zou worden gefinancierd,
terwijl het business plan er van uitging dat de sterke groei op de
markt voor geheugenchips — die zich toevallig dat jaar manifes
teerde - zich zou voortzetten. Die verwachting ontleende het
plan aan inzichten van enkele gerenommeerde Amerikaanse
marktonderzoeksbureaus. Tegelijkertijd was echter bekend dat
de chipsmarkt nogal wat schommelingen kon vertonen.
Toen een van de bestuursleden een opmerking over deze ris
kante financiële onderbouwing maakte, besloot Dekker de
beslissing tien dagen uit te stellen - een veel te korte tijd om als
nog een beter financieel beeld te kunnen verkrijgen. Tijdens de
volgende vergadering ging de Raad desondanks akkoord. Nee
zeggen was nauwelijks meer mogelijk, want de opdracht aan de
aannemer was inmiddels de deur al uit. De financiële man in de
Raad, Jan Zantman, verzette zich met tegen deze gang van
zaken, en ook Cor van der Klugt - toen ook als vice-president al
een van de dominantere leden — liet de kwestie passeren. Op dat
moment was hij geen uitgesproken voorstander van het project,
maar als president ging hij het steeds meer als een cruciale inves
tering zien — zoals blijkt uit zijn onwil om er een einde aan te
maken.
Ook in de periode van Van der Klugt ging dit soort - laten
we zeggen: slordige — praktijken door. In 1987 kwam hij tot
overeenstemming met het Amerikaanse concern Whirlpool
over een joint venture waarin Philips zijn divisie grote huishou
delijke apparaten — met de dochters Ignis en Bauknecht, en
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grote vestigingen in Zweden en Frankrijk — zou onderbrengen,
De nieuwe onderneming zou de grootste op dit gebied ter
wereld worden, met een omzet van zo’n twaalf miljard gulden
zelfs groter dan marktleider General Electric. De overeenkomst
ketste af, omdat de beurskrach van oktober dat jaar — met name
de scherpe daling van de aandelenkoersen en de kortstondige
stijging van de dollar die daarop volgde — het financiële tableau
verstoorde. Van der Klugt wenste geen ‘uitverkoop’ te houden,
zo verklaarde hij publiekelijk.
Vervolgens kwamen gesprekken op gang met General Electnc, dat ook grote belangstelling voor deze Philips-poot had. In
het voorjaar van 1988 werden Van der Klugt en de topman van
ge, Jack Welsh, het mondeling met elkaar eens. In het fusie- en
acquisitiejargon wordt zoiets een handshake deal genoemd. Er is
dan nog geen ondertekend contract, maar wel een uiterst seri
euze intentie. Whirlpool kreeg daar lucht van en nam weer con
tact met Van der Klugt op. Tot vreugde van de president bleek
Whirlpool de waarde van de Philips-divisie nu veel hoger te
taxeren dan ge. Het gevolg was dat een deal met Whirlpool
enkele tientallen miljoenen dollars meer op zou leveren dan de
overeenkomst met ge. In de joint venture met GE zou Philips
echter de leidende partij zijn gebleven, een situatie die met
name Philips’ verkooporganisaties wel aansprak. Maar Van der
Klugt koos voor het geld.
Toen GE-president Jack Welsh in juni 1988 naar Eindhoven
kwam, verkeerde hij in de overtuiging dat hij de afsluitende
onderhandelingen kwam voeren. Maar de Philips-president
deelde hem mee dat de zaak niet doorging. Dat was een ernstige
schending van de gedragscode in dit soort aangelegenheden, en
Welsh maakte razend rechtsomkeert. Naar men zegt had de fel
heid van ge’s concurrentie op de Amerikaanse lichtmarkt na
Philips’ overneming van Westinghouse veel te maken met
Welsh’ woede over deze handelwijze. De geschiedenis bracht
bovendien Philips’ imago als onderhandelingspartner behoor
lijk in diskrediet.
Nadat hij Jack Welsh met lege handen naar huis had laten
terugkeren, heeft Van der Klugt in de witgoed-zaak overigens
nog een paar moeilijke momenten gehad. Later in de zomer van
1988 weigerde Whirlpool op het laatste moment om de her
nieuwde afspraken met Philips na te komen. Het bedrijf voelde
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zich door Van der KJugt bij de neus genomen in een zeer
gecompliceerde waardenngskwestie die verschillende interpre
taties toeliet. Van der KJugt — die inmiddels een beursgang van
Polygram en een fusie van de divisie medische systemen fout
had zien lopen — wilde de transactie niet voor een tweede keer
laten mislukken en gaf grotendeels aan de eisen van Whirlpool
toe. Zo voorkwam hij dat Philips nog meer krediet verspeelde.
Dankzij Whirlpool, dat een boekwinst van 525 miljoen
opleverde, kon Van der KJugt over 1988 wederom de winst tot
boven het miljard opknkken. Maar de winst uit de gewone
bedrijfsuitoefening gaf een lichte daling te zien. Met de lichtgroep ging het uitstekend, maar in de consumentenelektronica
liepen de resultaten na een periode van herstel (1985 en 1986) nu
alweer twee jaar terug. Alleen dankzij Polygram kon deze divi
sie zich uit het rood houden. De nieuwe directievoorzitter Jan
Timmer, in september 1987 van Polygram naar consumenten
elektronica overgestapt, was inmiddels bezig met het ontwikke
len van grootscheepse reorganisatieplannen voor deze tak. In de
componentengroep ging het goed met de verkopen van beeld
buizen en de zogenoemde ‘passieve’ componenten — dat zijn
allerlei elektronische onderdelen behalve chips. Maar de kosten
van het Megachip-project drukten zeer zwaar op deze produktgroep, zodat de resultaten uiterst mager bleven. Hetzelfde gold
voor de professionele produkten: in de meeste sectoren waren
er aardige resultaten, maar de computers bleven het grote zor
genkind.
Van der KJugts koers was moeilijk te volgen. Enerzijds liet hij
geldverslinders als de computers en de chips vrijwel ongehin
derd wegzakken, anderzijds leken steeds meer van zijn beslissin
gen gemotiveerd door de behoefte om successen te kunnen pre
senteren. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn gedrag in wat bekend is
geraakt als de Picker-affaire. Nadat eerdere onderhandelingen
waren mislukt, begon Frans Otten — in de Raad van Bestuur
verantwoordelijk voor de medische systemen — in december
1986 opnieuw gesprekken met de Britse firma General Electric
Company (gec) over een fusie van Philips’ Medical Systems en
GEc’s in Amerika gevestigde medische dochter. De combine
met Pieker zou een omzet van rond de twee miljard dollar en
een personeelsbestand van 17.000 mensen krijgen, en zou daar-
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mee de grootste andere producenten van medisch-diagnostische apparatuur - Siemens en de Amerikaanse General Electric
(met te verwarren met gec) - achter zich laten.
Het was een uiterst belangrijk plan, dat Philips’ positie op dit
terrein in Amenka wezenlijk zou versterken. Dat was dringend
noodzakelijk, meende de Raad van Bestuur, want de concur
rentie in deze professionele branche was groot, de Japanners
(Toshiba) rukten snel op, en de ontwikkelingskosten van appa
raten als magnetische scanners rezen dc pan uit. In april 1987
bereikten Otten en GEC-man Malcolm Bates een voorlopig
akkoord over de pnjs en de aan Philips te betalen goodwill en
tekenden ze een letter of intent. Gedurende de rest van hetjaar
begonnen de resultaten van Philips’ divisie medische systemen
echter terug te lopen, met name door de dalende koers van de
dollar. Veel van de produkten die de divisie in Amerika ver
koopt zijn afkomstig uit Europa, zodat een lage dollar ongunstig
uitwerkt op de prijzen. Juist dit verschijnsel was een van de
redenen waarom Philips graag met Pieker wilde samengaan.
Daardoor zou men immers meer mogelijkheden krijgen om in
de vs zelf medische apparatuur te gaan produceren.
Op wiens initiatief is niet bekend, maar in ieder geval namen
nu Lord Weinstock, de topman van gec, en Cor van der Klugt
zelf plaats aan de onderhandelingstafel om de inhoud van de
overeenkomst nader onder de loep te nemen. Inmiddels begon
Malcolm Bates met de uitvoering van de fusie. Hij zocht een
chicf executive ojficer voor ‘Philips and Pieker Medical Systems’,
die op zijn beurt alvast een directieteam aanstelde. In Eindhoven
heerste grote twijfel over de nieuwe topman. Frank Hopkins
(aangezocht na een tip van Gerritjeelof), maar Bates had de zeg
genschap over deze benoeming en kon zijn gang gaan. Gedu
rende het hele najaar gingen de voorbereidingen voor de
samenvoegingsoperatie door. Tijdens een tentoonstelling van
medische apparatuur van de Radiological Society of North
America — het evenement in deze branche — vond alvast een
soort verbroedering plaats van Philips- en Picker-mensen. In
december gaven de Amerikaanse en Duitse kartelautoriteiten
een verklaring van geen-bezwaar. Diezelfde maand bereikten
Weinstock en Van der Klugt een nieuw akkoord, waarbij het
goodwill-bedrag werd verlaagd — een niet onbegrijpelijke wij
ziging, gezien de verslechterende resultaten van Philips’ Medi
cal Systems.
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Vervolgens moet Lord Weinstock zijn kans hebben geroken.
Rond kerstmis kwam hij met nieuwe eisen. Hij wilde nu hele
maal geen goodwill meer betalen, en hoewel Philips de grootste
partner in de voorgenomen fusie was, eiste hij een fifty-fifty ver
houding — de door Otten geregelde overeenkomst ging nog uit
van een 51 procent meerderheid van Philips. Bovendien bleken
er nu meningsverschillen te bestaan over de strategie van de
nieuwe onderneming, gec wilde snelle resultaten, Philips voel
de meer voor diepte-investenngen.
Merkwaardig genoeg had Van der Klugt ondanks al deze
verslechteringen de neiging Weinstock zijn zin te geven. Maar
Otten zei: laten we er in dc Groepsraad over praten. Aldus
gebeurde. In de betreffende vergadering kreeg Otten nu de
steun van Jeelof. Dat gaf de doorslag. Begin februari 1988 maak
te Philips bekend dat de inmiddels al vergaand voorbereide en
aangekondigde fusie alsnog met doorging. De verwarring en
teleurstelling bij de mensen van Medical Systems waren enorm.
Hoewel de schuld voor het afblazen van de samenwerking dus
niet bij Van der Klugt maar bij de overvragende Lord Wein
stock lag, bleken veel klanten van Medical Systems weinig
onder de indruk van wat zij opvatten als Philips’ weifelende
gedrag en reageerden zij afwachtend met het plaatsen van nieu
we orders, tot duidelijk zou zijn wat Philips met de divisie wilde.
Het duurde echter nog tot 31 oktober 1988 voordat Van der
Klugt de klanten geruststelde door publiekelijk te verklaren dat
Medical Systems een volwaardig en volledig onderdeel van Phi
lips zou blijven, hoewel hij niet de term ‘kernactiviteit’ in de
mond nam.
De divisie medische systemen — met als belangrijkste vesti
gingen Best (bij Eindhoven), Hamburg en Shelton (vs) - had na
de Picker-affaire grote moeite om weer overeind te krabbelen.
Ze was in het laatste kwartaal van 1987 net uit het rood ge
kropen, maar zakte in 1988 weer terug in de verliezen. Na een
serie noodmaatregelen — de aanstelling van een nieuw manage
ment in de Verenigde Staten en enige sanering in de produktie kon het jaar daarop weer een opgaande lijn worden bereikt.
Ook in 1990 gingen de zaken aardig en inmiddels is de groep
weer winstgevend.
De hele gang van zaken rond Pieker roept vooral de vraag
op: waarom was Van der Klugt bereid met Weinstocks eisen
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akkoord te gaan? Philips was als gezegd de zwaarste partij in de
voorgenomen fusie, maar hij wilde desondanks instemmen met
een overeenkomst die er zeer ongunstig uitzag. De enige reden
die te bedenken valt, is prestige. Niet lang daarvóór was de eer
ste overeenkomst met Whirlpool spaak gelopen. De Philipspresident wilde hoe dan ook niet nog een mislukking op zijn
naam hebben. De Picker-affaire toont overigens tegelijkertijd
aan dat Van der Klugt dan wel de sterkste man in Philips’
Groepsraad was, maar dat hij zijn wil niet kon opleggen als hij
iedereen - inclusief Gemt Jeelof— tegenover zich vond. Of mis
schien moeten we zeggen: als zijn verdeel-en-heers-methode
een keer niet werkte.

Als Cor van der Klugt geen tegenstand van Jeelof ondervond,
was het heel wat makkelijker om de rest van de Groepsraad
gewoon te negeren. Zoals gezegd bracht hij in 1988 de nietkemactiviteiten in de Verenigde Staten onder in een aparte juri
dische structuur met de naam Consolidated Electronics — een
initiatief dat van Jeelof afkomstig was. Er was echter één belang
rijk bezwaar. Het creëren van een juridisch zelfstandige dochter
van napc zou voor het concern tot hogere fiscale lasten leiden.
Normaal gesproken kan een holding zoals napc de negatieve
resultaten van bepaalde dochters aftrekken van de winsten van
andere — met als gevolg een lagere winstbelasting. Door de
zeven af te stoten dochters, die in tegenstelling tot veel andere
NAPC-activiteiten juist goed rendeerden, uit napc te halen, ver
viel deze mogelijkheid van fiscale verliescompensatie voor een
deel. Dit financiële nadeel was bekend, de Raad van Bestuur
(met uitzondering van Jeelof uiteraard) was tegen, maar Van der
Klugt deed het toch. Later benoemde hij de Amerikaan Steven
Tuminello tot president van napc, alweer tegen de zin van de
Raad van Bestuur en ondanks het feit dat de man geen opzien
barende prestaties op zijn naam had staan.
Philips’ topstafleden en enkele leden van de Raad van
Bestuur begonnen zich al in de periode-Dekker, maar zeker in
de penode-Van der Klugt geleidelijk aan steeds meer zorgen te
maken over dit type optreden — vooral omdat de zorgvuldigheid
waarmee besluiten van de Raad van Bestuur tot stand kwamen,
eronder te lijden had. In veel gevallen waren belangrijke beslui
ten wel fatsoenlijk voorbereid en doordacht, maar in steeds
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meer gevallen was dat niet het geval. Het voorbeeld van het
Megachip-project uit 1984 is al genoemd, maar hetzelfde speel
de ook in gevallen als dejoint ventures met Du Pont en Control
Data Corporation uit 1986, die op een mislukking uidiepen, en
de aankoop van Headstart in 1989. Deze laatste acquisitie waarbij het ging om een bedrijf in de vs dat personal computers
assembleerde en verkocht - vond plaats ondanks grote twijfels
van de North American Philips Corporation en de concernstaf,
en heeft Philips binnen de kortste keren vele tientallen miljoe
nen guldens verlies opgeleverd.
Natuurlijk kunnen zakelijke transacties en benoemingen om
allerlei onverwachte redenen op mislukkingen uitlopen. Het
probleem bij Philips in de jaren van Dekker en Van der Klugt zat
echter in de kwaliteit van de verwachtingen en de wijze waarop
de top daarmee omsprong. Philips’ Raad van Bestuur zag er in
toenemende mate van af om op een systematische wijze infor
matie en oordelen te vragen aan de bij een belangrijk besluit
betrokken staforganen, divisiedirecties, landendirecties, enzo
voort. Wat de divisies en de landen betreft: de president en indi
viduele bestuursleden peilden uiteraard wel her en der de
meningen, maar dat deden ze ad hoe en vaak mondeling, zodat
voor hun collega’s niet viel na te gaan of en in hoeverre ze
gekleurd aan de bestuurstafel werden doorgegeven.
Wat de stafbetreft: tot voor kort kende het concern een participatiecommissie, waann de belangrijkste stafafdelingen bij
eenkwamen voor het bespreken van acquisities, deelnemingen
ofjoint ventures. Maar zoals bekend beschouwden zowel Wisse
Dekker als Cor van der Klugt de concernstaf als een tamelijk
overbodige, logge, verambtelijkte, ruziënde club intellectuelen,
en vertoonden ze de neiging er zoveel mogelijk omheen te
lopen. Procedures vonden ze ondingen, met als gevolg dat ze
die vaak omzeilden — dat deden overigens niet alleen bestuursle
den, maar ook divisie- of landenmanagers.
Voor een deel was deze antibureaucratische houding begrij
pelijk en terecht, maar van de andere kant betekende het ook dat
de in de staf beschikbare deskundigheid te weinig door het
bestuur werd gebruikt. Feit was in ieder geval dat de adviezen
van de participatiecommissie en van de staf in zijn algemeenheid
steeds minder invloed hadden, en vaak niet eens meer werden
gevraagd. Daarom kon het ook gebeuren dat de Raad van
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Bestuur in een aantal gevallen — zoals bij de joint venture met
Control Data en bij Headstart — voorbijging aan de twijfels die
binnen de staf leefden en toch de dubieuze beslissing nam.
Vorig jaar werd de participatiecommissie opgeheven. De
voorbereiding van acquisities en joint ventures is nu in handen
van een nieuwe afdeling, mergers &acquisitions. Of dat een verbe
tering is zal moeten blijken. De recente ontwikkelingen rond de
participatie in Super Club stemmen wat dat betreft niet hoop
vol. Nadat Philips eerder een klein belang in deze explosief
gegroeide Belgische verhuurketen van videobanden had geno
men, besloot president Jan Timmer in februari 1991 dat belang
te verhogen naar 51 procent — een investering van tegen de
zevenhonderd miljoen gulden. Op dat moment wist Philips dat
Super Club verliezen leed, maar het schatte die op niet meer dan
zo’n 100 tot 150 miljoen gulden. Timmer vond het bedrijf inte
ressant genoeg om door te gaan, vooral omdat het in de Ver
enigde Staten over een groot distributienet beschikte en ook
actief was in het exploiteren van filmrechten en het produceren
van films.
Super Club was onderzocht door Philips-België, maar kort
daarop bleek dat men zich daar grondig had vergist en dat het
bedrijfin het voorgaande jaar (tussen januari 1990 en april 1991)
een verlies van liefst 323 miljoen gulden had geleden. Daarnaast
moest nog eens 485 miljoen aan verliezen worden genomen
door het afwaarderen van voorraden en het betalen van schuld
eisers. Volgens Philips-directeur Van Weezendonk, die Super
Club inmiddels leidde, was de oorzaak dat de vraag naar videoprodukten fors was teruggelopen - naar zijn zeggen ten gevolge
van de Golfoorlog. Daardoor en door de te hoge magazijn- en
kantoorkosten was Super Club in ernstige financiële problemen
geraakt. Van Weezendonk kondigde vervolgens in september
1991 aan dat hij alle filmactiviteiten zou stilzetten en een drasti
sche sanering ging doorvoeren. Eindhoven was inmiddels voor
75 procent eigenaar en had wederom rond 200 miljoen gulden
in het bedrijf geïnvesteerd, omdat het vermogen van Super
Club negatief was geworden.
In totaal heeft Philips nu 860 miljoen in Super Club zitten,
en dat bedrag kan nog oplopen indien de overige (minder
heids-) aandeelhouders weigeren mee te doen aan de laatste
kapitaalinjectie. Het strategisch belang van deze aankoop is door
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deze hele gang van zaken nogal ondemiijnd. Aanvankelijk
wilde Philips via Super Club ook videorecorders en andere
apparatuur gaan verkopen, zodat de klant zijn hardware en zijn
software op één plek zou aantreffen. Dit mogelijke ‘synergeti
sche’ voordeel is weg, nu Super Club zich blijft beperken tot
software.
‘Als we dit hadden geweten, waren we hier niet ingestapt,
verzuchtte directeur Van Weezendonk tijdens de persconferen
tie van september. Hij ontkende dat de vorige eigenaar, opnehter De Prins, Philips verkeerde informatie had verstrekt. Als dat
zo is, rijst de vraag wat dan eigenlijk het nut is van een speciale
afdeling mergers & acquisitions. Het is met bekend of deze zich
met de zaak heeft beziggehouden en zoja: hoe haar advies heeft
geluid. Maar de conclusie dringt zich op dat Philips hoe dan ook
onvoldoende onderzoek heeft gepleegd, dan wel dat Jan Tim
mer en zijn Raad van Bestuur zó gecharmeerd waren van deze
deal dat ze verkozen de beschikbare gegevens naast zich neer te
leggen - daarmee de gewoonte van Cor van der Klugt ovememend.
Sommigen van Philips’ bestuursleden en hogere staffunctiona
rissen maakten zich niet alleen zorgen over de zorgvuldigheid
waarmee Wisse Dekker, Cor van der Klugt en sommige van
hun collega-bestuursleden beslissingen namen, ze lieten dat in
tal van mondelinge en schnftelijke waarschuwingen ook
nadrukkelijk weten. Zonder resultaat, overigens. Uit het
bovenstaande blijkt wel dat er op zijn minst redenen zijn om de
vraag op te werpen of een verantwoord beleid is gevoerd. Vast
staat dat beide presidenten de gezamenlijke verantwoordelijk
heid — die inhoudt dat niet alleen de president, maar alle leden
van de Raad van Bestuur formele verantwoordelijkheid dragen
voor de door de Raad genomen besluiten - niet erg seneus heb
ben genomen.
Van der Klugt vertroebelde de situatie nog eens extra met de
instelling van de Groepsraad, waarvan sommige leden (de
bestuursleden) wél, andere (de gewone Groepsraadsleden) niet
formeel verantwoordelijk waren voor de bestuursbesluiten. De
constructie paste goed bij zijn verdeel-en-heers-aanpak. De
Groepsraad was in feite een verzameling bazen en onderge
schikten, en het was voor de president-annex-voorzitter daar-
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door nog gemakkelijker om in dit gremium de rol van machtig
ste man te spelen dan in de kleinere Raad van Bestuur. Mis
schien was dat ook de reden waarom de Raad na het instellen
van de Groepsraad niet meer apart bijeenkwam.
Omgekeerd is het ook zo dat geen enkel bestuurslid in de
regeerperioden van Dekker en Van der Klugt ooit de conse
quentie heeft getrokken uit het feit dat er besluiten tot stand
kwamen waar hij het inhoudelijk ofqua voorbereiding niet mee
eens was — zoals toch regelmatig gebeurde. Niemand heeft —
voor zover bekend - de portefeuillekwestie gesteld, niemand is
opgestapt. En ook de Raad van Toezicht heeft, zoals in het geval
van het Megachip-project, wel gewaarschuwd maar nimmer
ingegrepen, althans tot mei 1990 niet.
Na het aantreden van Van der Klugt in 1986 werd Philips meer
en meer het toneel van interne conflicten, zowel binnen als bui
ten het bestuursgebouw. Zoals wel duidelijk zal zijn was de
nieuwe Groepsraad niet bepaald een homogeen team. Maar de
spanningen beperkten zich niet tot de Groepsraad. In de divisies
nam het aantal directiewisselingen toe. Bijna elke reorganisatie
was aanleiding voor een gedeeltelijke of gehele vervanging van
het managementteam. Dat gebeurde bij consumentenelektro
nica, dat eerst een fusie (de samenvoeging van video en audio),
en vervolgens een reeks van saneringen en herstructureringen
doormaakte; bij medische systemen na de mislukte joint ventu
re met Pieker; bij Data Systems, dat eerst werd samengevoegd
met telecommunicatie en daama weer een ontvlechting moest
ondergaan. In het verleden kwamen de vertrekkende directiele
den in dit soort situaties wel weer op een andere directiepost
terecht, maar vanaf medio jaren tachtig nam het aantal gevallen
van voortijdige pensionering en van het overstappen naar een
baan elders duidelijk toe. Als nu steeds de zwakste figuren waren
vertrokken, dan zou dat alleen maar heilzaam zijn geweest.In
feite lijkt het proces van verharding binnen Philips de laatste
jaren niet alleen onder de zwakken maar ook onder de sterken
slachtoffers te hebben gemaakt. Een concreet voorbeeld dat in
wat breder knng bekend raakte, is het geval van de eerder
genoemdejaap Gooijer.
Toen Telecommunicatie en Data Systems in 1986 een nieu
we directievoorzitter moest krijgen, vroeg Cor van der Klugt
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hem of hij die post wilde. Gooijer had grote aarzelingen, hij was
een fmancieel-administratieve man en had geen verstand van
computers. Maar Van der Klugt deed een zwaar beroep op zijn
loyaliteit en Gooijer ging overstag, zeker toen hem duidelijk
werd dat hij door ‘ja’ te zeggen kans zou maken op de post van
directeur corporale accounting — die post werd toen bezet door
Henk Appelo, die echter volgens de gangbare carrièrehjn in de
Groepsraad zou worden opgenomen. Van der Klugt bevestigde
die indruk schnftehjk. Daarmee wist Gooijer dat de kans groot
was dat hij een aantal jaren later ook zou doorschuiven naar
Appelo’s plaats in de Groepsraad na diens pensionering. De post
leek bovendien aantrekkelijk omdat Van der Klugt nadrukke
lijk, ook in interviews, liet weten dat hij Telecommunicatie en
Data Systems een strategische prioriteit toekende. Er zouden
forse investeringen in deze sector plaatsvinden en Philips moest,
als het aan hem lag, een Amerikaanse partner zoeken. Nog geen
dne jaar later ging het mis. In 1984, 1985 en 1986 had de tdsdivisie nog winst weten te maken, maar nadien zakte ze steeds
verder in het rood. Gooijer meende dat zijn divisie het alleen
zou redden als ze werd verzelfstandigd, buiten Philips gebracht,
en als er inderdaad een behoorlijke acquisitie werd gepleegd.
Het klimaat leek daar ook rijp voor. Bij de persconferentie
over de jaarcijfers van 1988, gehouden in februari 1989, maakte
Philips nog eens officieel bekend dat er plannen voor een ‘zeer
sterke groei van de activiteiten op het gebied van informatiesys
temen’ waren. In april 1989 stuurde Gooijer hierover een brief
aan het verantwoordelijke bestuurslid Gerd Lorenz, met het
verzoek er voor 1 oktober op te antwoorden. Maar inmiddels
had in de Groepsraad de mening post gevat dat Gooijer niet de
geschikte man was om tds te redden. Bovendien heerste op dat
moment in feite binnen de Raad van Bestuur een grote besluite
loosheid over de toekomst van de divisie.
Zoals in een volgend hoofdstuk nog zal blijken, verwees de
verklaring van februari naar vergaande plannen voor een acqui
sitie in de Verenigde Staten. Met die aankoop was zelfs de Raad
van Commissarissen al akkoord gegaan. Maar ditmaal was Cor
van der Klugt niet zo zelfverzekerd — waarschijnlijk omdat ook
hij niet veel verstand van computers en/of telecommunicatie
had. Bovendien aarzelde hij tegen die tijd sterk over het plegen
van nieuwe investeringen. Uiteindelijk begon hij onderbande-
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lingen met Olivetti - die overigens ook niet tot resultaat leid
den.
Gerd Lorenz durfde het, gezien zijn niet al te sterke positie in
de Raad van Bestuur, niet aan zijn directeur te steunen. En dus
kreeg Gooijcr eenvoudigweg geen antwoord op zijn bnef. Kort
voor het verstrijken van zijn deadline kreeg hij een knallende
ruzie met Lorenz en bood hij zijn ontslag aan. In december ver
trok hij. Een paar maanden later moest ook Lorenz zelf overi
gens het veld ruimen.
Het geval-Gooijer is symptomatisch: er zijn nog veel meer
voorbeelden van divisiedirecteuren en adjunct-directeuren die
vertrokken zijn in een stofwolk van chaos, onzekerheid, onver
mogen en machtsstrijd. Om er een paar te noemen: dc man die
de speciale projectgroep voor home Interactive Systems leidde, de
voormalige telecommunicatic-directeur David Geest, werd na
het vastlopen van deze groep nog enige tijd speciaal adviseur van
Gerd Lorenz, maar gaf uiteindelijk de voorkeur aan het starten
van een eigen adviesbureau. Met de tweede man van compo
nenten, Adn Baan, was al eens gesproken over een mogclijk
toekomstig lidmaatschap van de Groepsraad. Maar vanaf 1988
nam zijn teleurstelling over de wijze waarop zijn divisie naar de
ondergang werd geleid, almaar toe. In 1990 kwamen Philips’
problemen tot uitbarsting en verdwenen Gerd Lorenz en Cor
van der Klugt van het toneel. Maar Baans directe baas, divisievoorzitter en Groepsraadslid Wim de Kleuver, hoefde geen
consequenties te verbinden aan het feit dat componenten, voor
al door het Mcgachip-project, in enorme problemen terecht
was gekomen, hoewel hij de divisie al sinds 1984 leidde. De
Raad van Commissarissen accepteerde zijn verdediging, die
inhield dat hij door Krijgsmans en Heessels’ gedrag bij de
besluitvorming rond het Megachip-project buitenspel was
gezet. Voor Baan betekende dat, dat de nog niet zo oude De
Kleuver bleef zitten en dat zijn weg naar de Groepsraad nog
geruime tijd geblokkeerd zou blijven. Hij vertrok en accepteer
de de post van divisicdirecteur en lid van het Group Executive
Committee (zeg: Groepsraad) bij het Zwecds-Zwitserse con
cern Asea Brown Boven Ltd.
Jarenlang bazuinden Wisse Dekker en Cor van der Klugt uit
dat zij hun managers meer zouden gaan ‘afrekenen’ op hun
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resultaten. In werkelijkheid had het vertrek van veel mensen
helemaal niets met hun prestaties te maken, maar was het sim
pelweg het gevolg van de toenemende interne spanningen en
frustraties die de Philips-top begonnen te overheersen. Vooral
Van der Klugt valt te verwijten dat hij die spanningen door zijn
gedrag alleen maar heeft vergroot, en waarschijnlijk is dat ook
de reden waarom men hem uiteindelijk massaal heeft laten val
len. Het duurde tot begin 1990, maar toen was in brede knng
duidelijk: óf we zakken met zijn allen in het moeras ófwe keren
deze eenzame wolf de rug toe.

