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Voorwoord
Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw waren opdrachten van grote ondernemingen
voor veel kunstenaars van groot belang, met name voor hen die er maatschappelijke idealen op na
hielden. Tal van kunstenaars wilden de kunst uit het verdomhoekje van de i'art pour i'art halen en haar
weer een brede maatschappelijke functie geven.
Met de schaalvergroting van de grafische industrie en de nieuwe mogelijkheden voor de reproductie
van illustraties bleken de massamedia van toen, zoals het affiche, de krant en het tijdschrift ideale
podia om de kunst (weer) bereikbaar te maken voor een groot publiek. Hier kwamen generaties
kunstenaars uit voort die stap voor stap naast hun idealisme ook een professionele houding
ontwikkelden ten aanzien van de media, hun opdrachtgevers en de bijbehorende taken. Die houding
hield in dat de eigentijdse kunstenaar "in bedrijven zou moeten werken en daar zijn taken zou moeten
vervullen en zich van zijn missie bewust zou moeten zijn. Als hij drukwerk moest ontwerpen, zou hij
zich ervan bewust moeten zijn dat de functie van reclame was te verkopen," zo vatte Paul Schuitema,
die deze ontwikkeling in de jaren twintig gestimuleerd heeft, terugblikkend samen.*

Dit boek bestrijkt juist deze periode, van de jaren negentig van de negentiende eeuw tot de jaren voor
de Tweede Wereldoorlog. Het laat zien dat het jonge bedrijf Philips niet meteen kon aansluiten bij
deze tendensen binnen de kunsten. Vermoedelijk ontbrak het in eerste instantie aan een directielid
met culturele connecties, vergelijkbaar met bijvoorbeeld J.C. van Marken van de Nederlandse Olie
Fabriek in Delft. Spoedig baande echter de beginnende professionalisering op een ander front,
namelijk dat van de reclame, toch de weg voor kunstenaars. Het lijkt achteraf een paradox, maar
de eerste min of meer serieuze contacten van Philips met kunstenaars zijn middels het vakblad De
Bedrijfsreclame tot stand gekomen.
In de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw lopen kunstenaars en commerciële specialisten nog
gelijk op in het streven om de kwaliteit van reclamebeeld en reclameboodschappen te verbeteren.
Dat is goed te volgen aan de hand van de voorbeelden in dit boek. De afbeeldingen van het eerste
uur laten alleen het product zien, al dan niet begeleid door inhoudelijk niet relevante, karikaturale
of anekdotische illustraties. In de jaren tien blijkt men een en ander te hebben begrepen over de
informatiebehoefte van de klant en vinden we meer doelgerichte afbeeldingen die de wijze van
vervaardigen en het effect van het product in beeld brengen. Op de bijbehorende decoratieve en
symbolische benadering, die nog sterk tegen de vrije beeldende kunst aanleunt, volgt in de jaren
twintig de kleurrijke en vereenvoudigde illustratie in de traditie van het succesvolle lithografische
affiche. Inhoudelijk richt men zich nu nog meer op de klant, door de nadruk te leggen op de
gebruiksmogelijkheden en het nut van het product.
In de jaren dertig wordt het beeld van de Philips-reclame gevarieerder, omdat meer media worden
gebruikt en uitingen meer specifiek voor bepaalde doeleinden en doelgroepen worden ontworpen.
Bovendien laat nu ook de mechanisering van de beeldproductie, met lijncliché, airbrush en
fotomontage, haar sporen na in het artistieke werk. In die tijd wordt het ook de taak van de de
commerciële afdelingen om niet alleen de reclameboodschappen te bedenken, maar vooral ook de
inzet van media te coördineren. Sies Numann (verantwoordelijk voor Commerciële Propaganda) en
Etsko Schuitema (broer van Paul Schuitema en verantwoordelijk voor Verbruiksontwikkeling) houden
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zich dan ook bezig met de vestiging van het begrip campagne en Etsko Schuitema ontwikkelt op
basis van Duitse en Amerikaanse voorbeelden de theorie van een 'reclamemiddelenleer'.**

De effectiviteit van reclame lijkt voorlopig een kwestie van bereik en psychologie en de kunstenaars
verliezen aan invloed. Noch commerciële medewerkers noch reclamekunstenaars lijken op

dat moment te beseffen hoe groot de rol van de visuele en inhoudelijke samenhang tussen de
verschillende uitingen uiteindelijk zal blijken te zijn.
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Dit boek geeft een overzicht van een groot aantal kunstenaars dat gedurende de decennia voor de

Tweede Wereldoorlog reclame ontwierp voor Philips. Geen compleet overzicht, zoals Frans Wilbrink,
auteur en verzamelaar van al het materiaal, niet nalaat te benadrukken. Ruim 25 jaar heeft hij beurzen,

antiquariaten en archieven bezocht, om zijn collectie van 3.800 stuks drukwerk van Philips uit de
periode van rond 1900 tot de jaren zeventig bijeen te brengen en te documenteren. Zijn collectie

bevat maar een fractie van het wervende drukwerk dat daadwerkelijk door Philips is gepubliceerd.
Iets meer dan een derde deel van de collectie bevat drukwerk uit de vooroorlogse periode en een
vijfde van dit collectiedeel wordt nu door het boek weer toegankelijk voor publiek.