285

De onweerstaanbare zuigkracht
van het moeras
In maart 1981 vertelde bestuurslid Leo Heessels het Amerikaan
se blad Business Week dat Philips zich tot dat moment doelbe
wust niet had toegelegd op het produceren van randont access
nienwry chips (ram’s) — geheugenchips waar informatie vrijelijk
in kan worden opgeslagen en weer van kan worden verwijderd.
Hoewel deze chips inmiddels het grootste deel van de miljardenmarkt voor zogenoemde halfgeleiders (semiconductors) uit
maakten, meende Philips dat ze niet in zijn lange termijn-strate
gie pasten. Heessels sprak in dit verband wat denigrerend over
collega-elektronicafabrikanten die streefden naar korte termijnsuccessen, steeds in nieuwe markten sprongen, en die even snel
weer verlieten. ‘Maar daar zijn wij niet op uit.’
Een gevaarlijke benadering, oordeelde Business Week, want
de ram’s stonden in het hart van de nieuwe ontwikkelingen in
de micro-elektronica en die trein dreigde Philips nu te missen.
Drie jaar later was Leo Heessels het volkomen met Business
Week eens en presenteerde hij de Raad van Bestuur een plan om
Philips alsnog een positie in de digitale geheugenchips te laten
veroveren.
Het codewoord bij dit onderwerp is digitalisering. Tot dan toe
werkten alleen computers met deze techniek, waarbij elektro
nische signalen worden gecodeerd in bepaalde volgorden van
nullen (uit) en enen (aan). Radio’i, televisies, geluidsapparatuur,

meet-en regelapparatuur, enzovoort, werkten nog met analoge
signalen — simpel gezegd: permanente, golvende elektrische
stroompjes waarvan de sterkte en de golfuitslag worden gere
geld met transistoren, weerstanden en condensatoren, veelal
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samengebundeld en verkleind in zogenoemde bipolaire chips.
Maar inmiddels waren de digitale geheugenchips en micropro
cessors (deze laatste zijn chips voor gegevensverwerking 1,1
computers) al volop in opkomst, en het zag ernaar uit dat ze bin
nen afzienbare tijd niet alleen in computers, maar ook in allerlei
andere elektronische apparatuur - waaronder consumenten
elektronica — een sleutelrol zouden gaan spelen.
Philips’ Megachip-project, zoals Heessels’ plan gedoopt
werd, moest een snelle, systematische inhaalrace worden, een
miljardenproject waarin het concern zich in samenwerking met
Siemens in hoog tempo een compleet nieuwe technologie
eigen zou gaan maken: het produceren van chips waarvan de
kleinste details minder dan eenduizendste millimeter zijn, de
zogenoemde submicrontechnologie Een fabelachtige en
uiterst kostbare techniek, die het werken met extreem verfijnde
machines in vrijwel stofvrije ruimten vereist. Philips had een
scala van argumenten om in dit Megachip-project te stappen.
Het concern was op dat moment nummer negen op de wereld
ranglijst van chipsproducenten, die begin jaren zeventig nog
werd gedomineerd door Amerikaanse firma’s als ibm (dat alleen
voor eigen gebruik produceert en daarom nooit op de lijst
wordt vermeld), Motorola, Texas Instruments, Intel en Natio
nal Scmiconductor. Maar dankzij een door hun ministerie van
Industrie en Handel (miti) gecoördineerde inspanning waren
verschillende Japanse firma’s er in geslaagd in korte tijd tot die
lijst door te dringen. In 1984 waren al zes van de tien toppers
(inclusief ibm) afkomstig uit Japan: NEC stond nog op de tweede
plaats, maar zou een jaar later Texas Instruments van de koppo
sitie verdringen. En ook Philips zakte geleidelijk terug.
Het grote Japanse succes zat in de markt voor digitale geheu
gens, en in de gehele westerse wereld overheerste de vrees dat de
Japanners, die eerst de wereldmarkt voor consumentenelektro
nica (en wel de apparaten) hadden veroverd, nu via de omweg
van de chips ook de computerbranche zouden gaan domineren.
Voor Philips kwam daar nog de angst bij dat de Japanners uitein
delijk de gehele chipsmarkt in hun greep zouden krijgen, dat wil
zeggen: inclusief de chips die worden gebruikt in de consumen
tenelektronica. Daardoor zou Philips’ positie als leverancier van
onderdelen kunnen verzwakken en zou het concern uiteinde
lijk voor zijn componenten zelfs totaal afhankelijk van de Japan
ners kunnen raken.
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De wereldmarkt voor chips (alle soorten bij elkaar geteld)
was op dat moment rond de twintig miljard dollar, en vooral op
basis van de groei van de verkoop van geheugenchips - die zelf
weer werd veroorzaakt door de opkomst van de personal com
puter - was de verwachting dat daar jaarlijks tientallen procen
ten bij zouden komen. Toen Philips in 1984 alsnog het besluit
nam om geheugenchips te gaan maken, ging het bedrijf uit van
een wereldmarkt van 36 miljard dollar in 1987.
De situatie leek wel wat op die van twee decennia daarvoor,
toen de transistor in opkomst was en de elektronenbuis bedreig
de. Ook toen nam Philips eerst een afwachtende houding aan,
en sprong het pas definitief op de trein toen duidelijk was dat de
transistor een snelle vlucht zou nemen. Al begin jaren zestig
begonnen Amerikaanse bedrijven als Intel met pogingen om
transistors en andere elektronische componenten te verkleinen
en op één stukje knstallijne halfgeleider onder te brengen. De
drijvende krachten daarachter waren in eerste instantie de ruim
tevaart en de militaire industrie, die behoefte hadden aan kleine
en lichte elektronica ten behoeve van hun raketten en satellie
ten. Verder speelde ook de opkomst van de computer een
belangrijke rol in deze tendens tot miniaturisering.
Tegen 1970 hadden de zogenoemde integrated circuits (ic’s)
ook in de consumentenelektronica zoveel terrein veroverd, dat
zij op hun beurt de losse transistors en weerstandjes begonnen te
vervangen. Philips slaagde erin om redelijk snel bij deze ontwik
keling aan te sluiten en koos daarbij voor de bipolaire technolo
gie en het basismateriaal germanium, dat om allerlei technische
redenen het meest geschikt was voor de analoge schakelingen
die in radio’s, tv’s en hifi-apparatuur gebruikt werden. De
fabrikanten van digitale geheugenchips concentreerden zich op
de voor dit type geschikte nietal oxide semiconductor (Mos)-techniek, die gebruik maakt van silicium als basismatenaal. De Philips-technici keken daar enigszins op neer, beschouwden deze
technologie als slechter. Bovendien was het op een gegeven
moment ook mogelijk om met behulp van de bipolaire techno
logie chips te maken voor bepaalde digitale toepassingen, zodat
er uiteindelijk drie chipstcchnologieën waren: bipolair analoog,
bipolair digitaal, en MOS-digitaal.
Begin jaren zeventig, toen Philips een brede aanval op de
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Amerikaanse markt inzette en onder andere de televisieprodu
cent Magnavox overnam, waren er ook bij de componentendi
visie Elcoma plannen om iets in de Verenigde Staten te gaan
doen - eveneens via een acquisitie. De North American Philips
Corporation had een belang in een klein MOS-chipsbedrijf, maar
verder was Philips op dit gebied in de vs niet actief. Op een
gegeven moment rees het plan om de belangrijke firma Moto
rola te kopen, omdat die niet alleen chips fabriceerde maar ook
het een en ander in de consumentenelektronica deed. Niemand
binnen Philips was er eigenlijk echt enthousiast over — Elcoma
niet, en ook de audio- en videomensen niet. Toen de divisietoppen het er eindelijk over eens waren het idee voor te leggen
aan de Raad van Bestuur, ontdekten ze tot hun verrassing dat
Matsushita de consumentenelektronica-activiteiten van Moto
rola had aangekocht. Daarmee verviel het plan, en Elcoma ging
zelf op zoek naar een andere kandidaat
Dat leidde in 1975 tot de overname van Signetics, een grote
maar niet zo goed draaiende chipsfabriek in Sunnyvale, Californië. De aankoop gaf nogal wat ellende met Pieter Vink van
napc, die er totaal niet voor voelde. Uiteindelijk kwam een
compromis tot stand, waarbij Signetics in de us Philips Trust
kwam maar buiten napc bleef, en er alleen een management
contract met het hoofdkwartier aan 42nd Street, New York,
werd gesloten — een contract dat overigens nog moeilijkheden
genoeg opleverde. Voor Philips was Signetics eigenlijk niet de
ideale keus. Er moest veel geld in worden gestoken, en Elcoma
had liever een bedrijf gehad dat juist goed was in de MOS-technologie, die het concern zelf niet beheerste. Maar Signetics
hield zich voornamelijk bezig met bipolaire chips - met name
de digitale variant, die werd toegepast in computers. Men was
wel begonnen met Mos-chips, maar die activiteit stond nog in
de kinderschoenen.
Ondanks de afspraken met napc bleek het in de praktijk bij
zonder moeilijk om Signetics met twee bazen — een in New
York en een in Eindhoven - weer goed op poten te krijgen. Pas
beginjaren tachtig kwam er wat wind in de zeilen. Toen Leo
Heessels in 1984 met het Megachip-plan kwam, had het bedrijf
zelfs een bijzonder goed jaar, net als vele andere chipsfabrikan
ten. Maar in de Mos-geheugenchips was het nog steeds niet zo
succesvol.
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Philips verkeerde in een bijzonder moeilijke positie. Dejapanse
concurrentie, waarmee het concern in het v-2000-drama en bij
de CD-spelers toch al zeer hardhandig geconfronteerd werd,
rukte nu ook op dit gebied op. De Japanners verdienden goud
aan de 64 kilobit geheugens (goed voor 64.000 geheugenplaatsen), hadden inmiddels de volgende generatie - met een capaci
teit van 256 kilobit - op de markt gebracht, en bevonden zich
niet ver van het moment waarop ze een 1 Megabit chip met een
miljoen geheugenplaatsen konden maken. De voorsprong van
de Japanners werd geschat op zo’n twee jaar. Dat leek een
betrekkelijk korte periode, maar de verschillende generaties
geheugens volgden elkaar zo snel op dat het van alle fabrikanten
een enorme inspanning eiste om in deze rat race bij te blijven —
om nog maar te zwijgen van het krijgen van een voorsprong op
de concurrentie. Alleen degenen die tijdig met een nieuwe
generatie op de markt kwamen, konden hun chips voor goede
prijzen verkopen. De praktijk leerde dat in deze branche al na
korte tijd een enorme pnjsval optrad, waardoor het voor laatko
mers vrijwel onmogelijk werd hun torenhoge ontwikkelings
kosten terug te verdienen.
De samenwerking met Siemens in het Megachip-project lag
voor de hand. Zoals bekend heerste in heel Europa inmiddels
een grote angst voor het Japanse gevaar. De Europese chipsproducentcn zagen hun aandeel op de wereldmarkt gestaag terug
lopen. Veel Europese regeringen waren bereid om de elektroni
sche industrie te ondersteunen en grote subsidies voor dit soort
nieuwe ontwikkelingen te fourneren, op voorwaarde dat die
industrie zelf haar krachten zou bundelen. Maar Siemens noch
Philips hadden na hun eerdere ervaringen met Unidata — het
Europese samenwerkingsverband op het gebied van computers,
dat in 1975 mislukte — veel zin in een nieuw avontuur met een
Franse onderneming. En dus bleef eigenlijk alleen de mogelijk
heid van een combine van Siemens en Philips over, die prompt
van de Duitse en Nederlandse regeringen (gezamenlijk) een half
miljard gulden steun ontving.
Binnen Philips was behalve Leo Heessels vooral Cees Krijgs
man, de directeur van de chipsdivisie (onderdeel van Elcoma),
de grote voorvechter van het Megachip-project, en hij werd
als gezegd van harte gesteund door George van Houten,
de rescarchman in de Raad van Bestuur, door vice-president
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Gemt Jeelof en door president Wisse Dekker. Binnen het
Natuurkundig Laboratorium, dat de i Megabit chip moest gaan
ontwikkelen, waren de meningen verdeeld. De fysici vonden
het project over het algemeen een uitdaging, omdat er nogal
wat fysisch-chemische technieken bij de MOS-ontwikkeling
kwamen kijken. De elektronici binnen het Nadab waren er
minder van overtuigd dat Philips geheugenchips moest gaan
maken, met name omdat zoveel andere fabrikanten er ook al
mee bezig waren. Maar de directeur van het lab. Piet Kramer,
was voor.
De Japanners en de Amenkanen maakten op dat moment
zogenoemde dynamic randotn access memory-chips (kortweg
dram). Bij dit type, dat in computers wordt gebruikt, moet de
informatie voortdurend worden ververst, om te voorkomen dat
ze weglekt. Philips koos echter voor de static randotn access memory-chip (sram), die zijn informatie vasthoudt en een lager ener
gieverbruik heeft. De redenen waren duidelijk. Enerzijds was
de concurrentie al sterk in de dram’s, anderzijds waren de
sram’s geschikter voor toepassingen in draagbare computers,
CD-spelers en andere consumentenelektronica. Ze zouden dus
beter aansluiten bij Philips’ eigen activiteiten.
Er zaten echter twee grote risico’s aan de keuze voor de
sram. In de eerste plaats besloten alle laatkomers in de geheugenbranche om geen dram’s maar sram’s te gaan maken. En in
de tweede plaats was op dat moment nauwelijks goed in te
schatten hoe de vraag ernaar zich zou ontwikkelen. Dat hing erg
afvan de snelheid waarmee allerlei nieuwe, digitale apparaten als
de interactieve CD-speler of de hoge-definitie-televisie (hdtv),
die ook met digitale technieken werkt, op de markt gebracht
zouden worden en bij de consument aan zouden slaan. Daar viel
op dat moment bijzonder weinig over te zeggen. De top van
Philips’ consumentenelektronica was dan ook helemaal niet zo
geporteerd voor de sram. In ieder geval was een SRAM-fabriek
van het formaat zoals Philips die in Nijmegen wilde gaan bou
wen, voor Philips’ consumentenelektronica helemaal niet
nodig en in die zin dus geen strategisch concernbelang. Men was
niet tegen het Megachip-project, maar men achtte het beter het
in kleine stappen uit te voeren. Ironisch genoeg heeft een van de
betreffende directieleden in een informeel gesprek nog eens
tegen Hermann Franz, het chips-bestuurslid van partner Sie-
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mens, gezegd dat hij beter de dram’s kon kiezen, omdat daar
een veel grotere markt voor was. Siemens deed dat ook.
Nog in 1984 ging naast het Nadab de eerste paal in de grond
voor het nieuwe laboratorium waar de superchips zouden wor
den ontwikkeld. Philips schatte de bouw- en inrichtingskosten
op een kleine vierhonderd miljoen, maar twee jaar later bleek
dat er tegen de zeshonderd miljoen aan was besteed. De bouw
van een nieuwe produktie-eenheid in Nijmegen - een bijzon
der gebouw in de vorm van een chip — kostte uiteindelijk nog
eens zeshonderd miljoen gulden. Maar nog vóór de ontwikke
laars en ingenieurs het nieuwe researchlab-annex-proeffabriek
in Eindhoven betraden, stortte de markt voor geheugenchips in.
In 1984 hadden de fabrikanten de vraag niet kunnen bijbe
nen, omdat de computerindustrie gigantische aantallen personal computers verkocht en in het licht daarvan ook grote hoe
veelheden chips inkocht. Maar in 1985 zakte de vraag naar pc’s
- tijdelijk — weg en staakten de computerfabrikanten de inkoop
van onderdelen, tot ze hun voorraden hadden weggewerkt. De
verkopen van de 64 kilobit chips, in 1984 nog rond de 700 mil
joen stuks, daalden naar 450 miljoen. Er brak een zware prijzen
slag uit tussen de Japanse en de Amerikaanse fabrikanten, waar
door sommige geheugenchips in eenjaar tijd liefst negentig pro
cent in prijs daalden. Eenjaar later sloten de Amerikanen en de
Japanners een akkoord dat voorzag in een bodemprijs voor
Japanse chips. Dat hielp nauwelijks, omdat via andere landen
toch talloze goedkope chips in de Verenigde Staten werden
ingevoerd. Bijna geen enkele fabrikant van geheugens kon er nu
nog droog brood mee verdienen, maar het was duidelijk dat de
Japanse firma’s, onderdeel immers van financieel sterke conglo
meraten, daar het minst van te lijden hadden.
Philips trok geen enkele consequentie uit het inzakken van
de chipsmarkt in 1985 en. ging gewoon door op de ingeslagen
weg. Siemens, dat de bui wel zag hangen, besloot dat het de
inhaalrace alleen kon winnen door samenwerking te zoeken
met de Japanners. Op 15 juli 1985 sloot het een overeenkomst
met Toshiba, dat inmiddels al een werkende 1 Megabit chip had
ontwikkeld en over veel kennis op het gebied van de massaproduktie van chips beschikte. Siemens had in tegenstelling tot Phi
lips inderdaad gekozen voor de technisch minder gecompli
ceerde dram’s - die het zelf ook voor zijn eigen computers kon
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gebruiken — en besefte dat het daar alleen geld mee kon verdie
nen als het er zeer snel mee op de markt verscheen.
Terwijl de verkopen van de 64 kilobit chips inzakten,
begonnen die van de 256 kilobitters op gang te komen, en het
was te verwachten dat die eenjaar of dne later alweer zouden
worden vervangen door de 1 megabit. Haast was dus geboden
en het kopen van Japanse produktietechnologie kon nu net het
vereiste verschil uitmaken. In dejaren zeventig konden chipsfa
brikanten op elke geïnvesteerde gulden nog tien gulden omzet
ten. Inmiddels was dat nog maar anderhalve gulden. Alleen
degenen die een nieuwe generatie op tijd en op grote schaal wis
ten te produceren, konden hopen deze slijtageslag te overleven.
Siemens’ strategie bleek later de juiste. In 1987 trok de vraag
naar chips weer flink aan, en eenjaar later kwamen de Duitsers
met een 1 megabit dram, net op het moment waarop de markt
daarvoor goed op gang kwam. In 1989 waren er zelfs grote
tekorten in deze categorie chips, en lagen de prijzen voor de 4
megabit dram, die Siemens inmiddels ook leverde, rond de vijf
entwintig dollar per stuk. Siemens, financieel veel sterker dan
Philips, kon daardoor weliswaar zijn ontwikkelingskosten niet
terugverdienen, maar wist zijn verhezen tot voor dit concern
draaglijke proporties te beperken. De wereldmarkt voor chips
groeide in genoemd jaar met tien procent tot 55 miljard dollar.
Siemens’ chipsomzet groeide met 65 procent naar 938 miljoen
dollar; die van Philips daalde met vijf procent naar 968 miljoen

dollar.
Binnen Elcoma zag men het allemaal met lede ogen aan. De
analoge chips die Philips al veel langer maakte, verkochten
goed. Zelfs toen de dollar in 1985 en 1986 scherp in waarde daal
de bleef Philips eraan verdienen. De ineenstorting van de Ame
rikaanse chipsmarkt in 1985 had weliswaar dramatische gevol
gen voor Signetics, maar in Europa groeide de markt in dat jaar
gewoon door. Het verschil tussen beide continenten zat in het
feit dat in Amerika vooral computerfabrikanten chips afnemen,
terwijl de Europese gebruikers meer in de telecommunicatie, de
industriële automatisering en de consumentenelektronica zit
ten.
Afgezien van de verliezen bij Signetics boerde Elcoma dus
aardig. In 1987 schoof Philips zelfs even naar de zevende plaats
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op de wereldranglijst van chipsproducenten en was het de
marktleider in Europa. Maar het Megachip-project bedierf de
resultaten van de divisie grondig. In 1988 produceerde de afde
ling strategische planning een overzicht van alle onderdelen van
de componentendivisie, kwam tot de conclusie dat het Mega
chip-project nooit geld op zou leveren, en bracht dat via de
Elcoma-directie ook onder de aandacht van de Raad van
Bestuur. Maar tegenover de pers bleven woordvoerders van het
concern - onder wie overigens het hoofd van afdeling strategi
sche planning van de chipsdivisie, Holtwijk — ontkennen dat het
project een grote financiële strop betekende. Zij konden vermoedehjk ook weinig anders, want Cor van der Klugt en zijn
medestanders in de Raad van Bestuur wilden niet van ophou
den weten. Het enige dat ze deden was het uitstellen van het
begin van de massaproduktie van de 1 Megabit in Nijmegen en
van het besluit tot de bouw van een produktiefaciliteit in Ham
burg.
Het project bleef desondanks niet alleen in hun, maar in
veler ogen een geweldige status houden. Krijgsman en zijn icgroep konden het zich al diejaren veroorloven zich volkomen
onafhankelijk van de rest van de componentendivisie op te stel
len. Vanwege de hoge prioriteit van de Megachip had Krijgs
man ook direct toegang tot de Raad van Bestuur, en hoefde hij
zich weinig aan zijn formele baas, Elcoma’s directievoorzitter
Wim de Kleuver, gelegen te laten liggen. Hij en de researchman
in de Raad van Bestuur, George van Houten, hebben jarenlang
volgehouden dat het project op schema lag en dat de achterstand
op de Japanners slonk. De Raad geloofde dat en legde waar
schuwingen als die van Elcoma’s directie naast zich neer.
Dat het project in technologisch opzicht op schema lag,
klopte overigens wel. Het nieuwe researchlab was in een
recordtijd gebouwd en in juni 1987, tweeëneenhalf jaar nadat
de eerste paal de grond in was gegaan, beschikte Philips over een
eerste werkend laboratorium-exemplaar van de 1 Megabit
sram. Daarna moest men echter de massaproduktie nog onder
de knie krijgen, en inmiddels zat de concurrentie niet stil. Van
het inlopen van de achterstand was dan ook geen sprake.

In 1988 zakte Philips weer terug naar de tiende plaats op de
wereldranglijst van chipsproducenten. De Japanners rukten nu
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steeds verder op, deels door hun bekende strategie van marktverovering via extreem lage prijzen, deels ook doordat zij nu
juist sterk waren in de MOS-geheugens, die verhoudingsgewijs
flink in opkomst waren. Ze hadden nu al de helft van de wereld
markt voor chips in handen en tachtig tot negentig procent van
de markt in dram’s. De Japanners profiteerden bovendien van
het feit dat vooral in hun eigen land de vraag sterk groeide, ter
wijl de Amenkanen daar actief werden geweerd en nauwelijks
voet aan de grond kregen, evenmin als de Europeanen.
In 1989 begon Philips 64 kilobit en 256 kilobit SRAM geheu
gens te produceren, maar tot overmaat van ramp ontwikkelde
de vraag naar sram’s zich slecht. Bovendien trad nu aan het licht
hoezeer alle laatkomers in de race zich net als Philips op de
sram’s hadden gestort, zodat die kleine markt ook nog eens met
meer dan dertig fabrikanten moest worden gedeeld. Op dat
moment kostte het Megachip-project het concern meer dan
één miljoen — sommigen spreken zelfs van twee miljoen - gul
den per dag. Philips had sinds 1984 nu al vijf miljard gulden in
zijn chipsgroep gestoken, ongeveer een kwart van zijn totale
investeringen. Volgens Heinz Hagmeister, die als opvolger van
Krijgsman de groep in april 1989 ging leiden, zou er de daarop
volgende jaren nog veel meer geld nodig zijn om aan de chipsrace mee te kunnen blijven doen
Inmiddels waren de voorbereidingen voor een vervolgpro
gramma al in volle gang. Met forse steun van de Europese
Gemeenschap wilden Philips, Siemens en het Frans-Italiaanse
SGS Thomson gaan proberen mediojaren negentig de volgende
generaties geheugens van 16 megabit en 64 megabit op de markt
te brengen. Japanse firma’s kondigden aan al in 1993 met een 64
megabit chip te zullen komen. Ook de Amerikanen bundelden
nu hun krachten. Volkomen tegen hun traditie van vrije con
currentie in besloten zeven grote computer- en chipsfabrikan
ten een joint venture met de naam us Memories op te richten,
voor de produktie van 4 megabit dram’s die door ibm waren
ontwikkeld. De strijd bleef zich kortom verharden en verloor
geen moment aan intensiteit en snelheid. Philips raakte echter
buiten adem. Het winstniveau van het concern was gewoon te
laag om de gigantische investeringen in dit soort projecten zelf
te financieren, en als gevolg daarvan liep de schuldenlast van het
bedrijf gestaag op.
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Als het Megachip-project Philips’ enige financiële probleem
was geweest, dan had het concern deze afmattende race mis
schien nog wel kunnen volhouden. MaarCor van der Klugt had
ook nog te maken met een tweede geldverslinder: de computergroep. Bij wijze van uitzondering kende deze divisie nog het
oude tweehoofdig leiderschap, waarbij de commerciële direc
teur Jacques Pelgrom nog een technisch directeur naast zich
had. De beide mannen waren aangetreden in 1981, toen bleek
dat het in een eerder hoofdstuk genoemde plan om meer ‘syner
gie’ in Philips’ pakket van computersystemen te brengen geen
resultaten opleverde. Zoals gebruikelijk had dat tot een crisis
geleid, met de bijbehorende directiewisseling. Pelgrom en zijn
technische collega Postma hadden een simpel, ouderwets recept
toegepast om het verlieslijdende Data Systems weer op de been
te helpen: ze hielden de kosten onder controle en begonnen
geen grote nieuwe avonturen. Geholpen door een goede
marktgroei — met in de beginjaren tachtig percentages van vijf
tien tot twintig - slaagden zij erin Philips’ computerpoot in 1984
weer in de zwarte cijfers te krijgen.
Maar Pelgrom, een man uit het vak, besefte dat Philips het
met zijn computers op de lange duur toch niet zou redden. Hij
stelde de Raad van Bestuur voor een joint venture aan te gaan
met een Amerikaanse computerfirma. In 1985 namen Postma
en hij afscheid - wegens een normale pensionering ditmaal — en
werden ze opgevolgd door één man, Gerd Lorenz. Pelgrom
kreeg als een soort special assigmnent de opdracht op zoek te gaan
naar een goede partner en reisde af naar de Verenigde Staten
Toen hij terugkeerde, had hij zo’n partner ook gevonden: NCR,
een bednjfin de subtop van de ranglijst van ’s werelds grootste
computerfabrikanten, dat sterk was in bankcomputers en -ter
minals en qua omzet vergelijkbaar met het Franse Buil ofhet Ita
liaanse Olivetti.
Korte tijd later werd Cor van der Klugt president en kwam
de leiding van de computerdivisie — die inmiddels met de telecom-poot was gefuseerd en nu Telecommunicatie en Data Sys
tems (tds) heette - in handen van Jaap Gooijer. Gerd Lorenz
ging naar de Raad van Bestuur en kreeg binnen dat greinium de
verantwoordelijkheid voor de TDS-divisie. Een van Pelgroms
laatste daden was het organiseren van een oriënterend gesprek
tussen NCR-topman Axley en Van der Klugt, in aanwezigheid
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van Lorenz en Gooijer. Tijdens dat gesprek stelde Axley voor
om Philips zijn minicomputer te leveren, hetgeen zou beteke
nen dat Philips met zijn eigen mini’s zou moeten stoppen. Daar
voelden Lorenz en Van der Klugt weinig voor en het gesprek
kreeg dan ook geen vervolg.
Het idee om Jaap Gooijer te vragen tds te gaan leiden, was
eigenlijk afkomstig geweest van David Geest, de voormalige
telecommunicatie-leider. Cor van der Klugt had eerst aan hem
gevraagd of hij deze post wilde, gekoppeld aan een plaats in de
toekomstige Groepsraad. Geest bedankte en deed de suggestie
om de veelbelovende administrateur Gooijer als een soort interimmanager aan te stellen. Die zou de zaak draaiende moeten
houden, terwijl Gerd Lorenz en de Raad van Bestuur zochten
naar een goede en definitieve oplossing voor Philips’ computeractiviteiten. Van der Klugt nam de suggestie over, en Gooijer
ging akkoord onder voorwaarde dat die oplossing er binnen dne
jaar zou liggen en hij een meer dan normale ondersteuning van
uit de Raad van Bestuur zou krijgen. Bovendien zou de Raad
serieus moeten werken aan het verkrijgen van een goede positie
in de Verenigde Staten — via een acquisitie of een joint venture en aan een integratie van de computeractiviteiten met de nieu
we projectgroep voor home Interactive Systems. Van der Klugt
ging met al deze wensen akkoord.
Het was een onmogelijke constructie. Zowel het voor tds
verantwoordelijke bestuurslid Lorenz als de man die de dage
lijkse leiding over de divisie had, werden sterk in beslag geno
men door de consequenties die hun nieuwe posities met zich
meebrachten. Lorenz kwam als buitenlander, aanvankelijk zon
der de Nederlandse taal te spreken, terecht in het wespennest
van de Raad van Bestuur. Hoewel hij eerder veel succes had
gehad als baas van de Philips Kommunikations Industrie in
Duitsland, bleek hij als bestuurslid steeds onzekerder en op den
duur nauwelijks meer in staat om beslissingen te nemen. Gooij
er op zijn beurt had als niet-deskundige uiteraard geruime tijd
nodig om zich in de materie in te werken. Hij zat bovendien
met een divisie van dertigduizend mensen, die de fusie van twee
jaar daarvoor absoluut niet had verwerkt. In feite waren de telecommunicatiegroep en de computergroep grotendeels op de
oude voet verder blijven werken. De marketing- en verkoopaf
delingen in de divisiecentrale en de landenorganisaties waren
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wel onder dezelfde leiding gebracht, maar zelfs dat stelde als
integratie in de praktijk niet veel voor. Van het idee om geza
menlijke projecten op te zetten en nieuwe produkten op het
grensvlak van telecommunicatie en computers te ontwikkelen,
was niets terechtgekomen. De twee groepen hadden sterk uit
eenlopende culturen. Telecom bestond uit afzonderlijke bedrij
ven in Duitsland, Nederland, Engeland, Frankrijk, die alle min
of meer hun eigen gang gingen. In tegenstelling tot Data Sys
tems liepen de verkopen van Telecom ook niet via de nationale
organisaties, maar direct vanuit de hoofdvestigingen. De wereld
van de telecommunicatie was bovendien nog veel meer op de
lange termijn gericht, op generaties van bijvoorbeeld bedrijfste
lefooncentrales die al gauw tien tot vijftien jaar meegaan. De
ontwikkelingen en veranderingen in de computerbranche gin
gen veel sneller.
Gooijer moest dus eigenlijk twee divisies runnen, waarvan
de een (computers) in toenemende mate in de problemen raak
te en de andere (telecommunicatie) voornamelijk in de zwarte
cijfers werd gehouden door de Duitse poot, Philips Kommunikations Industrie. Dit Duitse bedrijf was vooral actief in de ver
bindingstechniek voor telefooncentrales, had goede contacten
met de Duitse Bundespost en enkele andere vaste afnemers,
waarbij goede pnjzen te bedingen vielen. Maar in de meeste
andere Telecom-onderdelen — bedrijfstelefooncentrales, kleine
netwerken voor datacommunicatie en dergelijke - ging het
kwakkelend tot slecht. Vooral de mobiele communicatie ont
wikkelde zich in de tweede helft van de jaren tachtig tot een
probleem. Dit divisie-onderdeel wordt geleid vanuit Cambridge in Engeland, en maakt produkten als privé-radionetten
voor taxi’s, politie, brandweer, autotelefoons, oproepsystemen
(pagiw?), en dergelijke. De produktie en ontwikkeling vinden
plaats in verschillende landen, waaronder bij Philips Kommunikations Industrie (pki) in Duitsland.
Het probleem rond mobiele communicatie begon, toen pki
- waarvoor dit dus een onderdeel van de totale activiteiten is —
op eigen houtje, zonder instemming van de top van de tdsdivisie noch van het bedrijf in Cambridge, enorm veel geld ging
steken in een digitaal Europees autotelefoonnet (gsm), dat
wordt ontwikkeld door een consortium van aeg, Siemens,
Ericsson en Philips. Dit net moet de bestaande nationale netten
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gaan vervangen, en er moet compleet nieuwe apparatuur voor
worden ontworpen, zoals zend- en ontvangstations. Het gaat
hier om grote diepte-investeringen, die zichzelf pas diep in de
jaren negentig gaan terugbetalen. Zoals vaker bij dit soort pro
jecten bleek dat de kosten veel hoger uitvielen dan gedacht, en
aangezien die kosten niet drukten op pki als geheel maar op de
mobiele communicatiegroep, is deze zware verliezen gaan lij
den.

Tegelijkertijd ging het met Data Systems, de computerpoot van
de nieuwe TDS-divisie, snel bergafwaarts. Door de snelle tech
nologische veranderingen, een aanval van ibm met een kleine
computerfamilie (AS-400), de teruglopende groei van de markt
voor minicomputers, ontwikkelde zich op dit segment van de
computermarkt een bloedige concurrentieslag. Daardoor raak
ten nogal wat middelgrote computerfabrikanten in ernstige
moeilijkheden, maar voor Philips, dat toch al geen sterke markt
positie had, was het helemaal rampzalig.
Hoewel Cor van der Klugt inmiddels Philips’ matrix had
gekanteld en de nationale organisaties nu formeel ondergeschikt
waren aan de produktdivisies, bleef er sprake van een moeizame
werkrelatie tussen Apeldoorn en de landen. Apeldoorn bleef
vinden dat het merendeel van de verkooporganisaties niet in
staat was dit soort specialistische produkten goed begeleid aan de
man te brengen, en omgekeerd bleven ook de nationale organi
saties klagen over de kwaliteit en de geschiktheid van de com
puters die Apeldoorn bouwde, en over het gebrek aan goede
software. En nog steeds hadden beide partijen daar voor een deel
ook gelijk in.
Voor de nieuwe divisieleider waren de problemen vermoe
delijk gewoon te groot. Hij kampte op vrijwel alle fronten met
omstandigheden die eerder slechter dan beter werden: een mis
lukte fusie, teruglopende resultaten, inzakkende markten, lasti
ge nationale organisaties die eindeloze discussies uidokten, de
noodzaak tot het plegen van omvangrijke investeringen, een
baas met een steeds moeilijker positie in de Raad van Bestuur.
Hij was aangesteld als een ‘consolidator’ die het schip drijvende
diende te houden, en hij begon met een reorganisatie, die in
feite neerkwam op de erkenning dat telecommunicatie en com
puters aparte units waren gebleven. Hij deelde de TDS-divisie op
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in aparte produktgroepen - wat geweldige moeilijkheden ople
verde met de Duitse, Franse en Bntse nationale organisaties,
omdat het betekende dat bepaalde activiteiten moesten worden
geïntegreerd en vanuit één land geleid. Later, in 1989, deelde hij
de hele divisie op in business units die ook hun eigen marketing
gingen doen, zodat de fusie weer helemaal ongedaan werd
gemaakt.
Intussen kwam Gooijer steeds meer tot de overtuiging dat hij
degene was die ook de definitieve reddingspoging van Philips’
computeractiviteiten moest ondernemen, aangezien niemand
in de Raad van Bestuur dat deed — de eerdere afspraken met Van
der Klugt ten spijt. En dat betekende in zijn optiek: nieuwe
markten aanboren en opnieuw, voor de zoveelste maal, op zoek
gaan naar een serieuze partner of een acquisitie.
Met betrekking tot één punt kwam wel een beslissing tot
stand. Philips zou nu toch eindelijk seneus werk gaan maken
van de personal computers. De zuinige en voorzichtige Pelgrom had daar in zijn tijd, beginjaren tachtig, weinig aandacht
aan besteed, mede vanuit de overtuiging dat Philips daar eigen
lijk al te laat mee was. Maar nu was toch wel duidelijk dat de pc
definitief was doorgebroken en dat Philips er een grote achter
stand in had. Lorenz en Gooijer vonden bovendien dat Philips
zelf ook autotelefoons moest gaan bouwen. Philips’ grote
kracht, meenden zij, zat per slot van rekening in de consumentenprodukten. En de technologische ontwikkeling van dat
moment kenmerkte zich door een verplaatsing van functies naar
wat de terminalzijde van systemen wordt genoemd. Zo konden
de bewerkingen die eerder door grote computers werden ver
richt, inmiddels worden overgenomen door via netwerken aan
elkaar gekoppelde pc’s. Door de digitalisering en de steeds
krachtiger chips werden nu in telefoontoestellen functies inge
bouwd die eerst in grote telefooncentrales zaten. Dat was voor
Philips in wezen een gunstige ontwikkeling.
Wat de pc’s betreft: Philips had daar wel wat aan gedaan,
maar het had er tot dan toe alleen maar missers in gekend. Ter
wijl vrijwel iedere computerfabrikant overging op het maken
van iBM-klonen, hield Philips lange tijd vast aan zijn eigen
p-zooo-microcomputer. Vervolgens kwam het met een halve
kloon, onder de naam YES, die niet volledig iBM-compadbel
was; terwijl ook de eenvoudige tekstverwerker Videowriter het
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niet haalde. Maar nu wilde Gooijer zich aansluiten bij de grote
stroom en volledig iBM-compatibele pc’s op de markt brengen.
Hij koos voor het ombouwen van de bestaande Micom-fabnek
in Montreal (Canada). Jammer genoeg zou het niet lukken om
hier op redelijke termijn lage kostprijzen te bereiken en de
fabnek winstgevend te maken.
Inmiddels werden de resultaten van de computeractiviteiten
snel minder. De totale markt groeide wel, maar de minicomputers werden nu snel verdrongen door de steeds krachtiger pc’s.
Philips’ computerverliezen gingen in de honderden miljoenen
lopen. Gooijer begon met een programma voor het terugdnngen van de kosten, maar dat bleek bij lange na niet ingrijpend
genoeg. De divisie had nog steeds te veel verschillende produkten, en het was nog steeds zo dat de landen min of meer zelf
bepaalden welke daarvan ze wel of niet wilden verkopen. Het
was in die tijd dat Duitsland weigerde om de nieuwe Phihpspc’s te verkopen. Zelfs met hulp van Lorenz slaagde Gooijer er
niet in dit soort verzet te breken.
Toen in 1989 de structuur van de business units werd inge
voerd, ontwierp een van Gooijers ondergeschikten, de manager
van de nieuwe computereenheid, een plan om nu eens eindelijk
tot een sanering van het veel te versnipperde produktenpakket
te komen. Maar ondanks de steun die hem was toegezegd door
Gerd Lorenz raakte hij onmiddellijk in conflict met de verkoop
organisaties in een aantal landen die op de oude voet door wil
den gaan. De man overleefde dat conflict met, en vertrok.
Gooijers en Lorenz’ gebrek aan greep op de nationale organisa
ties had ook tot gevolg dat het peperdure verkoopapparaat van
de TDS-divisie, met maar liefst twaalfduizend medewerkers in
vele landen, nooit fatsoenlijk gestroomlijnd en gesaneerd werd.
Het water steeg de divisie tot aan de lippen. Terwijl Philips’ toch
al kleine marktaandeel in minicomputers — niet meer dan twee
procent in Europa — verder terugliep en de pc-verkopen nog
maar weinig voorstelden, begon Gooijer in 1988 met de voor
bereiding van een nieuwe acquisitie op het gebied van pc’s en
een acquisitie en/ofjoint venture op het gebied van de bankcomputers. Data Systems was rond 1984 zelfbegonnen met een
nieuwe reeks minicomputers die zowel voor banken als voor
andere ondernemingen geschikt waren. Deze p-9000 was
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gebouwd rond een standaard-microprocessor en het besturings
systeem Unix, dat in die tijd in opkomst was. Technisch gezien
was het een goede keuze, omdat men hiermee aansloot bij de
grote trends in de computerwereld. Maar Philips had bij de ont
wikkeling ervan vertragingen opgelopen en de P-9000 was geen
commercieel succes. Als gevolg van de vertragingen bij de
introductie hadden de nationale organisaties bovendien aange
drongen op het inkopen van een Unix-systeem bij Motorola,
zodat Philips nu op dit gebied eigenlijk twee verwante machines
verkocht. Daarbij koos een deel van de no’s voor de eigen p9000 en een deel voor de ingekochte versie, met als resultaat dat
er van geen van beide voldoende verkocht werd.
Gooijers gedachte om juist op deze twee terreinen verster
king te zoeken was dus niet onlogisch. De eerste acquisitie werd
Headstart, een bedrijfje dat in handen was van Vendex Interna
tional, en dat pc’s assembleerde uit onderdelen die in het Verre
Oosten werden betrokken. Vanuit de participatiecommissie
klonken geluiden dat het een nogal dure deal was. napc ver
richtte een accountantsonderzoek naar Headstart en sprak zich
tegen de aankoop uit. In feite was het bedrijf ook niet veel meer
dan een one man show. er was een man, John Fox, en er was een
idee. Headstart was nog maar net van de grond, en het was
financieel vrij kwetsbaar.
Toch stelden Lorenz en Van der KJugt zich achter dit plan.
Vice-president Gerrit Jeelof, die sinds september 1988 napc
onder zijn hoede had, was tegen, maar werd ditmaal gepasseerd.
Onmiddellijk na de aankoop, in het voorjaar van 1989, rezen
grote moeilijkheden tussen napc en Apeldoorn, napc zette een
administrateur bij Headstart neer, die vervolgens begon te mor
relen aan het salaris van de directeur John Fox. Bij dit menings
verschil en andere richtte napc’s vice-president Steven Tuminello (nu is hij president) zich geheel volgens de oude traditie
niet tot divisiebaas Gooijer, maar tot diens superieur Gerd
Lorenz. Het gevolg was dat er rond Headstart een ware compe
tentiestrijd ontstond.
Daarna is het nooit meergoedgekomen met het bedrijf. Ter
wijl zijn Apeldoomse en New Yorkse bazen ruzieden, kon Fox,
ongecontroleerd, voor tienduizenden pc’s onderdelen inkopen
zonder dat daar voldoende orders tegenover stonden, napc
greep niet in — volgens Apeldoorn omdat Amerika de zaak
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bewust fout wilde laten lopen - en de business unit manager die
de zaak vanuit Apeldoorn in dc gaten moest houden miste de
nodige logistieke en fabrieksmatige ervaring. Pas in het vootjaar
van 1990 kwamen de verhezen — waarover een schatting van
honderd miljoen gulden circuleert — aan het licht, om precies te
zijn in april.