Het cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor publiek staat inmiddels al jaren hoog op de
agenda van de overheid. Maar in de twintigste eeuw is cultuur meer dan ooit een particuliere
aangelegenheid. Hoezeer grote bedrijven als Philips ook kunnen zijn uitgegroeid tot symbolen die
door velen als dragers van nationale identiteit worden geaccepteerd, de overheid heeft geen enkele

bemoeienis met hun erfgoed. Het culturele werk dat de bedrijven hebben nagelaten wordt in het
kader van hun archiefbeleid vaak gezien als ballast, lang niet zo relevant als juridische en financiële

stukken of de documentatie van bedrijfsvoering en productontwikkeling. Reorganisaties en fusies
leiden vaak, en mijns inziens veel te vaak, tot rigoureuze opschoningen, waarbij veel erfgoed

voorgoed verloren gaat. Belangrijke factoren die daar debet aan zijn, zijn overigens niet alleen de

motieven van de bedrijven om iets al dan niet te bewaren, maar ook de ouderwetse criteria van de
nationale erfgoedsector, gebrek aan expertise aldaar alsook gebrekkige contacten over en weer.

Vandaar ook dat particuliere initiatieven zoals de verzameling van Frans Wilbrink en deze
publicatie van zo groot belang zijn. Zij leggen de basis voor een geschiedschrijving van de jongste
cultuurgeschiedenis waarin de vervlechting van cultuur, techniek, industrie en consumptie centraal

staat. Het is te hopen dat hun inzet leidt tot meer interactie tussen cultuur- en bedrijfsgeschiedenis,
zodat de culturele invloed en inbedding van een bedrijf zichtbaar en tastbaar wordt. In een tijd waarin

merken sterker kunnen zijn dan de producten erachter, lijkt het tenslotte ook voor bedrijven zinvol om
zelf te leren begrijpen welke rol publiciteit en vormgeving hebben gespeeld in het succes of in het
falen van hun merken.

Prof. dr. Esther Cleven
Universiteit van Amsterdam
Museum De Beyerd Breda
* Paul Schuitema. 'Neue Typografie um 1900'. in: Mark Buchmann, ed., Wegleitung 268 des Kunstgewerbemuseums Zürich: Paul Schuitema. Ein Pionier
der hollandischen Avantgarde, Zürich 1967

•• F. Roels, E.B.W. Schuitema. eds.. Handboek der Reclame, deel I: E.B.W. Schuitema, Grondslagen der Moderne Reclame, Den Haag 1936. Dat Etsko
en Paul Schuitema broers zijn blijkt uit de documentatie van Frans Wilbrink en Flip Bool over hun ouders (Aaltje van Balen, Henderikus Nicolaas

Schuitema).
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De Philips’ Metaaldraad-Lamp,
Fabrieken te Eindhoven.
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Let op den stempel „Philips”.
Gerard Philips. 1890|PCA:

Anton Philips, 1894"^'

Onze lampen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij HU. Installateurs en Wederverkoop era.
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Advertentie voor metaaldraadlampen,
19 april 1908

PHILIPS & CO.,
EINDHOVEN. IIOluI.AM).
Telegrimt: -PHILIPS. EINDHOVEN.”

INCANDESCENT LAMP MAKERS.
PERFECTION IN ALL DETAILS.

(JVIC’K DELIVERY.

FIR8T-CLAB8 ANGLO-AMERICAN REFERENCE8.
Advertentie Philips & Co. 1893
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1. De boekhouder als tekenaar
Op zaterdag 16 mei 1891 meldt de Meierijsche Courant op haar advertentiepagina dat een
dag eerder de oprichting heeft plaats gehad van een vennootschap tot het fabriceeren van
Gloeilampen en andere electro-technische artikelen, benevens het drijven van handel daarin onder de naam

Philips & Co. De vennootschap, die te Eindhoven zal worden gevestigd, bestaat uit de

stille vennoot Benjamin Frederik David Philips, koopman wonende te Zaltbommel,
en de werkende vennoot Gerard Philips, werktuigkundig ingenieur wonende te
Eindhoven.

Eef Stoot afgebeeld op zijn bidprentje IGAV1

Gerard is het eerste jaar vooral bezig met de voorbereidingen voor de productie.
Eind maart 1892 gaat de productie van kooldraadlampen daadwerkelijk van start,

Everhard Hubert Stoot (Eef)

maar ook in dat jaar besteedt Gerard noodgedwongen zijn tijd vooral aan technische

' Venlo, 10 juni 1848.

activiteiten zoals laboratoriumwerk en het beproeven en verbeteren van de installatie.

t Eindhoven, 11 februari 1917.

Pas in het najaar van 1893 heeft hij wat meer tijd voor commerciële activiteiten en

Eef Stoot maakt zich met zijn humoristische tekeningen voor het

bezoekt hij regelmatig grootafnemers van gloeilampen, zoals installateurs, fabrieken,

carnaval in Venlo zeer geliefd. Eind 1883 verhuist Stoot naar Eindhoven

spoorwegen, stoomvaartmaatschappijen en overheidsinstanties.1 Hier kan men dus

en op 15 oktober 1891 treedt hij voor halve dagen bij Philips als

spreken van een persoonlijk gerichte marktbenadering. De reclame die Philips in die

boekhoudercorrespondent in dienst. Verder werkt Stoot nog voor

tijd maakt, blijft beperkt tot het uitgeven van catalogi en het plaatsen van eenvoudige

een textielfabriek en exploiteert hij samen met zijn vrouw een café-

advertenties in vakbladen. Van enige toepassing van kunst is nog geen sprake.

restaurant. Artistiek leeft hij zich uit in het fotograferen, kalligraferen,

tekenen en dichten. Stoot maakt o.a. de bekende foto waarop de eerste

Hoewel de exploitatierekening over 1894 voor het eerst een klein positief saldo

Philips-arbeiders staan afgebeeld. Familie, vrienden en bekenden

vertoont, wordt het Gerard Philips duidelijk dat de dubbelfunctie van technische en

stuurt hij bij bijzondere gelegenheden briefkaarten met een tekening

commerciële leidsman geen gelukkige is. Daarom haalt hij zijn jongste broer Anton

en een mooi gekalligrafeerd gedichtje. Stoot is de eerste persoon die

in 1895 bij de firma en introduceert hem bij de bestaande relaties in Nederland,

reclametekeningen voor Philips maakt. Diverse tekeningen worden als

België en westelijk Duitsland.2 Vanaf die tijd neemt Anton ook de zorg en de verant

briefkaart uitgegeven. Naast zijn reclametekeningen voor Philips maakt

woordelijkheid voor de reclame op zich. De enige steun die hij daarbij krijgt, is die

hij ook menige spotprent over de lokale en internationale politiek. In

van zijn boekhouder Eef stoot en het reclame- en advertentiebureau De la Mar uit

1914 gaat Stoot na 23 dienstjaren met pensioen.77’

Amsterdam.3 Hoe de relatie tussen Philips en De la Mar tot stand is gekomen en in

de eerste jaren van het bestaan van Philips gestalte heeft gekregen, is niet bekend.

Eef Stoot treedt op 15 oktober 1891 bij Philips in dienst als boekhoudercorrespondent.
Hij zit in een lokaal pal naast het kantoor waar Anton en Gerard Philips samen één

lessenaar delen. Een potkachel in de opening van de scheidingswand verhit beide

vertrekken: zuinig en zeer rationeel.4
Boekhouder Stoot, die Philips-lampen altijd bolletjes noemt, blijkt ook een talent te
hebben als tekenaar. Zo omstreeks 1900 zit Stoot op een middag wat te krabbelen
op een briefkaart. Het resultaat is een grote aardbol met erboven een Christusfiguur

die een hele grote gloeilamp draagt. Uit de gloeilamp straalt het woord Philips en

eronder staat Het worde licht. En het werd licht. Anton Philips vindt het geweldig en vraagt
Stoot om nog twee briefkaarten te maken. De drie briefkaarten worden naar de beste
klanten gestuurd. Ook tekent Stoot voor publicitaire doeleinden enkele malen het

complex van Philips & Co, veel groter dan in werkelijkheid, maar dat is in die tijd niet

ongebruikelijk. Een tekening van Stoot uit 1902 van de gebouwen in vogelperspectief
vormt de omslag van een lampencatalogus. Voorzover bekend zijn de Christusfiguur

7

Lampencatalogus.

op de briefkaart en de lampencatalogus met het gebouwencomplex de eerste

1902

kunstzinnige uitingen in de reclame bij Philips. Stoot kan dus met recht de eerste -

hoewel niet professionele - reclametekenaar van Philips worden genoemd.5
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Een afbeelding van de fabriek, vermoedelijk een tekening van Stoot, siert ook de

voorgefrankeerde briefkaart die Philips als reclame aanbiedt aan de bezoekers van

AMMb

De Tentoonstelling Van Nationale Electro technische Industrie, van 28 september tot 2 oktober 1905

2\ooo
iw*

te Delft. Niet alleen met briefkaarten geeft het bedrijf uit Eindhoven acte de presence

nmö

op de tentoonstelling. Een fraai tableau toont alle modellen (ongeveer 130 stuks) van

de lampen in het assortiment, brandend en wel. Een gratis uitgedeeld rood boekje
beschrijft alle bijzonderheden. Verder wordt de gehele ontwikkelingsgeschiedenis van

de gloeilamp uit de doeken gedaan en laat Philips zien hoeveel handen betrokken zijn

ODdDOO

bij de productie van de gloeilamp.6 Omstreeks 1905 past het bedrijf dus al meerdere

□□dqddq

vormen van reclame toe, met incidenteel ook kunstzinnige uitingen.