Eveneens in het voorjaar van 1989 gaven Cor van der Klugt en
de Raad van Commissarissen in pnneipe het groene licht voor
Gooijers tweede plan: het uitbrengen van een bod op de Ame
rikaanse fabrikant van geld-automaten Diebold, waarmee het
concern al zakelijke relaties onderhield. Als dat bod zou slagen,
zou Philips in de vs in één klap een leidende positie op dit gebied
hebben gehad. Ook hier was Gemt Jeelof fel tegen, omdat hij
Diebold niet imposant genoeg vond. Bovendien stoorde hij er
zich in hoge mate aan dat de TDS-voorzitter zich almaar met
Amerika — toen Jeelofs territorium — bleef bemoeien. Anders
dan bij Headstart aarzelde Van der Klugt nu om de knoop door
te hakken. De onderhandelingen met Diebold, die werden
gevoerd door Lorenz, sprongen af op de pnjs - misschien omdat
Philips zich deze prijs onder de verslechterende financiële
omstandigheden met meende te kunnen veroorloven.
Rond diezelfde tijd besloot Van der Klugt Philips’ defensieactiviteiten te verkopen. Dat zou op zichzelf ruimte kunnen
bieden voor nieuwe investeringen in dc computersector, maar
op een bijeenkomst van de corporate council, datzelfde voor
jaar, zei Van der Klugt luid en duidelijk: ‘Wij geven prioriteit
aan het versterken van de balansstructuur.’ Dc president was
blijkbaar tot de conclusie gekomen dat Philips zich nu eerst
moest bezighouden met het spekken van zijn kas in plaats van
met het kopen van nieuwe activiteiten. Maar erg consequent en
duidelijk was hij nu ook weer niet. TDS-leider Gooijer zag met
lede ogen aan hoe platenmaatschappij Polygram wel voor veel
geld acquisities kon doen. Bovendien kocht de Duitse nationale
organisatie de dertig procent van de aandelen in Philips Kommunikations Industrie in die het concern nog niet in bezit had zonder overleg met Gooijer, de feitelijke telecommunicatiebaas, en zonder verzet vanuit de Raad van Bestuur. Toen was de
maat vol. De TDS-voorzitter stuurde zijn in het vorige hoofdstuk
genoemde brief aan Lorenz, waarin hij eiste dat tds verzelfstan-
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digd zou worden en dat geld dat vrijkwam uit de verkoop van
andere bedrijven in de sector professionele produkten gebruikt
zou worden voor investeringen in zijn divisie. Maar inmiddels
heerste ook in de Philips-top blijkbaar een grote verlamming.
Niemand reageerde op de bnef van de TDS-voorzitter, Lorenz —
die uiteraard werd aangekeken op de verslechterende resultaten
van de divisie — niet, geen van de vice-presidenten, niemand.
Blijkbaar wist niemand nog langer raad met het computerpro
bleem. Inmiddels maakten van de Europese computerfabrikan
ten alleen Olivetti, Siemens en het Britse ICL nog winst. Alle
anderen, zoals het Finse Nokia, het Duitse Nixdorfen het Fran
se Buil, raakten in het rood. Maar bij Philips was de situatie in dat
betreffende jaar ronduit het meest dramatisch.
In oktober 1989 gooide Gooijer de handdoek in de nng. Hij
kwam in conflict met Lorenz, die verdere bezuiningen op Data
Systems door wilde voeren. Maar Gooijer had nog steeds geen
antwoord gehad op zijn brief, en weigerde. De divisie moest
worden verkocht óf er moest een acquisitie worden gedaan
Maar Lorenz nam geen besluit. Twee maanden later vertrok
Gooijer.
Intussen was Cor van der Klugt onderhandelingen begon
nen met Carlo de Benedetti van Olivetti over een of andere
manier van samenwerking. De gesprekken verliepen uiterst
moeizaam, vooral omdat De Benedetti natuurlijk goed wist dat
Philips’ computeractiviteiten verre van gezond waren. Boven
dien waren Van der Klugt en Lorenz het niet met elkaar eens
Van der Klugt wilde beginnen met een joint venture waarin
Olivetti een meerderheid kreeg, om dan later de hele joint ven
ture in het Philips-concem op te nemen. Lorenz was daar op
tegen, althans: kwam wederom niet tot een beslissing.
Op 3 april 1990 werden de gesprekken ook publiekelijk
bekend. Kort daarop gooiden Philips’ dramatisch slechte resul
taten in het eerste kwartaal van 1990 roet in het eten. De aande
lenkoers zakte in, en kort na de val van Cor van der Klugt wer
den de gesprekken afgebroken. Achteraf gezien is dat misschien
niet eens zo erg. Ook Olivetti kwam met lang daarna in ernstige
problemen. Een fusie of samenwerking met het Italiaanse con
cern zou Philips waarschijnlijk weinig goeds hebben opgele
verd.
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Zo sloegen vooral in de laatste twee jaar voor het aftreden van
Van der Klugt op allerlei fronten de vermoeidheid en de rade
loosheid toe. Langzaam begonnen er koppen te rollen. Niet
alleen Jaap Gooijer verdween, ook Cees Krijgsman werd in het
voorjaar van 1989 via een vervroegde pensionering vervangen.
Cor van der Klugt kon aan het eind van datjaar nog één keer zijn
grote tovertruc toepassen: hij presenteerde een recordwinst van
1374 miljoen. Maar het was zo langzamerhand een uiterst door
zichtige truc. Bijna de helft van die winst was afkomstig uit bij
zondere, eenmalige baten, waaronder de verkoop van een deel
van de aandelen in Polygram en van het prestigieuze hoofdkan
toor in Parijs. Verder had Van der Klugt nogal wat te danken aan
zijn opvolgerjan Timmer, die via drastische saneringen de divi
sie consumentenelektronica weer in de zwarte cijfers had
gebracht. Maar de winstbasis van het bedrijf was duidelijk veel
en veel te smal. Van der Klugt zelf geloofde het nog met, maar
de droom was bijna ten einde.
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Op vrijdag 11 mei 1990 keerde Cor van der Klugt terug uit het
Zwitserse Ouchy, waar hij de jaarlijkse vergadering met de nobazen had bijgewoond. Sinds de bekendmaking van de dramati
sche cijfers over het eerste kwartaal was nu een week verlopen,
en al die tijd had hij zich met hand en tand verzet tegen Wisse
Dekkers voornemen hem het presidentschap te ontnemen.
Maar inmiddels was hem duidelijk dat zijn positie met te hand
haven viel. Van dat feit waren overigens maar weinigen op de
hoogte. Zelfs een groot deel van de leden van de Groepsraad
hoorde pas op die vrijdag bij geruchte dat er iets gaande was,
zonder er het fijne van te weten.
In Eindhoven woonde Van der Klugt een spoedzitting van
de Raad van Toezicht bij. Diezelfde dag vond ook de fatale ont
moeting tussen Dekker en Van der Klugt plaats, waarbij Dekker
hem voor de keuze stelde: opstappen of ontslagen worden.
Inmiddels waren de voorbereidingen voor zijn vertrek al in
volle gang.
Op zondagavond kwam de persdienst met de mededeling
dat er maandag nadere mededelingen zouden volgen. Pas op
maandag 14 mei, kort voor de daaropvolgende persconferentie,
werd de Groepsraad officieel op de hoogte gesteld. Al die tijd
was de raad, als gremium, buitenspel gebleven. Daarna maakte
Wisse Dekker ook aan de buitenwereld bekend dat Cor Van der
Klugt afzou treden. Ook het hoofd van bestuurslid Gerd Lorenz
moest rollen; die werd verantwoordelijk gesteld voor de enor
me verliezen in de computerdivisie. Lorenz had naar verluidt
overigens zelf al in december 1989 aangeboden op te stappen.
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Merkwaardig genoeg verdedigde Philips’ uiteindelijk toch
machtigste man tijdens de persconferentie zijn overwonnen
rivaal waar hij maar kon. Van der Klugt was absoluut niet op de
hoogte van de resultaten, toen hij op 10 apnl zijn al te optimisti
sche uidatingen deed, zei Dekker. Ja, Van der Klugt kende de
resultaten over de eerste twee maanden en de omzetcijfers van
maart. Maar die waren goed geweest. De lezer weet inmiddels
dat dit zacht gezegd een verfraaiing van de werkelijkheid was. Er
waren immers vanaf eind inaart wel degelijk voortekenen
geweest van een verslechtering van de gang van zaken. De voor
zitter van Philips’ Raad van Toezicht waste ook zijn eigen han
den in onschuld. Hij zei geschokt te zijn geweest door het feit
dat de werkelijkheid van 3 mei zo afweek van de verwachtingen
van 10 april. En dat terwijl hij al die tijd over dezelfde informatie
had beschikt als Van der Klugt.
Met een fraai gevoel voor ironie liet de afgezette president
via het interne blad Philips Koerier aan zijn personeel weten: ‘Het
behoort tot de onvoorwaardelijke taak van een president om als
het goed gaat de bloemen — en als het verkeerd gaat de doornen
te accepteren.’ Slechts weinigen wisten dat Van der Klugt’s laat
ste en meest banale fout eigenlijk het liegen om een liefde was
geweest. Toen alles voorbij was, merkte de voormalige
mevrouw Van der Klugt hoezeer het privé-gedrag van haar exman in Philips-land werd verafschuwd. Ze kreeg bezoek van de
oude mevrouw Philips, en ook de echtgenoten van Dekker en
Kloster en andere bestuurders kwamen langs. Een jaar later
betrok ze een woning midden in de Philips-wijk voor hoofd
stafleden, aan dejohan de Wittlaan te Eindhoven, op een steen
worp afstand van de vermaledijde Résidence de Karpen en in de
boezem van de Philips-gemeenschap. Haar ex-man woont nu
met zijn nieuwe echtgenote in België en onderhoudt geen of
nauwelijks contacten met Philips-mensen meer. ‘Ik beweeg me
in andere kringen’, liet hij een bekende weten. Hij besteedt zijn
dagen aan golf, enig advieswerk, het lidmaatschap van enkele
commissies, een paar commissariaten.
In de eerder genoemde Philips Koerier bleek al direct dat Van
der Klugt er de man niet naar is te erkennen dat hij iets verkeerd
heeft gedaan. Hij schreef: ‘Daarbij wil ik nog wel opmerken dat
de nettowinst (in het eerste kwartaal van 1990) op zich bijna vijf
tig procent meer bedroeg dan in dezelfde periode van vongjaar
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(1989).’ Dat is Van der KJugt ten voeten uit. Hij kan niet tegen
zijn verlies. Sterker nog: hij weet zijn verlies altijd zo te inter
preteren dat het eigenlijk op winst neerkomt. Maanden na zijn
aftreden heeft hij tegen een bekende nog weleens gezegd: wie
staat er nu eigenlijk voor gek? Niet ik, maar Wisse Dekker. Die
is blijven zitten.

Uiteindelijk had geen van de twee mannen veel reden om
tevreden te zijn, natuurlijk. Zij waren degenen die de Philips—
tanker door de jaren tachtig loodsten, maar het eindresultaat zag
er behoorlijk verveloos en gehavend uit. Goed, Van der Klugt
had de tanker weer in elkaar weten te lassen, toen die tengevol
ge van de acties van Pieter Vink, Cees Bruynes en de North
American Philips Corporation uit elkaar dreigde te scheuren.
Maar het was een provisorische en zeer kostbare reparatie
geworden, die Philips’ kielzog vervuild had met geknakte ego’s
en geschonden reputaties, en die bovendien weer allerlei nieu
we controle- en coördinatieproblemen had opgeroepen. Van
der Klugt had bovendien duidelijke strategische doelen uitge
zet. Maar twee van die doelen — het handhaven en versterken
van Philips’ positie in de computers en de geheugenchips - had
den de toch al zwakke rentabiliteit en het vermogen van het
concern op dramatische wijze aangetast.
In feite was de halsstarrigheid waarmee hij in de computers
en chips was blijven geloven, een van de factoren die leidden tot
zijn ondergang. Het concern had steeds meergeld moeten lenen
om zijn investeringen te financieren en was daardoor veel
gevoeliger geworden voor de invloed van de kapitaalmarkt. In
de jaren zestig en zeventig zou Philips negatieve reacties van de
financiële wereld nog naast zich neer hebben kunnen leggen.
Geen mens zou er in die tijd aan gedacht hebben het hoofd van
Van der Klugts hoofd te laten rollen vanwege al te optimistische
prognoses.
Ook diens verhouding met Thea Bor zou vroeger niet veel
meer dan wat afkeurende reacties hebben opgelevcrd, en zeker
niet zijn uitgegroeid tot een brandpunt van ergernis, laat staan
tot een element in een machtsstrijd. Nu kon dat wel gebeuren,
als gevolg van de verslechtering van de interne verhoudingen in
de top van het concern - een ontwikkeling waarin zowel Cor
van der Klugt als Wisse Dekker een grote rol hadden gespeeld.
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Nadat Wisse Dekker zijn vroegere vertrouweling en opvolger
aan de dijk had gezet, zat hij op zijn beurt met de gebakken
peren. Hij had zich opgeworpen als redder van het concern,
maar de hele kwestie was onmiskenbaar een smet op zijn bla
zoen. Na die 14de mei wezen commentatoren er fijntjes op dat
Philips er tijdens zijn regeerperiode ook al niet zo florissant uit
had gezien. Daar kwam bij: veel van zijn indertijd als roemrijk
bezongen daden hadden inmiddels aan glans verloren. Een
belangrijk aantal van de joint ventures die onder zijn leiding tot
stand kwamen, was mislukt. Hij had zich sterk ingezet voor de
totstandkoming van een open interne markt in Europa, maar
daarmee tegelijkertijd zijn eigen monster van Frankenstein in
het leven geroepen. In het Europa van de open grenzen zal geen
plaats meer zijn voor het type constructies dat Philips altijd heeft
gehanteerd om de invloed van aandeelhouders in te perken en
eventuele vijandige overnames te voorkomen. De dreiging van
een ‘Fort Europa’ had bovendien Japanse firma’s er inmiddels
toe aangezet op grote schaal produktiefaciliteiten in Philips’
thuismarkt — het Europese continent — op te zetten. Dekker had
dus min of meer Philips’ vijand in huis gehaald, terwijl het con
cern zelf zeer grote moeite bleef houden om in diens thuismarkt
door te dringen. Als president was hij er regelmatig in geslaagd
de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak Japanse
fabrikanten marktbeschermende heffingen op te leggen. Maar
telkens weer bleek dat het noodverbanden waren, die hooguit
tijdelijk soelaas boden.
Noch Wisse Dekker noch Cor van der Klugt waren er ten
slotte in geslaagd om te doen wat elke ondernemer moet doen:
hun bedrijf werkelijk concurrerend maken en houden. Al voor
zij aan de macht kwamen, ging het met Philips bergafwaarts. Zij
hadden die beweging niet kunnen stoppen, het proces niet kun
nen stuiten dat begin jaren zeventig al was ingezet, en dat het
best kan worden omschreven als: het verspillen van Philips’
talenten.
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in drie akten
Het geheugen van de pers is kort. Ze juichte over de komst van
Wisse Dekker, ze juichte over Cor van der Klugt en in 1990
juichte ze over Jan Timmer. Er werden wel enkele kritische
noten gekraakt over de nieuwe president, maar veel waren het
er niet. In het eerste jaar van zijn presidentschap groeide Jan
Timmer zelfs uit tot een bijkans mythische persoonlijkheid aan
wie alleen nog maar positieve eigenschappen werden toege
dicht. Karaktertrekken die in ieder normaal mens met elkaar
zouden conflicteren, bleken elkaar in deze man nu juist aan te
vullen en te versterken, en gaven hem daardoor bovenmenselij
ke afmetingen - afmetingen die overigens corresponderen met
zijn forse fysieke gestalte.
Dictatoriaal èn met een open oog voor zijn ondergeschik
ten, hard èn medemenselijk, vriendelijk èn angstaanjagend,
serieus èn met gevoel voor humor, iemand die een goed verhaal
kan vertellen èn goed kan luisteren, een geboren leider èn een
eenvoudige jongen, iemand die keihard werkt èn desondanks
tijd heeft voor een praatje. Het kon bijna niet op als het ging
over de bakkerszoon uit de Betuwe die geen zoete broodjes
bakte, de administratief assistent die via ongebruikelijke wegen
opklom tot de hoogste post, zonder zichzelfdaarbij te verliezen,
het levende bewijs dat Philips ook nog een goede manager kon
voortbrengen.
Zoals het een redder betaamt, kwam hij in 1990 voor het
gevoel van de Philips-gemeenschap en voor dat van de buiten
wereld als geroepen. De harde, maar eerlijke saneerder die eer
der Polygram tot leven had gewekt en daarna de divisie consu-
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mentenelektronica uit het moeras had getrokken, leek de enige
die in staat was het concern weer in de oude glorie te herstellen.
Alom heerste de overtuiging: nu gaat er eindelijk wat gebeuren.
Achter de schermen was echter niet iedereen even ingenomen
met de nieuwe president. De opvolger van Van der Klugt was
ruim vóór het drama van mei 1990 aangewezen. Het gebruik
had eigenlijk geëist dat Van der Klugt tijdens de jaarlijkse aan
deelhoudersvergadering van 1991 de presidentshamer zou
overdragen aan een nieuwe man. Maar aangezien die vergade
ring vóór de viering van de honderdste verjaardag van het con
cern zou plaatsvinden, had hij als gezegd bij zijn aantreden
bedongen dat hij een halfjaar langer mocht blijven. Als er niets
tussen was gekomen, zou hij op 1 oktober 1991 met pensioen
zijn gegaan. En dus moesten degenen die over de opvolging
beslissen, de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van
Beheer, zich in het najaar van 1989 over de mogehjke kandida
ten buigen.
Er waren er twee: Ype Bouwkamp, de voorzitter van de
lichtgroep, en Jan Timmer. Bouwkamp, met zijn 55 levensjaren
een jaar jonger dan Timmer, maar ouder ogend, was een vrién
delijke, niet al te ambitieuze, trage en tamelijk voorzichtige
man. Hij stond niet bekend als een harde werker, en al evenmin
als een dominant of eigenzinnig figuur. Vanaf zijn komst naar
Philips in 1961 bracht hij veertien jaar door in het buitenland Thailand, Ethiopië, Spanje, Peru — en kreeg toen de leiding over
Philips’ farmaceutische poot Duphar (die na zijn vertrek aldaar
rond 1980 werd afgestoten). In 1978 volgde hij Cor van der
Klugt op als algemeen directeur van Philips-Brazilië, waarmee
hij tegelijkertijd als toekomstig lid van de Raad van Bestuur kon
worden beschouwd. Helaas was zijn vrouw om gezondheidsre
denen niet bestand tegen het vervuilde klimaat van S3o Paulo,
zodat Bouwkamp al snel om overplaatsing moest verzoeken.
Op dat moment was er nog geen plaats voor hem in de Raad
van Bestuur, zodat hij genoegen moest nemen met de post Por
tugal, waar hij van 1982 tot 1985 wachtte tot zijn tijd gekomen
was. Zijn grote kans kwam toen er een opvolger moest komen
voor Louis Schoffelmeer, Philips’ ‘Mister Licht’, die in 1986
met pensioen zou gaan. Hoewel het voorzitterschap van de
lichtgroep geen lidmaatschap van de Raad van Bestuur of de
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latere Groepsraad inhield, was het gezien het belang van de
groep een alleszins daarmee te vergelijken positie. Daarom was
het ook niet zo vreemd dat een niet-bestuurslid als Ype Bouwkamp toch als een serieuze kandidaat voor het presidentschap in
aanmerking kwam.
Bouwkamp had geen duidelijk affiniteit met de lichtgroep,
en hij had al evenmin grote en doortastende beslissingen op zijn
naam staan. Hij was een manager die veel delegeerde, die graag
een team van vertrouwelingen om zich heen had, die streefde
naar weloverwogen, collectief ondersteunde besluitvorming.
Geen saneerder a la Timmer, getuige het feit dat hij — net als Van
der Klugt vóór hem — weinig had ondernomen om de verstarde,
bureaucratische organisatie van Philips-Brazihë aan te pakken.
Ook bij de lichtgroep liet hij geen overweldigende indruk ach
ter. De groep was gewend geraakt aan de autocratische Louis
Schoffelmeer. die de licht-business met grote vakkundigheid en
doortastendheid leidde, en altijd zelf de touwtjes in handen
hield. De concurrenten hadden groot respect voor Schoffelmeer en hoedden zich er over het algemeen voor hem al te veel
dwars te zitten, want ze wisten dat ze met gelijke munt betaald
zouden krijgen. Met Schoffelmeer aan het roer had de licht
groep — met uitzondering van de periode van de energiecrisis
van 1973, die leidde tot een tijdelijke inzakking van de vraagvele jaren van voorspoed gekend. Toen Bouwkamp er in 1986
directievoorzitter werd, had de groep ten gevolge van de inge
zakte dollarkoers een slecht jaar, daarna ging het in 1987 en 1988
weer opwaarts, maar in 1989 liepen de resultaten, ondanks een
aardige omzetgroei, weer enigszins terug.
Deze terugloop had te maken met de flink toenemende con
currentie op de Europese markt. Zo verschenen de Japanse
fabrikanten op het toneel die nogal furore maakten met halo
geenlampen en die volgens de gebruikelijke methode hun produkten tegen zeer lage prijzen verkochten om snel een fors
marktaandeel te veroveren. Philips was met dit type lampen, die
bij het publiek sterk aansloegen, veel later gekomen. Dat kwam
overigens niet uitsluitend voor verantwoordelijkheid van
Bouwkamp, maar ook van zijn voorganger Schoffelmeer. Die
had voorrang gegeven (of moeten geven) aan de gezondmaking
van Westinghouse, het lichtbedrijfdat Philips in 1983 in Ameri
ka kocht. Om toch niet te ver achterop te raken in het halo-
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geensegment, maakte Schoffelmeer afspraken met Europese
concurrenten om van hen dergelijke lampen in te kopen en
onder het Philips-merk te verkopen — in afwachting van de
eigen ontwikkeling. Toen Bouwkamp kwam volgde deze dit
plan echter niet, zodat Philips’ achterstand nog langer voort
duurde.
Wat Bouwkamp ook aan te rekenen viel was dat hij toestond
dat Philips’ grote Amerikaanse concurrent General Electric in
1989 een meerderheidsbelang verwierf in het Hongaarse
Tungsram, op lichtgebied na het Duitse Osram Philips’ belang
rijkste concurrent in Europa. Toen bekend werd dat Tungsram,
een bedrijfmet twaalf lampenfabrieken en driehonderd miljoen
dollar omzet, door de Hongaarse overheid te koop werd aange
boden, had de lichtgroep er wel uitvoerig naar gekeken. Maar er
zaten nogal wat haken en ogen aan. Het bedrijf had zo’n 25.000
mensen in dienst, 5000 tot 10.000 meer dan nodig was. De
financiële toestand was abominabel. Technisch was het bedrijf
niet slecht, maar hoewel de soorten geproduceerde lampen wel
voor een groot deel overeenkwamen met die van Philips, was
het machinepark - net als bij Westinghouse indertijd - geheel
anders. Daarnaast was de merknaam Tungsram niet erg sterk.
Het zou kortom een heel karwei worden om Tungsram te
moderniseren en te integreren. Bovendien zou de overname
zeker in de beginperiode aanzienlijke verliezen opleveren en
de resultaten van de lichtgroep drukken. En dan was het nog
maar de vraag of de Europese Commissie wel akkoord zou gaan
met een aankoop door Philips. De grootste lampenproducent
van Europa zou door de overname zijn monopoliepositie
immers versterken en dat zou de Commissie in strijd kunnen
achten met haar kartelregels.
Maar het monopolieprobleem kwam niet eens aan de orde.
Begin 1989 verkocht de Hongaarse staatskredietbank Tungsram
in eerste instantie aan een consortium van westerse banken,
onder leiding van de Oostenrijkse Girozentrale. Die bood het
bedrijf vervolgens aan Philips te koop aan, nog voor iemand
anders de gelegenheid had om een bod te doen. Bouwkamp, die
de steun had van zijn hoofddirectie, schreef de Raad van
Bestuur dat hij het nog niet als cadeautje wilde hebben.
In november nam Philips’ grote Amerikaanse concurrent
General Electric er voor een bedrag van 150 miljoen dollar een
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belang van 51 procent in. Daarnaast zou GE nog eens vijftig tot
honderd miljoen dollar moeten steken in een sanering en
modernisering. Met de aankoop schroefden de Amerikanen
hun aandeel op de Europese markt wel in één klap op van twee
naar negen procent. Dat is weliswaar veel minder dan Philips,
dat veertig procent van die markt in handen heeft, maar wel een
goede basis om het de Eindhovenaren in de toekomst knap las
tig te maken. Daar komt dan nog bij dat ge in het najaar van 1990
ook de lamp-activiteiten van Thorn in Groot-Brittannië kocht.
Bij die activiteiten hoorde ook een samenwerking met Osram
bij de produktie van glas voor gloeilampen en fluorescentielampen en — in Italië — een samenwerking met Sylvania in de
gloeilampenfabricage.
Men kan zich daarom volgens sommigen afvragen ofBouwkamp met het laten lopen van deze twee acquisities (Thom en
Tungsram) niet Philips’ positie in Europa voor de toekomst op
het spel heeft gezet. Niet iedereen is het overigens eens met de
analyse dat Bouwkamp een serieuze strategische blunder heeft
gemaakt. Immers, ook Osram heeft van de aankoop van Tungs
ram afgezien, hoewel de verwantschap in merknaam juist een
aantrekkelijke factor ten gunste daarvan vormde. Het is tot op
heden nog steeds de vraag of GE erin zal slagen Tungsram snel te
moderniseren en goed te managen — hoewel men wel zo slim is
geweest om een Amerikaan van Hongaarse afkomst aan het
hoofd te plaatsen. Maar als dat lukt, zullen in de toekomst onge
twijfeld felle prijzenoorlogen en concurrentieslagen volgen.
Hoe het ook zij, Bouwkamp werd binnen Philips als een
lange-termijndenker beschouwd, in ieder geval zeker niet als
iemand die uit is op snelle successen. Zijn belangrijkste wapen
feit was het doorvoeren van een broodnodige reorganisatie,
waarbij hij de lichtgroep - met een structuur die nog dateerde
van de tijd van Anton en Gerard Philips — omzette in vier tame
lijk zelfstandige business units: een voor verlichtingsarmaturen,
een voor autolampen, een voor professionele verlichting en een
voor de consumentenlampen. Parallel daaraan liep de operatie
‘verzelfstandiging licht’. Toen Cor van der Klugt in 1987 vast
stelde welke Philips-onderdelen kernactiviteiten waren, had hij
de lichtgroep als core/stand alone aangemerkt — een kernactiviteit
zonder bindingen met andere onderdelen. Om dat kracht bij te
zetten werd de groep nu ook juridisch een zelfstandige eenheid
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met de naam Philips Lighting bv. De groep kreeg een grote
re financiële autonomie en ook in een aantal andere landen
ontstonden aparte licht-vennootschappen. Directie-voorzitter
Bouwkamp kwam ook niet in Philips’ Groepsraad. Achteraf
gezien is de verzelfstandiging tamelijk overbodig gebleken. Het
belangrijkste voordeel is dat de bevoegdheden nu heel duidelijk
bij de leiding van de lichtgroep liggen en niet meer bij de lan
den, zodat de oude matrix-problemen - waar de lichtgroep toch
al niet zoveel last van had —voorbij zijn. Begin 1990 is de verde
re uitvoering van de operatie, die toen nog in gang was, stopge
zet.