Van vreemde smetten vrij

QQDanCn

Ondertussen doet zich een nieuwe ontwikkeling voor op het gebied van gloei
lampen: de metaaldraadlamp. Op 9 oktober 1907 wordt hiervoor de Philips'

BB BB

Metaalgloeilampenfabriek opgericht als een op zichzelf staande onderneming, naast
de firma Philips & Co die zich bezig blijft houden met de productie en afzet van

P HILIP S

uitsluitend kooldraadlampen. De Philips' Metaalgloeilampenfabriek voert in 1908
een in het oog springende reclamecampagne op de binnenlandse markt. Hierbij

wordt gebruik gemaakt van resultaten van proefnemingen uitgevoerd door het
Laboratorium der Gemeente Electriciteitswerken te Amsterdam.7 In het voorjaar van
1908 verschijnen de eerste advertenties voor de metaaldraadlamp in de Nederlandse

dagbladen.

Naar de mode van die tijd bestaan advertenties vaak uit veel tekst in lettertypes van

allerlei soort en maat. Naar huidige maatstaven gemeten een rommeltje. Ook Philips

voldoet helemaal aan dit patroon. Opvallend is wel dat de eerste advertentie voor
metaaldraadlampen (in de NRC van 19 april 1908) al een kleine tekening bevat

(zie pag. 6). De tekening probeert duidelijk te maken dat Philips-metaaldraadlampen
in alle richtingen branden. De teksten in de advertenties vermelden nadrukkelijk
termen als de zuinigste, de sterkste en dus de beste. Enkele advertenties worden
Advertentie voor metaaldraadlampen,

echter met een specifiek doel geplaatst. Zo claimt Philips al in 1909 dat het elektrisch

24 september 1910 IKB‘

licht het van het gaslicht heeft gewonnen, terwijl dit in feite pas aan het eind van de

Eerste Wereldoorlog gezegd kan worden. Curieus is een advertentie uit 1910 met de
titel Van vreemde smetten vrij, vooral gericht tegen de Duitse merken. Dan klonk de tekst

die enkele maanden later verscheen met de aanbeveling Koopt Nederiandsch Fabrikaat toch

VAN VREEMDE SMETTEN VRIJ'

iets sympathieker.

PHILIPS LAMP

De metaaldraadlamp wordt spoedig als lichtbron veel goedkoper dan de kooldraad-

lamp en komt daardoor binnen het bereik van de gewone consument. De reclame

. r—«■ •»• *•>
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richt zich dan ook steeds meer direct op de eindgebruiker. Naast advertenties blijven

affiches en reclamebriefkaarten daarbij een belangrijk middel. De reclamebriefkaarten

worden in vele talen gedrukt en bij diverse gelegenheden aan het publiek uitgedeeld.

8

Soms speelt een kaart in op een actuele gebeurtenis, zoals het bereiken van de
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Noordpool in april 1909 door de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Robert Peary of de

HEDERLANDSCH
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verschijning van de komeet van Halley op 20 april 1910 (zie pag. 10). Vele reclamebriefkaarten uit deze tijd zijn ontworpen door de amateur Eef Stoot, maar ook wordt

de hand van professionals zichtbaar; vermoedelijk reclametekenaars van De la Mar,

hoewel een sluitend bewijs hiervoor nooit is gevonden (zie pag. 11).
Ook de sluitzegel is in die periode een geliefd reclamemiddel. Met afbeeldingen van

de bekendste lamptypen worden er vele duizenden gedrukt en verspreid (zie pag.
12-13). Al dit drukwerk kosten natuurlijk veel geld. Om een indruk te geven: alleen al

in 1911 spendeert Philips de lieve som van 200.000 gulden aan reclame, een bedrag
dat de concurrentie versteld doet staan. Alle belangrijke productinnovaties zullen

in de komende jaren met dergelijke opvallende inspanningen op reclamegebied
gepaard gaan.8
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2. Boerinnen in klederdracht
In de periode 1908-1912 maakt Philips een stormachtige groei door. De commerciële
staf ondergaat een flinke uitbreiding en er komt langzaam een min of meer zelf
standige reclameafdeling van de grond. Een van de personen die aan de commerciële

staf wordt toegevoegd is Jacques Vink. Hij treedt op 8 december 1907 in dienst

als tweede correspondent tegen een salaris van 100 gulden per maand. Vink gaat
zich al snel bezighouden met de opbouw van de Nederlandse verkooporganisatie
en de internationale reclameafdeling. Reclame was voor Vink een geheel nieuw

Jacques Vink, 1947

vakgebied waarvoor hij nooit een opleiding had gehad. Zijn eerste advertentie oogt
zeer eenvoudig en wordt geplaatst in The Eiectrical Revue, een blad dat in Engeland en
de Verenigde Staten verschijnt. De advertentie bestaat uit een afbeelding van een

lamp met als onderschrift Philips' lamp, the best in the worid. Dan komt Vink op het idee om
oorspronkelijke klederdrachten in de reclame te gaan gebruiken. Geen nieuw idee

want vele fabrieken en ondernemingen waren Philips hierin al voorgegaan.9

Veel succes oogst Philips met een serie van twaalf reclamebriefkaarten met daarop
de bekendste klederdrachten van Nederland (onder andere Marken, Volendam,

Hindeloopen, Staphorst, Bunschoten). Dit keer zijn het geen tekeningen, maar foto's
gemaakt door fotograaf Maurits Binger, die de kaarten sieren (zie pag. 16). Voor de
opnames die in Eindhoven worden gemaakt, neemt Binger onder andere de actrice

Maurits H. Binger (Maurits)

Annie Bos mee als fotomodel. Een fabriek in aanbouw vormt het decor. Vele heren

' 5 april 1868.

van kantoor, met inbegrip van Anton Philips, komen bij de verkleedpartijen even om

t Duitsland, 9 april 1923.

de hoek kijken. Volgens Vink zag Anton ook liever een aardig meisje dan een dolle kar.10

Binger was eigenaar van steendrukkerij Emrik & Binger in

Wegens succes wordt een tweede serie gemaakt (zie pag. 17). Dit keer schildert Johan

Haarlem waar circa 1910 een serie Philips reclamebriefkaarten met

Gerstenhauer de meisjes in klederdracht. Gerstenhauer stond niet bekend als een groot

klederdrachten werd gedrukt. Binger maakte de foto's van de dames

kunstenaar, maar het grote publiek waardeerde zijn schilderijen met herkenbare

in klederdracht die op de briefkaarten werden vastgelegd. Hij was ook

taferelen uit het dagelijkse leven.11

eigenaar van de filmmaatschappij "Hollandia" waar de actrice Annie

Bos onder contract stond.”0

Vink vindt de klederdrachten toch een beetje na-aperij van andere firma's en daarom

laat hij een tekenaar een kaart maken met een afbeelding van een danseres naast

Johan Georg Gerstenhauer (Johan)

een Philips-lamp met de titel Twee avondsterren. De Engelse versie heeft de titel Two

* Amsterdam, 5 mei 1858.

popuiar favorites (zie pag. 18). Anton Philips toont zich onmiddellijk enthousiast en geeft

t Utrecht, 8 januari 1931.

zijn goedkeuring. Vink laat daarop tienduizenden kaarten en affiches drukken. Na

Gerstenhauer woonde en werkte tot 1900 in Rotterdam, van 1900-1903

enige weken roept Anton Philips hem echter op het matje. Hij heeft zich kennelijk

in Den Haag en daarna in Utrecht. Als kunstschilder kreeg hij weinig

bedacht en verwijt Vink dat het de firma Philips toch niet waardig is om in de reclame

waardering, maar de prentbriefkaarten die aan het begin van deze eeuw

gebruik te maken van een danseres. Vink krijgt vervolgens opdracht de hele partij te

van zijn werk gemaakt werden, vonden gretig aftrek bij prentbriefkaar

vernietigen.12 Uit dezelfde serie - maar minder controversieel - is de kaart die duidelijk

tverzamelaars. De prentbriefkaarten, meestal voorzien van herkenbare

maakt dat de Philips-lamp liefst drievierde van de stroomkosten kan besparen.

tafereeltjes uit het dagelijkse leven, werden vaak in series van zes of
twaalf stuks in de handel gebracht door uitgevers als W. de Haan,

Dat Philips - net zoals vele andere bedrijven - prentbriefkaarten als propagandamiddel

Weenenk & Snel, Erve J. v.d. Berg, J. Vlieger en J.H. Schaefer. Veel van

gebruikte was niet zo verwonderlijk. Aan het begin van de twintigste eeuw was het

zijn prentbriefkaarten werden voor reclamedoeleinden gebruikt.”’

verzamelen van prentbriefkaarten in Nederland en ver daarbuiten een ware rage.

Men sprak zelfs van ansichtkaartensport en er bestonden diverse verenigingen
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Anme Bos in Bunschoter klederdracht;

Scheveningen
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Noord-Holland

Annie Bos in Staphorster klederdracht;

Zeeland

Marken
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Deze afbeelding kon niet door de beugel;
reclamebnefkaart voor metaaldraadlampen,
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van verzamelaars. In eerste instantie werd de prentbriefkaart vooral gebruikt om
wensen over te brengen en om het thuisfront te laten zien welke toeristische
bezienswaardigheden men bezocht had. Maar al snel waren er bedrijven die het

nut van de prentbriefkaart voor reclamedoeleinden inzagen, zoals Kahrel (thee)
en A. Driessen (cacao).13 Toen Philips haar reclame vanaf 1908 op de consument

ging richten, lag het dan ook voor de hand om deze drager te gebruiken voor de
boodschap.

Vive la lampe Philips

Op de kamer van G E. Bouwmeester;

Omstreeks 1912 wordt Vink de baas van de afdeling verkoop in Nederland (later de

v.l.n.r. O. Schieblich, R.A.C.H. Pischon,

Hollandsche Afdeling genoemd) en de afdeling Reclame. De reclameafdeling, die

G.F. Ferwerda, G. Damman, B.A.M Meddens

internationaal opereert, telt dan vier personen. Drie van de vier staan afgebeeld op

en G.E. Bouwmeester, febr. 1912 irCM

een foto die is genomen op de kamer van Gerard Eric Bouwmeester.14 Bouwmeester

is in 1914 souschef onder Vink.15 Samen met Bernard Meddens richt hij zanggroep
De Tommies op, die bij feestelijke gelegenheden optreedt met pianobegeleiding. Een
van hun liedjes draagt de titel Vive ia lampe Philips, een nummer dat in die dagen in