s

Jan Timmer had een heel andere track record, zoals een conduite
staat in het moderne ondememersjargon wordt genoemd. Hij
was in 1952 als eenvoudig administratief assistent begonnen op
een Eindhovense stafafdeling. Na een paar promoties kreeg hij
in 1963 de kans om als financieel manager naar de kleine, onbe
duidende nationale organisatie in Ethiopië te vertrekken. Toen
de directeur daar ziek werd, nam Timmer voor hem waar, en hij
deed dat blijkbaar zo goed dat Eindhoven hem na het overlijden
van zijn baas al snel de gehele leiding in handen gaf. Zelf zei hij
later dat het zaken doen in dit arme Afrikaanse land hem bijzon
der vechdustig had gemaakt. Het leverde de HBs’er zonder aca
demische opleiding zijn basisvorming tot ondernemer op.
Na vijfjaar keerde hij terug naar Eindhoven, naar het stafbu
reau voor tropisch Afrika. Vervolgens schreef hij een brief aan
de Raad van Bestuur, waarin hij nogal wat klachten uitte over
de manier waarop Philips zijn managers selecteerde en opleidde.
In feite bestond er in die tijd geen enkel beleid op het gebied van
management development, en de Raad van Bestuur reageerde dan
ook zeer alert door tegen Timmer te zeggen: zet jij dat dan maar
op poten. Timmer werkte zeven jaar (van 1970 tot 1977) op het
bureau van de corporale staff, het bureau dat alle belangrijke
benoemingen binnen het hele concern voorbereidt, waarvan
vier jaar als adjunct-directeur.
In verschillende analyses wordt deze periode beschouwd als
een zeer cruciale in de carrière van Timmer, omdat hij een uit
gebreid netwerk aan contacten opbouwde en een goed beeld
kreeg van de kwaliteiten van de binnen- en buitenlandse Philips-top. Het lijkt er echter niet op dat Timmer nu zo geweldig
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veel heeft kunnen veranderen aan de selectiemechanismen zoals
die zijn beschreven in een eerder hoofdstuk. Dejaren (zestigen)
zeventig vormen de periode waarin een groot deel van de
bestuursleden van dejaren tachtig aan hun rondtocht langs de
verschillende nationale organisaties bezig waren. Hun benoe
mingen geschiedden via processen waarin niet een behoorlijk
management development maar juist vriendjespolitiek en carrièredwang de hoofdrol speelden en — Timmer ten spijt — bleven
spelen. Zelfwas hij wars van dit soort mechanismen en heeft hij
zich altijd zeer onafhankelijk opgesteld, zeggen zijn bewonde
raars. In zekere zin was hij dan ook een afwijkend element in de
Philips-cultuur. Wel schijnt Timmer in die periode een goede
kijk te hebben gekregen op het jongere management-talent in
de Philips-organisatie. Critici menen dat hij zich in zijn tijd bij
het stafbureau een machtsbasis voor de toekomst verschafte — als
was hij een ouderwetse communistische partijsecretaris. Ande
ren vinden dat zo’n mentaliteit absoluut niet bij zijn karakter
past.
Van 1977 tot 1981 stelde hij vervolgens orde op zaken bij de
nationale organisatie in Zuid-Afnka, die in een zeer wanordelij
ke toestand verkeerde. Hij viel op door een zeer pragmatische
houding tegenover het apartheidsregime. Intern probeerde hij
de positie van de zwarte werknemers te verbeteren, maar tege
lijkertijd zag hij er geen been in om op grote schaal communicatie-apparatuur aan de Zuidafrikaanse politie te leveren. ‘Wc zijn
zakenmensen. Alleen zakelijke kansen bepalen onze beslissin
gen’, zei hij tegen een plaatselijke krant. In Zuid-Afhka leerde
hij de geneugten van de losse, koloniale levensstijl kennen en
ontdekte hij aan den lijve hoe prettig het voor een NO-baas is om
zich onafhankelijk tegenover het hoofdkantoor in Eindhoven te
kunnen opstellen.
In 1981 kwam hij in het bestuur van Polygram en in 1983
kreeg hij de leiding over deze platenmaatschappij annex
muziekuitgeverij, die toen nog een fifty-fifty joint venture met
Siemens was. In de mythevorming rond de huidige Philips-topman hoort ook het verhaal dat hij degene was die Polygram op
de compact disc heeft gezet en zo uit de verliezen en tot grote
winstgevendheid bracht. Dat is echter maar ten dele correct.
Toen Timmer in de directie belandde, waren de voorbereidin
gen voor de introductie van de cd aarzelend op gang aan het
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komen. De Polygram-top voelde niet zoveel voor de cd, omdat
de investeringen erg hoog waren en de maatschappij er op dat
moment niet bepaald warmpjes bijzat vanwege het teruglopen
van de verkopen van de traditionele langspeelplaten. In feite was
het in aanvang vooral een Siemens-man in de directie, vice-pre
sident Hermann Franz (later in Siemens’ Raad van Bestuur ver
antwoordelijk voor de chips), die zich sterk maakte voor dit
nieuwe muziekmedium. Toen Timmer kwam kreeg Franz een
belangrijke medestander en sloeg de balans in het voordeel van
de cd uit. Bij de introductie van de CD-spelers in 1983 was Polygram dan ook klaar voor de produktie en de verkoop van de
glimmende schijfjes.
Als president van Polygram heeft Jan Timmer wel het een en
ander moeten saneren en reorganiseren, en dat heeft hij onge
twijfeld grondig gedaan. Maar het succes van Polygram in Timmers jaren (1983-1987) was vooral het succes van de compact
disc. Feit is in ieder geval dat hij in 1987 een bijzonder gezond en
expansief bedrijf achter kon laten met zevenduizend werkne
mers, een omzet van bijna dne miljard gulden en een winst van
een kleine tweehonderd miljoen. Dit succes getuigt van Timmers flexibiliteit. Hij kon zich blijkbaar ook in de Polygramcultuur, waarin het draait om artiesten en emoties, goed bewe
gen.
In november 1989 bracht Van der KJugt, in zijn streven de
financiële positie van het concern te verbeteren, een stukje van
Philips’ belang in de platenmaatschappij (inmiddels honderd
procent) naar de beurs. Door twintig procent van de Polygramaandelen te verkopen kon hij meer dan zeshonderd miljoen gul
den binnenhalen. Eerder dat jaar had de platenmaatschappij veel
opzien gebaard met de aankoop van twee andere belangrijke
platenmaatschappijen: a&m Records in de Verenigde Staten en
Island Records in Engeland. Timmer was J>ij al deze activiteiten
nog steeds nauw betrokken, omdat hij sinds september 1987
voorzitter van Philips’ divisie consumentenelektronica was,
waar Polygram onderdeel van is. Hij was ook een sterk voor
stander van de beursgang van Polygram geweest, omdat het
bedrijf daardoor toch wat losser van de Philips-bureaucratie zou
kunnen blijven staan.
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De concurrent van Bouwkamp had bovendien nog een tweede
prestatie op zijn naam gebracht die in zijn voordeel werkte: de
ingrijpende saneringen bij de divisie consumentenelektronica
in 1988 en 1989. De resultaten van die divisie liepen in die tijd
door verschillende oorzaken nogal terug. Philips kon niets meer
verdienen op de CD-spelers, de Koreanen hadden in Europa in
vierjaar tijd een marktaandeel van 35 procent op het gebied van
de kleine kleuren-Tv’s weten te behalen, en ook de VHS-videorecorders leverden nog steeds geen winst op. Alleen op autora
dio’s, dicteerapparaten, boorapparaten en grootbeeld-Tv’s kon
het concern goed verdienen — en op Polygram natuurlijk. Het
was duidelijk dat alleen een terugdringing van de kosten en een
versnelling van de introductie van nieuwe produkten soelaas
konden bieden.
Bij zijn komst naar consumentenelektronica begon Timmer
met luisteren en het stellen van vragen — een aanpak die hem
schijnt te typeren. Tijdens deze kennismaking deed een van de
divisiedirecteuren zijn nieuwe baas uitvoerig uit de doeken hoe
de situatie eruitzag, vertelde hij hem welke herstructureringen
zijns inziens nodig waren, en deed hij hem de gedachte aan de
hand om eerst te beginnen met het snijden in de centrale divisieorganen op het hoofdkantoor — met name in de afdelingen voor
produktontwikkeling, die veel te groot en te inefficiënt waren.
Timmer verzocht hem er om tactische redenen een externe
adviseur bij te halen, en wel het organisatie-adviesbureau
Arthur D. Litde. Mede dankzij de voorbereidende analyses van
deze directeur kon het bureau binnen twee maanden een diag
nose en een plan op tafel leggen.
Jan Timmer, die zich bij Polygram al had laten kennen als
een tumaround manager pur sang, ontpopte zich nu ook als een
ware showman. Hij riep de divisietop bijeen en liet zijn mensen
aan de hand van overhead sheets zien hoe de slecht de zaken
ervoor stonden, vergezeld van zinsneden als: ‘Heren, dit som
bere beeld is het resultaat van üw inspanningen, ü bent verant
woordelijk.’ Hij toonde een voorkeur voor eenvoudige, maar
krachtige beeldspraak. ‘Ja, wij zitten hier zo comfortabel aan de
Dommel [het riviertje dat door Eindhoven stroomt, m.m.], maar
misschien zijn wij wel een beetje ingedommeld.’ En: ‘Wij ken
nen in Nederland het fenomeen van de polderpop. Dat is nooit
echt doorgedrongen tot de wereldmarkt, maar in Nederland
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zelf was het nog wel te verkopen. Misschien moeten we er eens
over nadenken ofwe hier niet bezig zijn met het maken van polder-elektronica.’
Zijn gehoor luisterde in doodse stilte naar de ‘houwdegen’,
de ‘slager’, de ‘killer’, de ‘orkaan Gilbert’, zoals zijn bijnamen al
snel gingen luiden. Rond de 900 van de 3400 banen op het
hoofdkwartier van consumentenelektronica werden door hem
geschrapt, zo werd injuni 1988 bekend. En het was direct al dui
delijk dat daarop later nog meer inkrimpingen, ditmaal in de
fabrieken, zouden volgen. Timmer bracht de activiteiten van de
divisie onder in vijf business units: car stereo (autoradio’s), vcr
(videorecorders), video display products (zoals televisie), audio,
en ‘new business’ (waaronder personal computers en de CDInteractive). Elke unit kreeg een klein, centraal kantoor, en
twee van de vijf werden vanuit Eindhoven verplaatst naar
Wenen (videorecorders) en het Duitse Wetzlar (autoradio’s) —
waar ook de betreffende fabrieken zich bevinden. Timmer
motiveerde die laatste beslissing met uitlatingen als ‘Ga maar
boven de winkel zitten, dan kun je nog mooi even ’s avonds
langs de fabnek om te kijken of de lichten wel uit zijn.’ Hij pre
dikte maar één doel: winst maken. ‘En als we dan ook nog eens
iets moois verzinnen, is dat meegenomen.’
Timmers recept bleek te werken, zeker op de korte termijn.
De herstructureringen kostten veel geld, 320 miljoen gulden,
maar de resultaten van de divisie kropen al in 1988 een stukje
omhoog. Het daaropvolgende jaar kondigde Timmer inder
daad de sanering van het produktie-apparaat van de divisie aan:
een inkrimping met rond de tienduizend (van de in totaal
zeventigduizend) banen en de sluiting van een stuk of dertig tot
veertig fabrieken. Helaas was het resultaat van deze acties toen
niet goed meer te beoordelen. Over 1989 behaalde de divisie
weliswaar een record bedrijfsresultaat van 1108 miljoen gulden,
maar daarvan was ten minste veertig procent te danken aan
Polygram. Bovendien was nu ook de winstgevende groep ‘klei
ne huishoudelijke apparaten’ aan de divisie toegevoegd — die
dan ook de naam ‘produktgroep consumentenprodukten’ had
gekregen. Uit de cijfers viel wel af te leiden dat het met de con
sumentenelektronica beter ging, zij het dat, voor zover uit de
cijfers af te lezen, de verbetering vrij beperkt was. Pas in 1990
kon de divisie werkelijk de oogst van de herstructureringen bin-
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nenhalen, en dan nog maar voor een zeer korte periode, want in
de eerste helft van 1991 zakten de resultaten weer in.