Eindhoven zeer bekend moet zijn geweest. Als Bouwmeester en Meddens op een

feestavond in 1912 in gebouw Apollo's Lust te Eindhoven het nummer voor de eerste
keer ten gehore brengen, zijn ze beiden in smoking gekleed. De smoking is voorzien
van een papieren roos met in het midden een klein Philips-lampje, voorzien van
een batterij. Telkens als ze het refrein inzetten, gaat het lampje branden. Het succes
is enorm en Gerard Philips vindt het idee van de verlichte Philips-rozen bijzonder

geslaagd.16

Twee andere medewerkers van de reclameafdeling beheren de zogenaamde
reclamekelder die jarenlang een kist vol met materiaal herbergt. Naast de prent

briefkaarten en de affiches zitten er ook weggevertjes in zoals zakspiegeltjes.
Deze spiegeltjes worden door Meys & Mocking in Elberfeld geleverd en zijn aan
de achterzijde voorzien van een boerinnetje in klederdracht. Vink schijnt er bij de

dames goede furore mee te hebben gemaakt. Ook de Philips Harmonie draagt een

Reclamebriefkaart voor lampen met

steentje bij. De harmonie geeft 's zomers regelmatig openluchtconcerten in grote

getrokken draad, c. 1912 IFW1

plaatsen als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Tijdens de concerten worden de
reclamebriefkaarten met boerinnetjes onder het publiek verspreid.17

In 1912 wordt de N.V. Philips' Gloeilampenfabriek opgericht waarin Philips & Co en
de N.V. Philips' Metaalgloeilampenfabriek zijn opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen

op het gebied van gloeilampenfabricage volgen elkaar in hoog tempo op. Eind 1911
maakt Philips de eerste metaaldraadlampen met getrokken draad, waardoor in de
zomer van 1912 het verouderde productieproces van gespoten metaaldraadlampen

kan worden stilgelegd. De lamp met getrokken draad heeft naast een verlaagd
energieverbruik het grote voordeel dat de gloeidraad veel minder breekbaar is.18 Bij

de Onafhankelijkheidsfeesten in 1913 maakt Philips reclame door een vergelijking te
trekken tussen de verlichting in het verleden met behulp van de snuiter en die van

Reclamebriefkaart voor lampen met

1913, namelijk de projectorlamp met getrokken draad.19

getrokken draad, c. 1912 ,’v‘1

19

Affiche voor lampen met getrokken draad.
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De eerste advertentie voor halfwattlampen.

22 november 1913 'r',:

Reclamebriefkaart voor halfwattlampen.

Reclamebriefkaart voor halfwattlampen.

Reclamebriefkaart voor halfwattlampen.

c. 1914,r<

c. 1914 irw'
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De halfwattlamp
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Eind 1913 brengt het Eindhovense bedrijf de eerste halfwattlampen op de markt. Deze

lampen, die door hun grote lichtsterkte voorlopig alleen nog maar geschikt zijn voor

F

HET NIEUWSTE ONDER DE ZON EN

PHILIPS „ARGA”

in spiraalvorm. Dat maakt hen goedkoper in gebruik (50% = 1/2 watt) dan de
getrokken metaaldraadlamp.20 Uiteraard speelt de reclame hier op in, waarbij jongens

1-ƒ

en meisjes in klederdracht op de briefkaarten en affiches een hoofdrol blijven spelen.

W

Bij drukkerij Smeets in Weert worden maar liefst twintig miljoen reclamesluitzegels

LAMP

loo-ra mi vijftig kaarsen
2M0 VOLT HONDERD HUM
SPECIAAL VOOR HUISVERLICHTING

besteld om de nieuwe lamp te propageren.21 Op 21 november 1913 hangen

monteurs van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf - in stromende regen - de eerste

EVEN HELDER!

oe NIEUWE

buitenverlichting op straten en pleinen, zijn met gas gevuld en hebben een gloeidraad

St^ctTvZ

schouwburg ^
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halfwattlampen op in de Amsterdamse Kalverstraat. Anton Philips kijkt toe en zodra

De eerste advertentie voor argalampen,

de klus is geklaard gaat hij naar De Telegraaf en het Algemeen Handeisbiad om het heuglijke

10 mei 1915"'"1

feit aan te kondigen. De volgende dag staat in een paginabrede advertentie in beide
kranten: schitterende verlichting kalverstraat met de nieuwe Philips 1/2 watt lampen.
Eigenlijk passeerde Anton Philips met deze snelle actie zijn reclamechef Jacques
Vink.22 De normale weg van advertenties liep via boekhandel en advertentiebureau
Van Piere in Eindhoven. Advertenties die voor 18.00 uur bij Van Piere werden

NIEUW!

■voor huis>verlictiling

PHILIPS"ARÖA"LAMPEN
in kleine lichlsïerklen

aangeleverd, waren om 20.00 uur kant-en-klaar op de trein om de kranten van de

••Q-iJOV 25-51

volgende dag te bereiken.23
Voor andere toepassingen, zoals huisverlichting, is de halfwattlamp nog niet geschikt.
Maar de Philips-technici zoeken koortsachtig naar een oplossing en vinden die dan
ook weldra. Door het vullen van de ballon met het edelgas argon in plaats van met
stikstof kan men kleinere lampen met dunnere spiralen en dus kleinere lichtsterktes

maken. Argalampen noemt Philips de halfwattlampen voor huisverlichting. In de
avondeditie van De Telegraaf van 10 mei 1915 verschijnt de eerste advertentie voor de

nieuwe lamp met lichtsterktes van 50 of 100 kaarsen. Terwijl de afzet van de getrokken

Advertentie voor argalampen, 1916 |FWI

metaaldraadlampen ongeveer gelijk blijft, neemt de vraag naar de zuinige halfwatt-

en argalampen steeds verder toe. De toenemende schaarste aan brandstoffen

(gas en kolen) tijdens de Eerste Wereldoorlog geeft de afzet nog een extra impuls.

In Amsterdam bijvoorbeeld worden de huizen in die tijd in een razend tempo van
elektriciteit voorzien (in 1918 al 100.000 aansluitingen).24 Het spreekt vanzelf dat veel
advertenties, sluitzegels, reclamebriefkaarten en affiches de argalamp onder de
aandacht van de consument brengen.

Als aanvulling op de bestaande reclamemethoden gaat Philips in deze periode voor
het eerst gebruik maken van een geheel nieuw medium, de film. De Meierijsche Courant

van 23 januari 1913 bevat daarover het volgende bericht.

Willy Mullens

• 1880.

Bioscoopopname Philips

t 1953.

Sedert eenige dagen is men doende met bioscopische opnamen der N.V. Philips gloeilampenfabrieken.

Willy Mullens exploiteerde aanvankelijk samen met zijn broer een

Reeds zijn films opgenomen van de harmonie, van het middaguurtje in de schaftlokalen, van het uitgaan der

reisbioscoop waarvoor zij zelf ook films maakten. Na opheffing van hun

fabrieken, der kantoren, van een gedeelte der expeditie enz. Eerlang zal men ook op deze wijze voor onze

reisbioscoop in 1910 richt Willy Mullens de firma Haghe Film op voor

wereldberoemde gloeilampenfabrieken in de bioscoop een mooie reclame kunnen zien.

de productie van documentaire films. Ook maakt Mullens in opdracht

vele films voor het onderwijs, de wetenschap, de overheid en het

Wiiiy Mullens is de maker van deze eerste Philips-reclamefilm, die voorzover bekend

bedrijfsleven (waaronder Philips).**0

verloren is gegaan. Mullens zal in de komende jaren voor Philips en voor vele andere

bedrijven soortgelijke opnamen maken.
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ontwerp Theo Nieuwenhuis, 1917 |FW1

3. Van klompendansers naar moderne affiches
Buiten de landsgrenzen woedt de Eerste Wereldoorlog, maar Philips gaat het voor

de wind en er is dan ook alle reden om in 1916 het 25-jarig bestaan op gepaste

wijze te vieren. Het feest wordt door een comité voorbereid met als erevoorzitter
de ondertussen gepensioneerde boekhouder en tekenaar Eef Stoot. Jacques Vink is
lid van het comité, vice-voorzitter van de commissie Volksfeesten en voorzitter van

de commissie Voor De Pers. De viering van de mijlpaal vindt plaats op vrijdag 2 en

zaterdag 3 juni. Naast verplichte nummers zoals feestrede, receptie en diner, vermeldt

het programma volksspelen, volksvermakelijkheden en een danspantomime.25 De
feesten zijn een grandioos succes, alleen een onweersbui doet de activiteiten op

Groote Gecostumeerde Optocht

zaterdag enigszins uitlopen. De danspantomime Een jolig uurtje in Volendam bestaat uit

op Zaterdag 3 Juni 1916

’s nam. te 2'|2 uur.

een klompendans uitgevoerd door zeventig jongens en meisjes geselecteerd uit

het personeel, met als decor een Volendams vissersdorp verlicht door rood, wit en

-

blauw licht. De Meierijsche Courant vat het geheel samen als een wonderwel gelukte reuzen

..

reclameplaat gelijk! 26 Op die zaterdag trekt er ook een grote gekostumeerde optocht door

Eindhoven met deelname van honderden mensen en een tiental praalwagens. In de

optocht maken diverse groepen dankbaar gebruik van de bekende reclameplaten met
klederdrachten. Een groots vuurwerk op zaterdagavond sluit de festiviteiten af met als

finale de Reproductie eener reclameplaat. Welke reclameplaat hier bedoeld wordt, vermeldt
het programma niet. Het moet een schitterend gezicht zijn geweest want het geheel
is omgeven door mozaïekvuur en geflankeerd door dubbele pauwenveren van briljantvuur en drievoudige

batterijen van Romeinse kaarsen.27 Filmfabriek Hollandia van Maurits Binger maakt
opnames van het jubileum. De eerste vertoning vindt plaats in het Union Theater in

Amsterdam op 7 juni 1916.28

Vrije deelname van het personeel dar zich daarvoor opge*
lieven heelt-

Zo stelde Eef Stoot zich de grote
gecostumeerde optocht van zaterdag

Alle werknemers, afnemers en overige zakenrelaties ontvangen bij het jubileum

3 juni 1916 voor. IPCA|

als geschenk een album over de geschiedenis van het nog jonge bedrijf met daarin
zeven pagina's voorbeelden van Philips-reclame. Het boek is geschreven door de

journalist en auteur Jhr. Jan Feith - een jeugdvriend van Anton Philips - en decoratief
JP

vormgegeven door de sierkunstenaar Theo Nieuwenhuis.29 Nieuwenhuis zal in de periode

1916-1918 ook enkele opdrachten op reclamegebied voor Philips uitvoeren. In dit
grafische werk nemen plantmotieven een belangrijke plaats in.