Op het moment waarop de opvolging van Van der Klugt ter
sprake kwam, lagen Jan Timmers kaarten er nog steeds zeer
gunstig bij. Na zijn succes bij Polygram en zijn doortastende
tweejaren bij consumentenelektronica, had hij binnen het con
cern een ruime bekendheid gekregen als de harde saneerder die
zijn beloften waar kon maken en met resultaten voor de dag kon
komen. Degenen die hem kennen beschrijven hem als hard,
maar fair en hoffelijk, recht door zee, een man die zegt wat hij
denkt, maar niet op een grove of brute manier.
Desondanks bestonden er binnen de Raad van Commissa
rissen en de Raad van Beheer grote weerstanden tegen deze
man, die sommigen toch ook als wat onbehouwen ervoeren,
die de naam had er niet voor terug te deinzen fabrieken per tele
fax te sluiten, en die ook niet de stijl leek te hebben om een grote
multinational te leiden en te verkeren met de groten der aarde.
Het belangrijkste bezwaar was wel dat hij niet uitblonk in strate
gisch inzicht. Een niet ongegrond bezwaar, want in Timmers
tijd was de divisie consumentenelektronica bijvoorbeeld blijven
aarzelen over de handzame camera-recorders (camcorders), ter
wijl die hèt succesnummer van de tweede helft van de jaren
tachtig waren.
Hoewel men ook kon twijfelen aan de strategische visie van
zijn concurrent, schatte de overgrote meerderheid in beide gremia Bouwkamp wat dat betreft toch hoger in. Men vond
bovendien dat deze meer verstand had van teamwork, terwijl
Timmers aanpak eerder in de autoritaire, agressieve lijn van
Dekker en Van der Klugt paste. De discussies liepen hoog op en
uiteindelijk bleek dat Timmers kandidatuur eigenlijk alleen van
harte werd gesteund door Cor van der Klugt en president-commissaris Wisse Dekker. Met name die laatste gooide vervolgens
al zijn gewicht in de schaal en dreigde met aftreden als voorzitter
van de Raad van Toezicht als Bouwkamp gekozen zou worden.
Dekker en Van der Klugt wonnen, en Bouwkamp legde zich
daarbij neer. Als tegenprestatie kreeg hij de belofte dat hij in de
Raad van Bestuur zou komen en bovendien op korte termijn
vice-president zou worden.
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Nog vóór Jan Timmer in juli 1990 het presidentschap van Cor
van der Klugt overnam, wierp hij ‘zijn schaduw vooruit’, zoals
een krant schreef. De onderhandelingen met Olivetti over een
samenwerking op computergebied werden afgebroken. Medio
juni maakte het concern bekend dat het de optimistische winst
verwachtingen van Van der Klugt naar beneden bijstelde. Bij
wijze van voorproefje schrapte Timmer bij Data Systems alvast
zo’n tweehonderd banen. Op 2 juli gaf de nieuwe president de
aandeelhouders in een buitengewone vergadering tekst en uit
leg over de financiële positie. Hij zei dat Philips dat jaar zo’n
twee miljard gulden verlies zou lijden, mede doordat er 2,7 mil
jard gulden aan reserveringen nodig was voor saneringen en
voor het schrappen van tienduizend banen, met name bij de
computer- en de chipsgroepen.
Nog diezelfde maand kregen beide de opdracht om een plan
voor te bereiden. Componenten was er snel mee klaar, maar
Data Systems — waar inmiddels de Engelsman Kevin Kennedy
de scepter zwaaide — had er grote moeite mee. Pas na een aantal
boze brieven vanuit de Raad van Bestuur produceerde de divi
sie een ondermaats voorstel, dat door Eindhoven nauwelijks
serieus genomen werd.
In augustus riep Timmer de hoofdstaf op voor een extra bij
eenkomst in het Philips Ontspannings Centrum in Eindhoven.
Daar deed hij wat hij eerder bij consumentenelektronica had
gedaan. Aan de hand van uitvoerig cijfermateriaal liet hij zien
hoe elke divisie zich de voorgaande tien, vijftien jaar had ont
wikkeld en toonde hij aan dat veertig procent van Philips’ acti
viteiten in de laatste vijfjaar in de rode cijfers had gezeten: met
name de chipsproduktie, de personal computers, Data Systems,
videorecorders, de CD-video, de audio-activiteiten en een deel
van de medische systemen. In die vijfjaar hadden alleen de lichtgroep, de eerdergenoemde succesvolle delen van consumen
tenelektronica, de beeldbuizen en de scheerapparaten, echt
goede resultaten laten zien. Concurrenten als at&t, General
Electric, ibm, Hitachi, Matsushita, Sony, Ericsson en Siemens
behaalden gemiddeld een tweemaal zo hoge omzet per werkne
mer als Philips. Op zijn eigen, keiharde wijze bracht Timmer in
herinnering wat zijn voorgangers zich ten doel hadden gesteld,
en wat er van terecht was gekomen. En net als eerder bij consu
mentenelektronica bespeelde hij het collectieve geweten van de
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Philips-top door eraan toe te voegen: dit is wat wij er met zijn
allen van hebben gemaakt, wij zijn allemaal verantwoordelijk,
iedereen heeft schuld. Een klein deel van de hoofdstaf wist op
dat moment al dat Timmer bezig was met de voorbereiding van
een grootscheeps sanerings- en trainingsprogramma onder de
naam Centurion, maar vanwege het gevaar van lekken naar bui
ten werd het grootste deel van de staf hier nog onkundig van
gehouden.
Intussen bleek dat de gang van zaken in het eerste halfjaar van
1990 bijzonder zorgwekkend was. De schamele zes miljoen gul
den winst van het eerste kwartaal was aangevuld met een nau
welijks minder schamele 37 miljoen in het tweede. De compu
ters zakten almaar dieper in het rood. Een lopende reorganisatie
van de chipsgroep, die in 1989 van start was gegaan, zette onvol
doende zoden aan de dijk. De winst van de lichtgroep daalde
sterk door de lage dollarkoers en de felle concurrentie van
General Electric en Osram op de Amerikaanse markt. Philips’
schulden en rentelasten stegen sterk, en de schommelingen in de
wisselkoersen — die het concern in 1989 juist geld hadden opge
leverd — kostten nu weer handenvol geld.
Componenten was als gezegd als eerste klaar inet zijn sanerings
plan, en dat ging begin september dan ook de wereld in. Daar
mee ging de eerste fase van de Operatie Centurion van start,
hoewel nog steeds maar weinigen van die naam gehoord had
den. Philips maakte bekend dat het stopte met de i Megabit
sram, dat het zich terugtrok uit het ambitieuze vervolgproject
jessi, en dat vierduizend banen bij de componentensector ver
loren zouden gaan. Bovendien zou er een einde komen aan de
produktie van bepaalde typen LCD-schermen (beeldschermen
die werken met vloeibare kastallen), die Philips naar verluidt
250 miljoen gulden per jaar aan verliezen opleverde. Zoals in
zoveel gevallen was Philips te laat gekomen met dit produkt, dat
vooral wordt gebruikt in schootcomputers en kleine tv’s, en
hadden de Japanners inmiddels de LCD-markt veroverd. Het
concern wilde nu alleen doorgaan met de ontwikkeling van
LCD-schermen voor televisies. Ook aan de produktie van beeldsensoren voor videocamera’s en van goedkope lasers kwam een
einde.
Een maand later volgde Data Systems - dat inmiddels offi-
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cieel ‘Informatiesystemen’ was gaan heten - met een inkrimping van bijna vijfduizend van de vijftienduizend banen, en het
stopzetten van nieuwe, eigen ontwikkelingen in de minicomputers. Informatiesystemen zou zich in de toekomst concentre
ren op de computersystemen voor banken, op kantoorautoma
tisering en op de optische gegevensopslag.
Op 25 oktober, bij de presentatie van de cijfers over het
derde kwartaal, kwam Timmer met zijn piècc de résistance: een
inkrimping met nog eens 35.000 a 45.000 arbeidsplaatsen,
bovenop de al lopende saneringen bij consumentenelektronica
en de al aangekondigde inkrimping met 9000 banen bij compo
nenten en computers. Een paar weken later werd bekend dat
Philips bovenop de 2,7 miljard aan eerder aangekondigde reser
veringen nog eens 1,8 miljard opzij ging zetten voor al deze her
structureringen. Totale kosten van de operatie: 4,5 miljard gul
den.
Na de aankondigingen vanjuli waren de commentaren van
uit de financiële wereld nog enigszins teleurgesteld, maar dit
maal was iedereen vol lof. Eindelijk durfde Philips een sane
ringsoperatie aan die zich kon meten met die van andere gigan
ten zoals General Electric, dat onder leiding van Jack Welsh
gedurende de jaren tachtig zijn personeelsbestand van 400.000
met een kwart verminderde, at&t, dat in vijfjaar tijd 75.000 van
de 373.000 banen schrapte, of ibm, dat in vier jaartijd 37.000 van
de 243.000 banen liet verdwijnen. Timmer was door de finan
ciële wereld aanvankelijk met enig wantrouwen bekeken, maar
nu groeide hij uit tot de man die Philips daadwerkelijk zou kun
nen redden van de ondergang. Hij was niet meer weg te bran
den van de covers van de week- en maandbladen.
Gedurende de rest van het najaar was intern alle aandacht
gericht op de uitvoering van Centurion-2 (Centunon-i was de
ingreep bij de chips en de computers). De Raad van Bestuur
kondigde een investeringsstop en een vacaturestop af. De vuist
regel werd: iedere divisie moet vijftien procent aan personeel
inleveren, en de nadruk moet liggen op de centrale staforganen,
die zo ongeveer moeten worden gehalveerd. Een deel der ont
slagen wilde men realiseren door alle werknemers van 5 5 jaar en
ouder — met uitzondering van de hoofdstaf — vervroegd met
pensioen te sturen. Overal stroomden externe adviseurs de
bedrijfsgebouwen binnen, chefs kregen trainingen om te leren
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hoe ze een ontslag moesten aanzeggen, er kwamen bij elke divi
sie ‘bemiddelingsteams’ die ontslagen werknemers moesten
helpen bij het zoeken van ander werk.
Hoewel naar buiten de nadruk op de saneringen kwam te lig
gen, presenteerde Jan Timmer zijn operatie Centurion intem
vooral als een bewustwordingsprogramma. Via een interne bro
chure kreeg het management te horen dat het in feite ging om
het creëren van een nieuwe spirit in het bedrijf, om het herstel
len van de wil om te winnen en om een totale cultuurverande
ring. Om te beginnen kregen alle business units, produktdivisies
en nationale organisaties de instructie om hun activiteiten gron
dig te analyseren, hun doelen vast te stellen en criteria voor het
meten van hun prestaties te formuleren.
In het najaar van 1990 kregen Philips’ managers vervolgens
een persoonlijk contract voorgeschoteld, waarin werd vastge
legd welk doel zij 111 het volgende jaar moesten bereiken. Op
zich bestonden dit soort contracten al wel, maar nu werden ze
drastisch aangescherpt. Om een voorbeeld te geven: de directie
voorzitter van Medical Systems, Van Bree, heeft zich vastgelegd
op het behalen van een winst van circa driehonderd miljoen
gulden op een omzet van zo’n drie miljard gulden. Slaagt hij
daar in 1992 niet in — en dat is bepaald niet uit te sluiten, want
medio 1991 zag het er nog niet naar uit dat hij voor dit jaar
boven de honderd miljoen uit zou komen - dan krijgt hij van
Timmer niet nog een jaar respijt. Hij heeft in dat geval zijn kans
gehad, zo eenvoudig is dat. Slaagt Van Bree wel, dan zal hij dat
in ruime mate merken aan zijn salarisstrookjes. Met dit zwaard
van Damocles boven hun hoofd werken thans alle divisiedirecties, NO-directies en business units managers.
Verder werd in oktober 1990 ook een begin gemaakt met
een reeks trainingen, in eerste instantie voor de hoofdstaf
(adjunct-directeuren en hoger), later ook voor lagere managers.
Het ging hierbij om een soort brainwash- en discussiesessies,
waarbij de managers moesten worden doordrongen van de
nieuwe principes volgens welke het concern zou worden
gerund. Bij een plenaire sessie over het thema ‘kwaliteit’ nepjan
Timmer zijn voltallige hoofdstaf op het concern te ontdoen van
zijn stofnesten en zijn ‘nutteloze overblijfselen uit het verleden’.
Vervolgens stortte hij zich in een lange peptalk, waarin hij uit-
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eenzette hoe Philips’ kwaliteitsbewustzijn verbeterd moest
worden en hoe iedereen daarvoor verantwoordelijk was. Hij
omschreef de ‘Philips spirit’, met als centrale waarden de
genoemde zaken zoals klantgerichtheid, het nemen van verant
woordelijkheid, de bereidheid om continu te leren, teamwork,
en bovenal - integriteit. De nieuwe president eindigde met de
woorden: ‘Kwaliteit kan met gedelegeerd worden, maar is ons
aller verantwoordelijkheid. Iedereen moet aan boord stappen
en even hard meewerken als anderen. We moeten allemaal de
wil hebben te veranderen. We hebben geen tijd voor geduld.
We zullen samen handelen, met helderheid van doel en met
vastberadenheid. Nu. We hebben geen andere keus. Totale
kwaliteit is de enige manier om onze toekomst veilig te stellen.’
Timmers toespraken waren niet alleen peptalks, het waren
tegelijkertijd donderpreken. Hij leek op de leraar die zijn leer
lingen aan het begin van het schooljaar punt voor punt uiteenzet
aan welke regels zij zich te houden hebben, die regels motiveert
met de opmerking dat hij ze voor hun eigen bestwil zo heeft
bedacht, en er vervolgens aan toevoegt dat op overtreding
strenge straffen staan. In januari 1991 zond een oud-Philipsmedewerker, eerder bij het concern werkzaam als organisatie
adviseur, de president een diagnose van Philips’ problemen. Aan
het slot ervan schreef de man: ‘De managcmentcultuur is zoda
nig verziekt, dat de “lijn” [een term die grofweg verwijst naar
alle niet-staffuncties, m.m.] op dit moment helemaal niet meer
functioneert. De man op de vloer luistert niet eens meer. Ik ben
bang, dat als u op dit punt met direct ingrijpt, de laatste energie
(motivatie) onder de gewone medewerk(st)ers wegvloeit.
Gevolg: produktie en omzet vallen terug. Als de operationele
core breekt, is Philips failliet. LI zult een groot aantal directeuren
direct moeten ontheffen van hun functie. Natuurlijk in de eer
ste plaats alle ongeschikten. Een daad stellen. Over een jaar afre
kenen is te laat.’ Timmer stuurde het stuk integraal naar zijn
hoofdstaf, voorzien van de tekst: ‘Mijn fanmail bevat van tijd tot
tijd opmerkingen die beter dan gemiddeld zijn. Deze behoren
daar ook toe. Ze verwijzen naar onderwerpen die ik zelf her
haaldelijk aansnijd in mijn toespraken voor de hoofdstaf’
De combinatie dreigen-stimuleren bleek ook uit een hand
leiding voor de hoofdstaf, die de krant NRC-Handelsblad dan
ook betitelde als een ‘catechismus’. Daarin werden opnieuw
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enkele richtlijnen voor de toekomst neergelegd. Het Philipsmanagement moest volgens deze catechismus meer werkzaam
heden uitbesteden, meer aandacht geven aan veelbelovende
produktlijnen, proberen verlieslijdende activiteiten gezond te
maken of anders besluiten eruit te stappen. Het zou moeten
werken aan het verkleinen van de voorraden en het verhogen
van de produktiviteit. Het moest vaststellen welke Philips’
kerntechnologieën waren, zorgvuldig zijn doelen kiezen en de
middelen van research en ontwikkelingjuist daaraan besteden.
Het management kreeg nog eens voorgehouden dat kwaliteit
de belangrijkste factor is die de winstgevendheid bepaalt, en dat
de tevredenheid van de klant, het design, de betrouwbaarheid
van de leveringen de belangrijkste meetlat voor kwaliteit zijn,
enzovoort, enzovoort.
De richtlijnen en leerstellingen in deze kleine catechismus
van veertien pagina’s waren voor de goede lezer tegelijkertijd
een opsomming van alle fouten uit het verleden, een biecht, een
langgerekt mea culpa. Het stuk legde nogal wat nadruk op het
bestrijden van de Philips-bureaucratie, die was doorgedrongen
‘tot in alle delen van de onderneming’. Zij moest bestreden
worden door middel van decentralisatie, een drastische verklei
ning van de stafafdelingen, en het scheppen van voldoende han
delingsvrijheid voor de marketing- en verkooporganisaties in
de landen. Dit laatste is overigens een interessant punt, want het
betekende de erkenning dat de bureaucratie van de produktdivisies na het ‘kantelen van de matrix’ te veel greep op de natio
nale organisaties had gekregen en dit weer enigszins moest wor
den teruggedraaid.
De Centurion-brochure eindigde a la Timmer met een
tamelijk dramatisch getoonzette hartekreet. ‘We moeten leren
meer naar buiten te kijken, ons meer bewust te worden van de
wereld om ons heen en van het gedrag en de strategieën van
onze concurrenten. We moeten trots zijn op onze technische
prestaties, maar ons tegelijkertijd ook een nieuw gevoel van
realisme eigen maken. We zijn niet almachtig, en wc hebben al
evenmin de grootste financiële mogelijkheden van onze be
drijfstak. Tot slot, maar zeker met het minst belangrijke: onze
tolerantie tegenover falen moet verminderen, en we moeten
minder geneigd zijn de schuld daarvoor aan anderen te geven, of
ze zelfs toe te schrijven aan “daden van God”. Het belangrijkste
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is dat we onze huidige moeilijkheden vastbesloten en snel aan
pakken. Het is belangrijk voor ons om licht aan het eind van de
tunnel te zien, maar voorbarige, geruststellende verklanngen
moeten worden vermeden. Als we leren om meer zorg voor het
Philips-concem op te wekken, zal dat op zijn beurt creativiteit
en actie bevorderen.’

Zichzelf gaf de Groepsraad tot taak om ‘het perspectief van een
mondiale elektronica-ondememing met een heldere toekomst
visie’ te verschaffen. Maar vooralsnog merkte de onderneming
daar weinig van. Timmer en de zijnen werden gedurende dat
najaar en de eerste helft van 1991 grotendeels in beslaggenomen
door het wegruimen van het puin dat zich gedurende twee
decennia had opgestapeld. Nog voor het eind van 1990 wisten
alle werknemers — althans aan Philips’ thuisfront Nederland - of
zij ontslagen zouden worden. Gedurende het najaar moest de
Groepsraad veel tijd besteden aan besprekingen met de nationa
le organisaties, die in sommige gevallen - waaronder Duitsland
— nogal wat bezwaren tegen de ingreep hadden. Timmer hield
zich persoonlijk bezig met de beslissingen over het vertrek van
hoofdstafleden, van wie volgens officiële uitlatingen van het
concern zelf twintig procent zou moeten verdwijnen - overi
gens ook voornamelijk degenen die 55 jaar en ouder waren. Hij
nam de analyses van de divisies persoonlijk uitvoerig met de
betreffende managers door.
Ook in de absolute top van het concern bracht hij verande
ringen aan. Van financiële man Goris, Frans Otten jr. en Gerd
Lorenz was al bekend dat ze zouden vertrekken. Gerrit Jeelof
was aan zijn pensioen toe en verhuisde naar de Raad van Toe
zicht. Hans Tuyt, de schoonzoon van Henk van Riemsdijk, die
weliswaar nog in de Groepsraad zat maar nauwelijks nog een rol
van betekenis speelde, ging met vervroegd pensioen. Met Tuyt
was al door Van der Klugt de afspraak gemaakt dat hij twee jaar
eerder dan normaal zou vertrekken.
Eind 1990 was de Groepsraad ingekrompen van elf naar
negen leden, van wie er vijf ook begin dat jaar van dat gremium
deel uitmaakten: Timmer (inmiddels dus president), vice-presi
dent Karei Hubée, researchman George van Houten (tevens
bestuurslid), de financieel-administratieve man Henk Appelo
(van Groepsraadslid gepromoveerd tot lid van de Raad van
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Bestuur) cn Wiin de Kleuver, voorzitter van de componenten
sector. De Kleuver raakte overigens in november zijn verant
woordelijkheid voor de chipsgroep kwijt. Die groep werd afge
splitst van componenten en kwam onder leiding van Henk
Bodt, een voormalige directeur van componenten, die in 1986
naar de Raad van Bestuur van de kopieermachinefabrikant
Océ-Van der Grinten was vertrokken en nu door Timmer werd
teruggehaald.
De vier nieuwe Groepsraadslcdcn waren dus Bodt, Thierry
Meyer, de voormalige directeur van de NO-Frankrijk die nu
consumentenelektronica onder zijn hoede kreeg, de Noor
Einar Kloster die een jaartje president van napc was geweest en
nu de lichtgroep ging doen, en Ype Bouwkamp, die volgens
afspraak de tweede vice-president werd. Al met al nog steeds
geen erg overtuigend team, hoewel duidelijk minder zwak dan
de club die Van der Klugt aan het eind van zijn presidentschap
om zich heen had.
Van de vier leden van de Raad van Bestuur kon behalve
Timmer zelf wellicht alleen Henk Appelo — door insiders
omschreven als een integere man met een olifantshuid - als een
zwaargewicht worden aangemerkt. De overige vijf (die dus
geen lid van de Raad van Bestuur maar wel van de Groepsraad
waren) boden een gemengde indruk. Wim de Kleuver, direc
tievoorzitter van componenten, was getekend door het chipsdebacle. De daden van Einar Kloster, de nieuwe topman van de
lichtgroep, konden niet als bijzonder roemrijk worden aange
merkt. Hij was als opvolger van Cor van der Klugt en Ype
Bouwkamp in Brazilië geweest, maar had zich daar al evenmin
als zijn voorgangers als saneerder cn reorganisator bewezen. In
1989 ging hij naar Amerika als president van napc, maar daar zat
hij te kort om op zijn prestaties te kunnen worden beoordeeld.
Henk Bodt, in de Groepsraad verantwoordelijk voor de afge
splitste chipsgroep (divisie halfgeleiders geheten), werd gepre
zen als een inspirerend manager, die open staat voor de dialoog,
en als iemand die zowel op de korte als op de lange termijn kan
denken. Océ-Van der Grinten, waar hij vanaf 1987 president
was, had veel moeite op te boksen tegen de Japanse concurren
tie op het gebied van de kopieermachines. Bodt was erin
geslaagd de stagnatie waarin Océ zich in 1987 cn 1988 bevond,
te doorbreken cn het bedrijf weer in een opgaande lijn tc bren-
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gen. Maar in feite had hij er te kort gezeten om te kunnen vast
stellen of hij ook als lange-termijn-strateeg succesvol zou kun
nen zijn. Thierry Meyer tenslotte was zeven jaar de baas van de
NO-Franknjk geweest. Hij stond bekend als een goede commersant, heel wel in staat een verkooporganisatie te leiden.
Maar na een jaar vervingjan Timmer hem alweer als leider van
consumentenelektronica. Waarom was niet geheel duidelijk, in
ieder geval vond Timmer hem daar blijkbaar toch niet op zijn
plaats.

Met dit team moest Jan Timmer dus niet alleen saneren, maar
vooral ook Centurion-3 voorbereiden, die het ontwikkelen van
de ‘heldere toekomstvisie’ zou inhouden. In de praktijk moest
dat neerkomen op het doen van duidelijke strategische keuzen,
iets waar Philips altijd al een probleem mee had gehad. Timmers
eerste opdracht, het herstellen van het vertrouwen van de finan
ciële wereld, was in ieder geval gelukt. In november uitte hij
daar in een vergadering met de centrale ondernemingsraad nog
hardop zijn twijfels over, maar in diezelfde maand kon de presi
dent een financieringscontract van twee miljard dollar sluiten
met een consortium van internationale banken. De koers van
het Philips-aandeel bevond zich op dat moment op een diepte
punt, maar daarna ging het geleidelijk weer bergopwaarts.
Gedurende de tweede helft van 1990 en de eerste helft van
1991 begon Philips stukje bij beetje met de voorbereidingen
voor de verkoop of verzelfstandiging van tal van kleinere
bedrijfsonderdelen, zoals het eigen architectenbureau, de inter
ne transportdienst, de catering, de interne ptt. De belangrijkste
waren de plastic- en metaalwarenfabrieken (pmf met 1500
werknemers) en de machinefabrieken (met drieduizend werk
nemers), die op eigen houtje verder moesten. Van fundamente
le strategische keuzen was echter tot juli 1991 niets merkbaar.
Toen volgde eind juli de aankondiging dat vrijwel de complete
computergroep zou worden afgestoten naar Digital. Hoe de
details van de verkoop eruit gaan zien was bij de afsluiting van
dit boek nog niet bekend. De groep speelde dankzij de eerdere
drastische saneringen inmiddels ongeveer quitte, en Digital
bleek bereidjan Timmer op zijn woord te geloven dat het weer
de goede kant opging.
In het eerste kwartaal van 1991 kon de nieuwe president de
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buitenwereld weer een klein winstje tonen. De koers van het
Philips-aandcel steeg van minder dan 20 gulden eind 1990 naar
rond de 34 gulden in de zomer van 1991. In augustus bleek dat
alle divisies nu weer positieve resultaten behaalden. De winst
was van 43 miljoen in het eerste halfjaar van 1990 naar 322 mil
joen in het eerste halfjaar van 1991 gestegen (beide zonder bij
zondere baten uit verkopen van bedrijfsonderdelen).
Maar er was ook slecht nieuws. Want uit het halfjaarbericht
bleek ook dat de resultaten van de lichtgroep nog steeds geleide
lijk terugliepen, terwijl het effect van Timmers eerdere reorga
nisaties bij consumentenelektronica nu alweer uitgewerkt leek
te raken — getuige het feit dat het bedrijfsresultaat (vóór belastin
gen) van de produktgroep consumentenprodukten scherp
terugliep. Het zag ernaar uit dat Philips’ problemen nog lang
niet voorbij waren, al het optimisme van de beleggers ten spijt.
Waarom de omzetten bij consumentenelektronica en bij de
lichtgroep daalden respectievelijk stagneerden, was op dat
moment niet duidelijk. Misschien lag het aan de inkrimpingen:
het is immers niet eenvoudig om met minder werknemers
dezelfde of grotere omzetten te behalen. Misschien was het een
kwestie van motivatie. Philips had nu een decennium van reor
ganisaties en inkrimpingen achter de rug. De ontslagen in het
kader van Centunon vonden niet in één klap plaats, maar
gespreid over het gehele jaar, omdat de opzegtermijnen gekop
peld waren aan het aantal dienstjaren van de betrokkenen. Dat
betekende dat tienduizenden werknemers met hun ontslagbrief
op zak nog een tijdje door moesten werken — een situatie die
niet bevorderlijk kan zijn geweest voor hun prestaties.
De bewustwordingscampagne die Centurion beoogde te
zijn, sijpelde bovendien maar langzaam door naar de lagere
regionen in het bedrijf. Tijdens een vergadering die de directie
van het Nadab in juni belegde, bijvoorbeeld, erkende een van
de directeuren dat de ‘zichtbaarheid’ van alle voorgenomen
plannen voor de medewerkers nog onvoldoende was. Het
researchlaboratonum had zichzelf desondanks wel een aantal
concrete doelen gesteld, zo blijkt uit een verslag van deze bij
eenkomst. Er zouden betere contacten met de marketingafde
lingen van de divisies tot stand moeten worden gebracht. Het
lab wilde ook nauwer betrokken raken bij de beleidsbesprekingen in de business units, om zodoende meer weet te hebben van
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de gedachten die daar leefden. Verder zou het lab onderzoeks
projecten selecteren die twintig procent sneller dan normaal
moesten worden uitgevoerd. Zo waren er in totaal tien actie
punten, en bij alle tien moest de Nadab-directie de kantteke
ning ‘we zijn ermee bezig’ maken. Er waren projecten geselec
teerd, er was contact met de produktdivisies gezocht over het
nastreven van nauwere samenwerking, er waren rapporten ge
schreven, er was discussie gaande, er waren voorstellen gedaan,
en zo meer.
Sinds de start van Centurion in de zomer van 1990 waren nu
een maand of acht, negen verlopen. De bewustwordingssessies
waren op de hogere managementniveaus gestart, maar pas eind
mei 1991 kwamen de groepleiders van het Natlab - zeg: het
middenkader — bijeen voor een sessie van drie dagen. Maar de
groep was erg groot, de discussies verliepen vaak moeizaam en
er was weinig openheid en dynamiek te bespeuren. Over het
belangrijkste thema — het definiëren van de core cotnpetences van
het laboratorium, ofwel: het vaststellen waar de eigenlijke
kracht van Philips’ research ligt - was bij lange na nog geen dui
delijkheid ontstaan. De boodschap van Jan Timmer had kortom
driekwart jaar nodig om door te dringen tot de werkvloer van
het Nadab, en was - daar aangekomen - aanzienlijk verbleekt.
Het is de vraag of de situatie bij andere bedrijfsonderdelen
veel beter was. De president had bij herhaling gezegd dat de
gedachten van Centurion zouden moeten doordringen ‘tot in
alle haarvaten’ van de organisatie. Maar misschien waren die
haarvaten in het verleden te zeer dichtgeslibd geraakt, misschien
waren ze al helemaal niet meer bereikbaar voor de Timmer-therapie. Misschien waren ze zodanig aangetast door de afgelopen
decennia van oplopende demotivatie, vermoeidheid, ongeloof,
bureaucratisering en verstoffing, dat geen enkele remedie nog
effect kón hebben.
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Het is in Japan nol done openlijk commentaar te leveren op de
prestaties van concurrenten, en al helemaal niet in kritische zin.
Bedrijven als Matsushita en Sony beperken zich in hun reacties
op Philips’ problemen, zoals die in 1990 aan het licht traden, dan
ook steevast tot het uiten van zorg en respect. ‘Als de oude Konnosuke Matsushita [de inmiddels overleden oprichter, M.M.]
zou weten hoe het nu met Philips is gesteld, zou hij dat ver
schrikkelijk vinden’, zegt Hiroshi Segawa, hoofd van de Europa-afdehng bij Matsushita. ‘We zouden ook niet willen dat Phi
lips van de markt verdwijnt, en ik denk dat Philips ook sterk
genoeg is om dat niet te laten gebeuren.’ Het Japanse respect is
vooral gebaseerd op de technologische kracht van het Neder
landse bedrijf, dat erin slaagde eigen vindingen als de geluidscas
sette, de compact disc, en sinds kort ook de nieuwe digitale
geluidscassette als wereldstandaard geaccepteerd te krijgen.
Dit soort overwinningen roept ontzag op, en zelfs een zeke
re vrees. Zo berichtte het blad Nikkei Economie Journal in juni
1991 dat Sony zich zorgen maakte over Philips’ reactie op zijn
Mini Disc. Deze blanco, beschrijfbare compact disc is een con
current van Philips’ nieuwe digitale geluidscassette dcc (digital
compact cassette), omdat de consument met beide systemen
opnamen van dezelfde geluidskwaliteit kan maken. Sony ver
klaarde bang te zijn dat een ‘overwinning’ van zijn Mini Disc
Philips’ technologische trots zou kunnen krenken: misschien
zou het Nederlandse bedrijf dan minder snel bereid zijn om zijn
toekomstige vindingen metjapanse fabrikanten van consumen
tenelektronica te delen. Lang hoefde Sony’s angst gelukkig niet
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te duren. Enkele maanden later sloten de twee bedrijven vrede
op dit punt, en besloten ze bij de introductie van beide systemen
— de DCC en de Mini Disc — met elkaar samen te werken.
Philips wordt door zijn Japanse concurrenten dus uiterst
serieus genomen. Als het concern zichzelf presenteert als de
enige westerse firma die zich in de consumentenelektronica met
de oppermachtige Japanners kan meten, krijgt het daarin van
diezelfde Japanners volmondig gelijk. Terwijl op zijn thuisbasis
grote zorg heerst over Philips’ voortbestaan op de langere ter
mijn, gelooft men aan de andere kant van de wereldbol nog
steeds: ‘Philips kan niet echt kapot’ (Segawa van Matsushita).
Natuurlijk kan Philips wel degelijk kapot, maar die opmer
king kan over alle ondernemingen ter wereld worden gemaakt.
Interessanter is de vraag: hoe zal het bedrijf er tegen het jaar 2000
uitzien? Verjongd, gerevitaliseerd, leaner and nieancr, levens
krachtig, zelfverzekerd? Of zullen de gebeurtenissen van mei
1990 achteraf het begin van een definitieve neergang blijken te
zijn geweest? Het is niet bijster waarschijnlijk dat er plotseling,
door een faillissement of een overname, een einde aan het con
cern zal komen. Maar een schema van geleidelijke ontmante
ling, via afstotingen, samenwerkingen, fusies, is op zichzelf niet
ondenkbaar. Daarover vallen geen concrete voorspellingen te
doen. De toekomst is koffiedik. Wel valt het een en ander te
zeggen over de interne en externe factoren die zullen bepalen
hoe het Philips de komende jaren vergaat.
Veel zal afhangen van de strategische keuzen die Jan Timmer en
zijn opvolger in de loop van het decennium gaan maken, terwijl
verder van cruciaal belang is dat het concern weer enige finan
ciële kracht opdoet. Zijn beide grotejapanse concurrenten in de
consumentenelektronica beschikken over enorme hoeveelhe
den geld — Matsushita heeft zelfs meer dan twintig miljard gul
den in kas, meer dan Philips’ beurswaarde beloopt — en maken
winsten van rond de vier procent van hun omzet. Philips betaalt
grote bedragen aan rentelasten, Matsushita ontvangt rente. Dat
maakt de uitgangsposities bij het doen van belangrijke nieuwe
investeringen en het openleggen van nieuwe markten wezen
lijk verschillend.
Na meer dan een jaar Jan Timmer heeft de buitenwereld nog
steeds geen duidelijke uitspraken over Philips’ nieuwe strategie
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mogen vernemen. Wel zijn er aanwijzingen die aangeven welke
richting het bedrijf zal inslaan. In zekere zin is Philips dc afgelo
pen jaren al geleidelijk teruggekeerd naar af. Na de voorgeno
men verkoop van (het grootste deel van) de computerdivisie aan
Digital, die volgt op het afstoten van de grote telefooncentrales
en de defensiesystemen, zal een belangrijk deel van de professio
nele activiteiten uit het concern zijn verdwenen. Dc kern van
het bedrijf zal dan worden gevormd door de produktsectoren
consumentenprodukten (consumentenelektronica en kleine
huishoudelijke apparaten), componenten (halfgeleiders en
componenten) en licht — alle dne sectoren waar Philips al vóór
de Tweede Wereldoorlog sterk in was.
Het lot van het restant van de professionele sector — met de
divisies medische systemen, industriële systemen en communi
catiesystemen — zal sterk afhangen van dc ontwikkelingen in de
drie kernsectoren. Gaat het daar slecht, dan lijkt dc kans reëel dat
Philips genoopt zal zijn nog meer professionele onderdelen af te
stoten of onder te brengen in joint ventures. Doet de kern het
goed, en weten ook de professionele divisies zichzelf goed te
bedruipen, dan zouden deze binnen het concern gehandhaafd
kunnen blijven.
Dc komende jaren zal de scnjd in de consumentenelektronica
zich toespitsen op de digitale cassette dcc en op de breedbeeld
televisie met het superscherpe beeld hdtv (hoge-defmitietelevisie). Voor Philips is het grote probleem bij hdtv dat de
ontwikkeling daarvan nog honderden miljoenen guldens gaat
kosten, en zelfs met de steun van de Europese Gemeenschap een
groot beslag op zijn investeringscapaciteit zal leggen. Daar
tegenover staat dat het commerciële succes ervan nog geruime
tijd op zich zal laten wachten. De prijzen van de toestellen zijn
hoog. De verwachting is dat ze rond 1994 zijn gedaald tot tien
duizend gulden, nog steeds te hoog om er een massa-artikel van
te maken.
Op dit moment is een aantal verschillende systemen m ont
wikkeling. Philips en het Franse Thomson werken aan een
HDTV-systeem met de naam hdmac,Japan heeft al een tijdje zijn
eigen muse, en in de Verenigde Staten moet nog een keuze
worden gemaakt. De vs sloten zich rond 1986 aanvankelijk aan
bij het MUSE-systeem, maar sindsdien hebben verschillende
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ondernemingen in dat land zich op het nieuwe medium gestort
en zijn eigen systemen gaan ontwikkelen.
Philips is op dit front overigens niet alleen in Europa actief,
het heeft zich ook bij een van de Amerikaanse consortia aange
sloten. Het plan van deze groep is om net als in Europa een sys
teem met een tussenstap te ontwikkelen. Een van de problemen
van hdtv is immers dat het de invoering van een compleet nieu
we uitzendnorm en de vervanging van zenders, studio’s en tvtoestellen met zich meebrengt. Daar bestaat uiteraard bij alle
betrokken partijen veel weerstand tegen, vanwege de hoge kos
ten. In Europa zal daarom eerst een eenvoudiger D2MAC-systeem gaan draaien, dat ook nog door bezitters van oude TV-toestellcn kan worden ontvangen. Het belangrijkste verschil is dat
ze niet zozeer een scherper, maar een breder beeld te zien krij
gen (in een verhouding 16:9 tegen 3:4 nu). Als na een normale
vervangingscyclus een aanzienlijk deel van de kijkers een
D2MAC-toestel in huis heeft, kan worden overgcschakeld op het
uitzenden volgens de HDMAC-norm, die met name door het
dubbele aantal beeldlijnen (1250 in plaats van 625) ook inder
daad een veel scherper plaatje oplevert. HDMAC-uitzendingen
kunnen dan zowel door de bezitters van de — dan oude —
D2MAC-apparatcn als door bezitters van een echte hdmac-tv
worden ontvangen. De complete omschakeling zal zo nog tien
tot vijftien jaar in beslag nemen. Misschien wel langer, omdat de
eigenaren van TV-stations, satellietkanalen en studio’s tamelijk
terughoudend zijn bij het plegen van investeringen in de
ombouw. Dat betekent dat het aantal HDMAC-uitzendingen een belangrijke voorwaarde voor het op gang komen van de
vraag naar apparaten — maar heel langzaam zal groeien.
Bovendien zijn de technische problemen rond deze verbe
terde televisie nog niet allemaal opgelost. Het bredere beeld van
hdtv komt pas goed tot zijn recht in de grote beeldformaten, zó
groot dat de beeldbuis er eigenlijk niet geschikt voor is. Die zou
een breedte van meer dan een meter moeten krijgen, en dat
levert forse apparaten op. Het zou beter zijn om te werken met
projectie-TV of met platte LCD-schermen - maar die laatste zijn
nog niet in grote formaten beschikbaar. Philips lijkt te mikken
op de LCD-technologie. Hoewel het in 1990 fors sneed in zijn
activiteiten op het gebied van de zogenoemde ‘passieve’ lcd’s,
besloot het concern een jaar later om zijn lege Megachip-
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laboratorium nu te gaan inzetten voor de ontwikkeling en produktie van meer geavanceerde ‘actieve’ lcd’s. Het bednjf reali
seert zich dat de LCD-schermen de beeldbuis op de langere ter
mijn gaan verdringen en heeft daarom een nieuwe technologie
ontwikkeld, die naar eigen zeggen beter en goedkoper is dan die
van de concurrentie. Wil Philips als TV-maker blijven voort
bestaan, dan is het ook wel verplicht in die ontwikkeling bij te
blijven - al gaat het opnieuw om een kostbare investering.
Het ziet er dus naar uit dat er uitcindelijk dne verschillende
HDTV-systemen overblijven een Japans, een Amerikaans en een
Europees. Anders dan bij de videorecorders zullen de dne elkaar
niet zozeer beconcurreren, maar hun eigen territorium behou
den. Voor de firma’s die televisies maken, zit er dan ook niets
anders op dan dne verschillende soorten te gaan produceren. De
ware concurrentieslag zal zich op dat terrein gaan afspelen. Phi
lips bevindt zich daarbij in een sterke, maar niet onkwetsbare
uitgangspositie Het is een efficiënte TV-maker, die in staat moet
zijn om in ieder geval dezelfde kostprijzen te realiseren als de
Japanners. Maar de Koreaanse en Taiwanese producenten zul
len geduchte prijsconcurrcnten blijven, terwijl ook de Japanse
fabrikanten ongetwijfeld zowel in de vs als in Europa zeer actief
zullen worden. De Japanners beschikken daarnaast over hun
eigen thuismarkt die voor de Amerikanen en de Europeanen
nog steeds zeer moeilijk toegankelijk is. Het is te verwachten dat
zich rond de HDTV-toestellen soortgelijke oorlogen gaan afspe
len als rond de videorecorders en de CD-spelers — oorlogen die
zich kenmerken door snelle prijsdalingen en marktverovering
door middel van dumpingmethoden. Importheffingen zullen
aan die strijd het verbitterde karakter slechts ten dele kunnen
ontnemen, aangezien de Japanners zowel in de vs als in Europa
zullen gaan produceren en zo die heffingen zullen omzeilen.
Succes is alleen wcggelegd voor diegenen, die zich kunnen ver
oorloven om een tijdlang genoegen te nemen met minimale
winstmarges - tot de concurrentie is uitgedund en de prijzen
weer omhoog kunnen. Philips zal het daarom bijzonder moei
lijk krijgen, tenzij het erin slaagt zijn relatief zwakke financiële
positie tijdig te versterken, ofwel: voldoende winstgevend te
worden.
De vraag is alleen: waar moeten die grote winsten vandaan
komen? In de gehele consumentenelektronica zijn de komende
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jaren geen echte grote winstmakers te vinden van het formaat
van de zwart-wit- en de kleuren-TV in de jaren zestig en zeven
tig. De interactieve cd (cd-i), die Philips binnenkort op de
Amerikaanse en daarna op de Japanse en Europese markt gaat
brengen, moet zichzelf nog bewijzen. De apparaten, waarmee
geluid, stilstaande en bewegende beelden, grafische voorstellin
gen en animaties door de gebruiker kunnen worden gemanipu
leerd, zullen bij introductie rond de achthonderd dollar gaan
kosten. Er is bovendien redelijk wat software bij beschikbaar.
Maar cd-i lijkt vooralsnog niet meer dan een luxe speeltje, en
het is de vraag of daar werkelijk een groot publiek voor te vin
den zal zijn.
De digitale compact-cassette dcc heeft wel een grote kans
van slagen. Philips heeft de steun van Matsushita en vele andere
fabrikanten — sinds kort dus ook van Sony — verworven. Alle
analisten schatten de mogelijkheid dat Sony’s Mini Disc een
serieuze concurrent wordt, zeer laag in. De Mini Disc heeft
immers nauwelijks bijval gekregen, en ontbeert ook de steun
van de muziekmaatschappijen — die wel grote aantallen voorbe
speelde dcc’s zullen leveren. Maar zal Philips ditmaal wel geld
aan zijn vinding kunnen verdienen? Ook bij de dcc doemt het
perspectiefvan mondiale prijzenslagen op en zal het Nederland
se concern gehandicapt zijn door zijn beperkte financiële span
kracht.
Met de komst van Jan Timmer als president lijkt Philips in de
consumentenelektronica zijn aandacht nadrukkelijker te gaan
verleggen van de hardware naar de software. Dat blijkt uit de in
september 1991 aangekondigde toetreding van Polygram-topman Levy tot de Groepsraad, uit nieuwe en aangekondigde
deelnames in videoketens en uit Polygrams voornemen om zijn
activiteiten in de filmbusiness uit te breiden. Het is een logische
strategie, aangezien in de jaren tachtig herhaaldelijk is gebleken
dat Philips zijn winsten in de consumentenelektronica eigenlijk
voornamelijk uit die software moet halen. Zoals uiteengezet
mislukte de v-zooo-videorecorder vooral omdat er onvoldoen
de voorbespeelde tapes voor beschikbaar waren. Op de CD-speler zelf kon Philips niet verdienen, wel op de muziek die op cdplaatjes wordt uitgebracht. Hetzelfde zal ongetwijfeld gaan gel
den voor de digitale cassette DCC, en wellicht ook voor de CD-I.

Terug naar af

Overigens is de.Japanse concurrentie — met name Sony — ook
actief op het gebied van de software. Dit bedrijf kocht eerder
CBS Records en de filmmaatschappij Columbia Pictures.
Maar al met al ziet Philips’ toekomst als software-producent
er niet slecht uit. De grote vraag die overblijft is ofPhilips zich als
hardware-leverancier in de consumentenelektronica kan blij
ven handhaven ofdat het bedrijf zal degraderen tot een set maker,
die niet veel anders meer doet dan het assembleren van onder
delen die van elders worden betrokken. Het antwoord ook op
deze vraag hangt voornamelijk samen met Philips’ vermogen
om de investeringen op te brengen die noodzakelijk zijn om
voortdurend nieuwe technologieën te ontwikkelen. Dat wil
zeggen: investeringen in basisresearch en in produktontwikkeling. Daarbij gaat het om lasertechnologie, LCD-technologie,
chips, optische en computertechnieken, allemaal terreinen
waarin Philips over veel basis know-how beschikt maar die ook
bij de concurrentie sterk in ontwikkeling zijn.
De verzwakking van het concern heeft de laatste jaren al
enkele bressen geslagen in dit kenniscomplex. Philips loopt niet
voorop in de beeldsensoren voor videocamera’s, niet in de
geheugenchips, niet in de computertechniek, ook concurren
ten worden sterker in de lcd’s en de lasers. De grote leermeester
van de Japanse consumentenelektronische industrie wordt hoe
langer hoe meer ingehaald en voorbijgestreefd door zijn leerlin
gen.
Kennis was altijd Philips’ belangrijkste asset, maar ze is een
vluchtig goed. Ze bevindt zich in mensen, die naar elders kun
nen vertrekken. Ze moet worden gevoed, ze moet een neerslag
krijgen in concrete produkten, en zo de kans krijgen zichzelf
continu verder te ontplooien. Als dat niet of onvoldoende
gebeurt, zal uiteindelijk ook de ontwikkeling van de know
how stagneren. Dat is bijvoorbeeld gebleken in het geval van de
optische gegevensopslag, die Philips onderbracht in de joint
ventures met Control Data en Du Pont. De belangrijkste schade
die de mislukkingen van deze joint ventures aanrichtten, was
een verzwakking van het kennisniveau, menen insiders.
Als Philips’ positie als zelfstandig producent van hardware
verder afkalft, zal dat ongetwijfeld uiteindelijk ook ten koste
gaan van zijn positie als producent van hardware-kennis. Daar
mee zouden ook zijn mogelijkheden om met inzet van kennis
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en octrooien standaards te bewerkstelligen, zoals het bij de CD
en de dcc nog wel kon, verdwenen zijn.

Zelfs al zou zijn financiële positie verbeteren, zelfs al zou zijn
technologische kracht overeind blijven, dan nog is Philips’ toe
komstige succes in de consumentenelektronica lang niet verze
kerd. Hiroshi Segawa van Matsushita zegt: ‘Philips ontbeert
bepaalde factoren die zijn Japanse concurrenten, waaronder wij,
zo sterk maken. Van groot belang voor ons succes is bijvoor
beeld de kieskeurigheid van de Japanse consument. Zijn veelei
sendheid noopt ons ertoe zeer veelzijdige en geavanceerde produkten te maken. Ik denk niet dat ik u iets nieuws vertel, als ik
stel dat Philips alom wordt bewonderd om zijn creativiteit en
research, maar er blijkbaar moeite mee heeft om de uitvindin
gen uit zijn laboratoria om te zetten in succesvollc produkten. In
die praktische produktgerichtheid en marktgerichtheid zijn
Japanners sterker. Een produkt moet hier niet alleen aan zijn
doel voldoen, maar ook nog eens zo handig, klein, veelzijdig en
aantrekkelijk mogelijk zijn ontworpen. Als je de Japanse consu
ment tevreden weet te stellen, dan ben je klaar voor de wereld
markt.’
Wat Segawa stelt, geldt tegenwoordig voor alle consumentenprodukten. Het is niet langer voldoende een uitvinder te
zijn, en het is ook niet voldoende een goede, efficiënte fabrikant
te zijn, het is zelfs niet voldoende genoeg geld in kas te hebben
voor het voeren van prijzenslagen. De sleutel tot het succes ligt
in de snelheid van de introducties, de kwaliteit van de styling, de
slimheid van de marketing en communicatie, de keuze van en
de toegang tot de juiste distributiekanalen. In de loop van de
jaren tachtig heeft Philips in ieder geval op het punt van reclame
en marketing het een en ander verbeterd. Rond 1988 bleek de
neergaande lijn in Philips’ imago-onderzoeken gestabiliseerd.
De enorme versnippering in de reclame werd aangepakt door
terugdringing van het aantal reclamebureaus van zo’n 260 naar
een stuk of zestig. Philips begon ook mee te doen aan de spon
soring van grote evenementen. Het haalde de Amerikaan Bob
Blaich in huis, die ware monnikenarbeid verrichtte om de sty
ling vooral van de consumentenelektronica te verbeteren.
Vooral dat laatste heeft vruchten afgeworpen. Blaich mobili
seerde het talent dat Philips zelf in huis had en huurde een flink
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aantal designers van buiten in. De Hollandse houterigheid is
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor soepele lijnen en soms
zelfs gewaagde ontwerpen — hoewel ze nu voortdurend de
indruk oproepen dat het om Japanse ontwerpen gaat.
Maar Blaich gaat met pensioen en helaas lijkt Jan Timmer
geen visionaire blik te hebben als het over dit onderwerp gaat.
Hij heeft er intern weleens blijk van gegeven dat hij niet zo sterk
overtuigd is van de noodzaak om wereldwijde of zelfs maar
Europa-wijde advertising te plegen, met als argument dat het
straatbeeld in Milaan toch weer anders is dan dat in Malmö. En
dat terwijl zo langzamerhand alle grote ondernemingen het er
over eens zijn datje niet langer jezelf in het ene land kunt profi
leren als een priccfighteren tegelijkertijd in een ander land op een
imago van high quality mikken. De markt juist voor consumen
tenelektronica is een sterk universele markt: de walkman heeft
in de kortste keren alle uithoeken van de wereld bereikt. Deson
danks zijn er hier en daar tekenen dat Philips nu toch weer
terugvalt in de oude situatie, waarbij de nationale organisaties
elk hun eigen reclamebureaus en reclamebeleid kiezen. In Japan
is het concern zelfs vrijwel afwezig in de reclame. ‘Ik heb nog
nooit een Philips-cOrtiHicrria/ op de tv gezien’, aldus een wester
se analist in Tokio die de clektronica-industrie volgt. ‘Sony zie
ik twintig keer per avond.’ Philips noch Marantz - de lokale
firma waarin Philips deelneemt - heeft in Japan een sterke naam.
‘Ze worden geassocieerd met schcerapparaten, koffiezetappara
ten, en dat soort dingen. Maar niet met tv’s of met stcreo-apparatuur.’ Omgekeerd wist Sony in 1990 in Duitsland, toch
onderdeel van Philips’ thuismarkt, nummer één op de ranglijst
van leveranciers van consumentenelektronica te worden. Dat
ging ten koste van Telefunken, van het door Philips gecontro
leerde Grondig, maar ook van Philips zelf, dat zijn marktaandeel
zag stagneren. En dat allemaal vooral dankzij Sony’s imago van
technologische voorloper. De elektronica-analist in Tokio: ‘In
feite gaan Sony-produkten vaak kapot. De feiteiijke kwaliteit
wijkt dus af van het imago. Het zijn leuke produkten, maar ze
gaan kapot.’ Het imago is echter sterker.
Het imago van Philips daarentegen is in te veel delen van de
wereld nog steeds vnjwcl non-existent - met name in de consu
mentenelektronica. De verbeteringen op het gebied van de sty
ling zijn maar mondjesmaat tot de consument doorgedrongen.
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Met name jongeren zien Philips vaak als een ‘ouwelullen’merk.
Misschien is het grootste probleem hierbij wel dat het con
cern er geen duidelijk zelfbeeld op nahoudt. Matsushita bij
voorbeeld schermt ijveng zich met het begrip hitman electronics
en tekent daarbij in zijn jaarverslag over 1990 aan: ‘Matsushita
beziet management, technologie, produkten en diensten vanuit
het standpunt van de mensen. Ons uiteindelijke doel is een bij
drage te leveren aan de samenleving. Via onze ondernemingsac
tiviteiten streven we ernaar het welzijn te bevorderen en de
algehele kwaliteit van het leven te vergroten.’ Een mission state
ment, zoals dat heet, die Matsushita bijvoorbeeld ook kracht bij
zet door al zijn bedrijven in de Verenigde Staten opdracht te
geven lokale sociale activiteiten te sponsoren. Voor zover
Philips zulke activiteiten onderneemt laat het er niet de schijn
werpers op vallen.
In alle uitspraken die Jan Timmer over zijn Centurion-operaties heeft gedaan, is van een dergelijke expliciete en 111 positie
ve termen geformuleerde missie niets te vinden. In de eerder
genoemde Centunon-catechismus hield hij zijn managers voor:
‘there is no greater motivation than profit’. Uiteraard is winst
belangrijk en identificeert de consument zich ook liever met
een winner dan met een loser. Maar het winstdoel is uiteindelijk
een intem doel, dat alleen voor de onderneming zelf interessant
is. De lezer herinnert zich wat Timmer omschreef als de centra
le waarden van de Philips spirit: klantgerichtheid, het eensgezind
nastreven van gezamenlijke doelen, het nemen van verant
woordelijkheid, een open en directe communicatie met boven
en ondergeschikten, de bereidheid om continu te leren, het
streven naar eenvoud in de organisatie en in de procedures,
teamwork, en integriteit. Het zijn, opnieuw, termen die vrijwel
zonder uitzondering betrekking hebben op de organisatie zelf,
en vooral op attitudes die blijkbaar binnen die organisatie in
onvoldoende mate aanwezig zijn. Het zijn in ieder geval geen
termen die de consument aanspreken — met uitzondering mis
schien van ‘klantgerichtheid’ — of waar een krachtig imago aan
te ondenen valt.
Nu Philips zich nadrukkelijker op de consumentenelektronica
gaat richten, zal er binnen de sector componenten ook meer
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aandacht komen voor die categorieën onderdelen die nodig zijn
voor de consumentenelektronica: de beeldbuizen en lcdschermen, de passieve componenten als weerstanden en dergelijke, en de typen chips die voor consumentenelektronica
gemaakt worden. Ook hierbij staat te bezien of Philips zich als
zelfstandig chipsproducent zal kunnen handhaven. Nu het con
cern niet langer meedoet in de race om de grote geheugenchips,
zou het in technologisch opzicht weer op achterstand kunnen
raken. Vermoedelijk kan het alleen in samenwerking met ande
ren zijn kennis op peil houden.
De voormalige partner Siemens heeft inmiddels aansluiting
gezocht bij ibm, waarmee het een 64-megabit-geheugenchip
gaat ontwikkelen. Philips zou in Europa nog aansluiting kunnen
zoeken bij SGS-Thomson. Of Amerikaanse chipsproducenten
belangstelling zullen hebben voor een partnerschap is onzeker.
Enkele hebben al Japanse partners. Zo werkt Texas Instruments
samen met Hitachi en Motorola met Mitsubishi. Voor Philips
blijft vermoedelijk ook alleen de Japanse optie over. Sommige
Japanse firma’s zien misschien wel wat in Philips’ produknefaciliteiten. Zij zijn immers bezig met een snelle Europese opmars
op dit terrein. Ze hebben al zeventig procent van de Europese
chipsmarkt in handen, en werken hard aan een uitbouw van
hun produktiecapaciteit op dit continent.
Naast de consumentenelektronica blijft licht de tweede grote
activiteit. In 1990 heeft Philips in Polen en Oost-Duitsland twee
bedrijven overgenomen (Polam Pila en Narva), en in oktober
1991 maakte het bekend belangstelling te hebben voor de lichtdivisie van de Amerikaanse firma General Telephone & Elec
tronics, die opereert onder de merknaam Sylvania (Philips
kocht eerder gte’s televisie-activiteiten, eveneens met de merk
naam Sylvania). De boodschap is duidelijk: hier heeft Philips
(weer) expansieve bedoelingen. En dat moet ook wel, want
zowel in de vs als in Europa is de concurrentie sterk toegeno
men. Op beide continenten woeden prijzenslagen, die leiden
tot dalende winstmarges en teruglopende bedrijfsresultaten.
Bovendien roeren nu ook de Japanners zich sterker dan ooit op
lichtgebied, en dan met name in de halogeenlampen - een klein,
maar wel sterk gegroeid marktsegment. Mede doordat Philips te
laat was en zijn produktiecapaciteit niet snel genoeg kon opvoe-
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ren, wisten de Japanners in 1990 hierin een Europees marktaan
deel van zestig procent te veroveren. De methode is bekend:
lage prijzen, volgens de Europese Commissie — die daarom
importheffingen instelde — tussen de 100 en 150 procent goed
koper dan in Japan zelf.
De gang van zaken rond de halogeenlampen geeft aanleiding
tot enige verontrusting. De lichtmarkt is geen typische groei
markt, zodat toenemende concurrentie snel ten koste gaat van
de marktleiders - waaronder Philips. Bovendien laat het geval
zien dat nu ook in de lichtsector verschijnselen gaan optreden
die zich al langer op andere consumentenmarkten voordoen.
Zodra de groei niet meer uit de eenvoudige bulkprodukten kan
worden gehaald, gaan leveranciers zich concentreren op de
meer winstgevende spccialties: produkten die zich richten op
bijzondere toepassingen of inspelen op de mode- en merkgevoelighcid van de consument. Als deze trend doorzet, zal de
lichtmarkt geleidelijk veranderen in een markt waann niet
alleen prijs en kwaliteit, maar ook imago, levensstijl en dat soort
factoren een grotere rol gaan spelen. Zoals bekend heeft Philips
niet bewezen daarvoor een uitgesproken gevoel te hebben. Via
de afslankingen in het kader van Centurion probeert het con
cern zijn lichtgroep af te helpen van zijn te omvangrijke bureau
cratische apparaat. Dat was dringend nodig, getuige het feit dat
de daling in het resultaat van de groep zich ook in de eerste helft
van 1991 voortzette. Het is echter de vraag of de lichtgroep er
weer in zal slagen de traditionele winstmaker te worden die het
altijd was en die ook op de langere termijn te blijven.

Zo is er op de belangrijkste fronten weinig reden voor echt
groot optimisme — iets waar Philips tegenwoordig overigens
ook voortdurend tegen waarschuwt. De schokgolven van Cen
turion ebben weg, en intussen hangt in de concerncentrale en in
de divisiehoofdkwartieren eerder een sfeer van depressie en
melancholie dan van enthousiasme. De uittocht van de ontsla
genen zal minstens nog tot eind dit jaar duren en blijft als een
schaduw over de kantoren en fabrieken hangen. De trots deel
uit te maken van de ‘Philips-familie’ is verdwenen, het is geen
eer meer om bij het Eindhovense concern te werken.
Het zou kunnen zijn dat Philips na de shocktherapie van
Centurion nu vooral behoefte heeft aan een flinke bloedtrans-
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fusie. Jan Timmer heeft daar een aanzet toe gegeven door het
binnenhalen van een buitenstaander in de Raad van Bestuur.
Eind 1991 zal George van Houten, verantwoordelijk voor
research, worden opgevolgd door de Amerikaan Frank Carrubba, afkomstig van Hewlett-Packard en voordien werkzaam bij
ibm. Het is te hopen dat Timmer nog veel meer vers bloed aan
trekt, op alle mogelijke niveaus. Dat is vermoedelijk de meest
effectieve manier om Philips snel weer te voorzien van motiva
tie en vechtlust. Want een tekort daaraan is nog het grootste
gevaar dat het concern bedreigt
Inmiddels hebben ook in de Raad van Commissarissen bui
tenlanders meer invloed gekregen. Dat hangt samen met een
vereenvoudiging in de structuur van Philips, die in mei 1991 van
kracht werd. Sindsdien vallen de operationele activiteiten, tot
nu toe ondergebracht in de nv Philips’ Gloeilampenfabrieken,
onder de nv Bezit. Die nv Bezit is omgedoopt in Philips Elec
tronics nv. De oude Raad van Beheer verdween, en de oude
Raad van Toezicht heet nu Raad van Commissarissen. Het
gevolg is dat er de facto één laag uit de eigendoinsconstructie is
geschrapt. Bovendien is de meerderheid van de leden van de
Raad van Commissarissen niet uit het concern zelf afkomstig,
en tenslotte zijn nu ook drie van de zes leden van het bestuur van
de dr. A.F. Philips Stichting - die zeven van de tien pnoriteitsaandelen houdt —buitenlander.
Het belangrijkste pluspunt van deze vereenvoudiging is, dat
de voorheen zo ondoorzichtige controle op de Raad van
Bestuur nu een grotere helderheid heeft gekregen. Er zijn nu
immers geen twee controlelichamen (Raad van Beheer en Raad
van Toezicht) meer, maar slechts één. Door de verandering in
het bestuur van de dr. A. F. Philips Stichting kan men bovendien
formeel niet meer zeggen dat het concern zichzelf controleert hoewel de dne buitenlanders wel oude Philips-vrienden zijn (ze
zaten al in de voormalige Raad van Toezicht).

Hoe Philips cr in het jaar 2000 zal uitzien, valt — zeggen we nog
eens — niet te voorspellen. De ziekten van het verleden hebben
erg veel schade aangericht. Dat zich in een concern van deze
omvang kortsluitingen, versnippering, desintegratie, bureau
cratisering en verstarring konden voordoen, kan geen verwon
dering wekken. En het is waar: Philips kreeg gedurende de jaren
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zeventig en tachtig te maken met een harde en zeer moeilijk te
hanteren concurrentie op alle mogelijke fronten, die het aan
pakken van die verschijnselen er niet eenvoudiger op heeft
gemaakt. Men kan het concern zelfs bewonderen om het feit dat
het niet helemaal onderuit is gegaan.
Het is dan ook uitermate tragisch dat een concern met zoveel
schatkamers van talent jarenlang werd geleid door de verkeerde
topbestuurders. Nico Rodenburg had misschien de intelligen
tie, maar ontbeerde de andere eigenschappen die men van een
leider moet verwachten. Zijn voorgangers Fnts Philips en Henk
van Riemsdijk misten de kracht en de visie om het concern op
tijd om te bouwen en te zorgen voor goede opvolgers.
Veel Philips-mensen is het een doom in het oog dat Wisse
Dekker na de gebeurtenissen van mei 1990 zowel voorzitter van
het bestuur van de dr. A. F. Philips Stichting als van de Raad van
Commissarissen — en daarmee de spin in het web — is gebleven.
Zij rekenen hem Philips’ publieke afgang in die betreffende
maand minstens zo zwaar aan als Cor van der KJugt. De president-commissaris heeft later in een interview gezegd dat hij wel
degelijk heeft aangeboden om af te treden. Aan wie, vragen
sommigen zich op cynische toon af. Aan zichzelf?
Als president heeft Wisse Dekker in wezen niet veel meer te
bieden gehad dan een korte periode van nieuw elan, die geen
behoorlijke follow-up kreeg. Cor van der Klugt was na zijn
vliegende start en zijn dubbele revolutie al snel afgebrand. Deze
beide presidenten treft het verwijt dat zij uiteindelijk het con
cern vooral frustraties hebben bezorgd. Terwijl Philips’ culture
le en structurele ziekten voortwoekerden, blonk de wijze waar
op zij hun belangrijkste zakelijke beslissingen namen en uit
voerden niet uit door scherpzinnigheid, overtuigingskracht,
strategisch inzicht, en vaak zelfs niet door een behoorlijke reali
teitszin. De manier waarop zij met hun presidentiële macht
omgingen was ronduit fnuikend voor deze multinational, die
toch al werd geteisterd door elkaar bestrijdende deelbelangen.
Nu Van der Klugt is verdwenen, is vooral Dekker het symbool
van dit pijnlijke verleden. Hij zal als president-commissaris zelfs
het presidentschap van Jan Timmer overleven en dat lijkt voor
het welslagen van Philips’ katharsis geen goede zaak.
Wat Jan Timmer zelf betreft, de man die Philips door het dal
moet leiden: zijn aanpak van beloning en strafis ontnuchterend,
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maar niet erg opwekkend. Wil hij voorkomen dat Philips op de
marsroute van het oude Romeinse Rijk terechtkomt, dan zal hij
zijn Operatie Centurion moeten aanvullen met het belangrijk
ste element dat er nog aan ontbreekt: levenslust.
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produktsectoren 1991

omzet produktsector 1991

divisies 1991

totaal: 56.986 miljoen gulden

sector verlichting

7.351 miljoen gulden

divisie verlichting

sector
consumentcnprodukten

26.861 miljoen gulden

divisie consumentenelektronica.

divisie kleine huishoudelijke
apparaten
Polygram (80%)

sector professionele
produkten en
systemen

12.510 miljoen gulden

divisie informatiesystemen,
divisie communicatiesystemen

divisie medische
systemen

divisie industriële
elektronica

sector
componenten en
halfgeleiders

7.844 miljoen gulden

divisie halfgeleiders

divisie componenten

sector diversen

2.420 miljoen gulden
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belangrijkste produkten

vermoedelijke
positie op de
wereldranglijst
in 1991

belangrijkste
concurrenten

rendement ten
opzichte van het
industriegemiddelde in
1990

lampen, armaturen, batterijen, glas

i

Osram,
General
Electric

lager

audio- en video-apparatuur,
personal computers, dicteer- en
boorapparaten

3

Sony,
Matsushita

lager

schcerapparaten, strijkijzers, keu
kenmachines, koffiezetapparaten

i

Braun,
Moulinex

hoger

muziekuitgeverij en
platenmaatschappij

3

/ CBS, WEA

hoger

computers, bedrijfscommunicatie,
mobiele radio

20

IBM, Olivetti

lager

röntgenapparatuur, computer
tomografie (scanners) en nmrsystemen (kernspinresonantie)

3

General

lager

test-, meet- en regclapparatuur

2/3

HewlettPackard,
Tektronix

gelijk

chips

io

NEC, Fujitsu,
Texas
Instruments

lager

beeldbuizen, LCD-schermen en
passieve componenten (weerstan
den, filters, condensatoren, e.d.)

i

Matsushita,
Thomson

hoger

Electric,
Siemens
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local for local 39,56, 70,176
Lorenz, Gerd 133, 207, 236, 270, 282,
295-304.305.326
machts-(spel, strijd, posities) 18,26.
124, 133, 150,171,191.200, 250,257.
265,270,277. 280.305-308
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Magiec (zie ook u s Philips Trust,
napc) 40.51
Magnavox (zie ook u s Philips Trust,
napc) 39.46,49,171
Marantz 45, 165, 153, 230
marketing (zie reclame cn marketing)
inarktbescherming (zie protectionis
me. Japanse concurrentie)
matrix 41.63,82,1 iS, 152,181,234,
241.255-257.314
- kanteling 53, 65,255-258. 325
Matsushita (zie ookjapansc
concurrentie) 46. 62. 119.156-171.
188, 248, 288,331-342
McKinsey 72. 118, 259
medische systemen 65,91,240, 255,
258-261.274-277.323
Megachip (zie componenten/
Mcgabit-chip)
Meyer, Thicrry 256.327
napc

(zie North American Philips

Corporation)
nationale organisaties (n o ’s) 33,39,
4>.33.55-73.62. 114. 117. >3>.
177-181,208, 244, 256-258. 300
Natuurkundig Laboratorium (Natlab)
73. 141,272.290.329
Nederlandse Philips Bedrijven 116.
272
Noordhof D. 28.124-128,131
Norelco (zie ook napc) 45,153, 234
North American Philips Corporation
(napc) 36-49,70,86,96,166,171.

233-234.253-255. 277. 288,301
N v Bezit (zie beschermings
constructies)

octrooien (zie ook research) 141
Offcrgelt, commissie- 65-69.174
Olivetti 77, 206, 283,303
omzet 18,61,90,94,119,184
optische media (zie ook pdo.
Du Pont, Contrei Data Corpora
tion) 227
organisatiestructuur 149, 258,325,343
Osram 187.231,313,321
Ottenjr, Frans 27,126,136,246,269,
274-276, 326
Ottensr, Frans 27.38,55,66, 124,270
Pannenborg, Eduard
191,205.246

28, 79, 122, 135,

parricipatiecommissie (zie ook staf
organen) 278
pdm (zie ook Du Pont, optische
media) 226,229
pdo (Philips and Du Pont Optical
Company) 227-229
Pelgrom, Jacques 208, 295, 299
personecl(sbestand) 18.31,57,94.
113,242,268,322
Philips, familie (-leden, -invloed) 20.
27.36.55.121,125-127, 135.139.
191,270
Philips, Fnts 17, 27.36,55-69. 74.96.
121-126,136. 149, 270
Philips International 117
Philips Kommumkations Industrie
(pki) 133.207.296,302
Philips Stichting, dr. A F 28, 194.343
Pieker 27,262. 274-277
Polygram (zie ook consumenten
elektronica) 22, 147. 170, 228, 262,
274.302-304,309,315
prestatiebeloning 132,243,323
pnontcitsaandecl(houder) 27. 49,55.
194,246.343
produktdivisies (pd's) 41,63-72,118,
177-181,256-258
produktontwikkeling (zie ook
research) 89.138-155
produktsectoren 23
protectionisme 186-190, 196,308
Pye 58.91.114.153

’ Raad van Beheer 49,194.319,343
Raad van Bestuur
- structuur/samenstelling 26,67.
133, 149, 191,200,241.255,270. 280,
326-328,343
- besluitvorming in 19,134,150,
191.200, 206, 228, 251.270-283.303
Raad van Commissarissen 55, 194,
2S3.319.343
Raad van Toezicht 18,49.241.246,
281.326
reclame en marketing 151-155,243,
338-340
research 46, 138-155, 243,337
resultaten (winst) 19, 62, 116. 180.184.
261,317-320
- jarcn'70 94
- 1981-1985 119.184,199,242
- 1986-1988 267,274
- 1989 22.268, 304
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- 1990 20.29,306,321
- 1991 328
Riemsdijk, Henk van 20, 28, 36. 47,
55.94.121- 126,135,183, 241,246
Rodenburg, Nico 25, 28,36,48, 65,
119.121- 124, ‘35,183,242,246

s & 1-divisie (science & industry)

91,

93
samenwerking (acquisities, jointventures) 202-239, 262, 272-278,
295-304
saneringen (incl. herstructureringen)
24,28, 94-116,179.262,267,274.
316-322
schaalvergroting 63, 70, 96,177,242
Schoflclmeer, Louis 231,234. 310-312
secunty clearance 37, 40,51
Siemens 46.57.63, 71. 77.187. 203.
229. 236,275. 286-294. 297,303,316,

34‘
Signetics (zie ook n a p c , u s Philips
Trust) 39-49. 184,288
Sony (zie ookjapanse concurrentie)
45. 88.152,156-171. 188. 248.
33>-342
Spinosa Cattela, Robcrt 21,26, 191,
200,206. 246
staforganen 25, 46. 65,93, 116-118,
149. 200, 228, 240-243, 262, 268,
278-282
strategie 24,39.50, 61,73. 90-96.119.
122.134,230.239-241,255-264. 290.
302,307.313.326-328.332-342
Super Club 166,279
Sylvania 39,230

TDS-divisie (telecommunicatie en
data systems) 208, 225, 295-299
tcchneut(cn) 55,121,135,137,
138-155, >60
technick-commcrcie (controverse)
‘37.
telecommunicatie (divisie,
-activiteiten) 58, 84,91, 145,
202- 208, 240,255, 281-283
— acquisitic/samenwerkingsplanncn
(m.n. ATkT joint-venturc)
203- 205,225.235,261
— mobiele radio en telefonie 208,
225.297
Telefunken 60, 77,140. 187.339
televisie 59.63,89. 95.140,174,34‘

— hoge definitie televisie (hdtv)
290,333-336
Thomson 31, 187, 203, 226, 294,333
Timmer Jan 22,55,81, 126, 128,228,
263,274. 279,304,309-331.345
transistors 62, 142
Tromp. Theo 55,123-126, 270
Tungsram (zie ook lichtgroep) 235,
3>2
Tuyt, Hans 126,326
Unidata 78-81,144
US Philips Trust JÓ-J4, 234,253-255,
288

v-2000 (zie videorecorder)
vermogen (vreemd, eigen) 115, 185
verticale integratie 57,92
videorecorder 45,156-167
— v-2000 45, 70, 122, 156-167, 184,
225,246
- camcorder (8 mm systeem) 161,
167
Vink, Picter 36-53, 86-91,253-255.
28S

waarschuwingen, interne 25,34, 269,
280
walkman 154
Welshjack 72.260,273
Wesnnghouse 40-49, 230-235, 260,
273,3“
Whirlpool (zie ook huishoudelijke
apparaten) 261,272
winst (zie resultaten)
Wijns, Louis, 66. 68, 133

Zantman Jan 26,150,181,191,200,
246, 272
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BIBLIOGRAFISCHE NOTITIE

Waar het in dit boek gaat over concrete feiten uit de afgelopen twee, drie
decennia, zoals cijfers, acquisities, marktontwikkelingen, konden wij in
ruime mate putten uit binnen- en buitenlandse bladen, zoals Fortune,
Business Week, The Economist, The Financial Times, The Wall StreetJournal,
Capital, Wirtschaftswoche, Zeitschriftfür Forschung und Organisation,
Der Spiegel, NRC-Handelsblad, De Volkskrant, Het Financieclc Dagblad,
Het Parool, Eindhovens Dagblad, De Tijd, Elsevier, Quote, Intermediair,
FEM en ESB. Bij het verzamelen ervan hebben wij dankbaar gebruik
gemaakt van het archief van de Stichting Onderzoek Multinationale
Ondernemingen (somo) in Amsterdam, die ook een aantal nuttige hoewel niet altijd even grondige - dossiers, brochures en boekjes over
Philips heeft uitgegeven.
Oudere historische informatie is afkomstig uit onder meer de
officiële tweedelige Philips-geschiedschrijving van A. Heerding,
Geschiedenis van de N. V. Philips ’ Gloeilampenfabrieken (Deel 1 /11. Den
Haag/Leiden 1980/1986), de autobiografie van Frits Philips, getiteld
45 jaarmet Philips (Rotterdam 1976) en de officiëlejubileum-uitgave
Philips Honderd 1891-1991, een industriële onderneming (Zaltbommel 1991).
Interessant was ook de biografie van P.J. Bouman over Anton Philips,
de mens/de ondernemer (Amsterdam 1956). Nuttig, maar nogal gekleurd is
het kritische boek van Ad Tculings, Philips, geschiedenis en praktijk van een
wereldconcern (Amsterdam 1976).
Gegevens over Philips’ strategische keuzen komen — behalve uit
interviews - ook uit enkele interne documenten. Belangwekkend is het
bock The Multinational Mission, Balancing Local Demands and Global Vision
van Philips-adviseur C.K. Prahalad (co-auteur Yvcs L. Doz). Goede en
interessante bronnen zijn ook de twee Philips-delcn in de reeks ‘Harvard
Case Studies’ die professor Frank Aguilar in 1972 en 1987 schreef.

De foto’s op de pagina’s 97. 100 (foto bovenaan), ioi, 103, 108. 109, 110,
111 (onderaan), 209 (onderaan), 210, 212 en 219 zijn afkomstig van
ANP-Foto. De foto op pagina 224 is afkomstig van Associated Press.
De overige foto’s zijn ter beschikking gesteld door de Philips Persdienst.

DE EERSTE NEDERLANDSE CORPORATE BESTSELLER ]
Marcel Metze heeft, samen met researcher Bart Vink, voor dit onder-

j

zoek naar de recente gang van zaken bij Philips, grondig speurwerk

«

verricht. Hij heeft tientallen (ex)-topfunctionarissen van Philips aan het
spreken kunnen krijgen over de gang van zaken binnen het concern.

>
I

Zo kwam hij tot dit indringende verslag van een besluitvorming en een

t

bedrijfscultuur die Philips aan de rand van de ondergang hebben

J

gebracht.

<

zeer boeiende achtergrondinformatie en sfeertekeningen.
Alleen al daarom is Kortsluiting een aanrader voor managers.'
FEM

'Kortsluiting smaakt naar meer, het maakt benieuwd naar de gang
van zaken binnen de directies van andere concerns...'
NRC-HANDELSBLAD

'De neergang van Philips is nauwgezet en smakelijk beschreven.'
ELSEVIERS MAGAZINE
'Een gedegen en opvallend diepgaande analyse... Een aansprekend
en soms bijna spannend boek.'
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