Ze zijn er dol op

Naar aanleiding van het jubileum verschijnt er eind maart 1916 een artikel in vijf
afleveringen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant geschreven door de journalist M.J.
Brusse. Hieruit blijkt dat Anton Philips zich nog steeds persoonlijk met de reclame

voor zijn bedrijf bemoeit en dat hij hierover zijn eigen denkbeelden heeft.30
Praalwagen “De Philips-lamp Voorheen en

Op een goede middag wordt er een meneer uit Amsterdam aangediend, die een paar dametjes van 't

Thans". Imitatie van een reclameplaat voor

Rembrandttheater begeleidt. En de heeren Philips houden.... kunstbeschouwing! De aanvallige cabotines

halfwattlampen (zie afbeelding pag. 25).1PCA1

verkleeden zich in een der nevenvertrekken, komen binnen in de plechtigheid van de directiekamer, op de

tippen harer salonklompjes: als Marker-, als Zeeuwsche-, als Friesche boerinnetjes, met haar bekoorlijkste

23

I

1

"“Ml

ENAAMLOOZE VENNOOTSCHAR8 <
PHIURSGLOÜLAMPENFABRIEKEN

1

L

tuOtVTH

...
« PHILIPS SCHOOLPLAAT.

nn.nvcm

Titelpagina van het jubileumboek,
EWONOrtA

PHILIPS- GLOEILAMPEN FASPIEKEN

ontwerp Theo Nieuwenhuis, 1916|FW|
Theo Nieuwenhuis •**'

Advertentie voor de schoolplaat

"De Philips lamp en hare bewerking'.
1919 invi

Lampencatalogus,
ontwerp Theo Nieuwenhuis, 1918 |PCA|

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis (Theo)

Reclameafbeeldingen in het jubileumboek.

Reclamefolder voor gloeilampen.

* Noordscharwoude, 26 april 1866.

1916 lfwl

Deze afbeelding wordt ook gebruikt

1 Hilversum, 5 december 1951.

als schoolplaat,

Theo Nieuwenhuis volgt een opleiding aan de Amsterdamse

ontwerp Theo Nieuwenhuis, 19181

Rijksschool voor Kunstnijverheid in het Rijksmuseum. Hier raakt

EPHILIPSLAMF:

hij bekend met de Engelse ideeën van de nieuwe ambachtskunst.

Na het behalen van zijn diploma maakt Nieuwenhuis in 1888-1889

JÖBSEN HARE BEWERKING

een studiereis naar het buitenland. Terug in Amsterdam werkt hij
ondermeer als kunstsmid, modelleur van stuc- en cementwerk en

<4

•

ontwerper van beeldhouwwerk. Vanaf 1892 legt hij zich aanvankelijk

(plant- en diermotieven) nadrukkelijk aanwezig. Hij ontwerpt

diploma's, oorkonden, affiches, dessins voor behangselpapier.

J \

I

batikken. Ondanks het succes van Nieuwenhuis op grafisch gebied
gaat zijn voorkeur toch steeds uit naar het ontwerpen van meubels

cl

(Dijsselhof en Lion Cachet) en twee firmanten van een kunsthandel
wordt in 1898 een meubelwerkplaats opgericht. Ondanks enkele
belangrijke interieuropdrachten worden er verliezen geleden Eerst

verlaat Dijsselhof en later ook Lion Cachet de werkplaats. Nieuwenhuis
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passagiersschepen. Vanaf 1935 kan hij echter geen nieuwe opdrachten
meer aanvaarden, omdat hij praktisch blind is geworden.213
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Nieuwenhuis zich vooral bezig met de inrichting van interieurs voor
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en voorwerpen in koper. Samen met twee collega-sierkunstenaars

zet de werkplaats nog tot 1924 door. Van 1925 tot 1935 houdt
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voornamelijk toe op grafische ontwerpen. Hierin is het natuurelement

kalenderbladen en boekversieringen. Ook houdt hij zich bezig met
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lachjes van over 't voetlicht, die de glinsterwitte tanden laten bewonderen.

't Is te doen om een nieuwe reclame plaat. Met alle moeilijkheden van 't oordeel van Paris, dat zich
herhaalt.... in de moderne industrie. Waarbij 't vooral gaat om ook de niet verkorenen in haar waarde van

knappe en bevallige meisjes te laten ... Wat minst genomen even vee! diplomatie vereischt, als om een
reeks wagons met Oostenrijksch glas over de grens te ontlokken aan de vasthoudendheid der Duitsche
ambtenaren.

De afdeeling reclame op de kantoren dezer fabriek is een nijvere bijenkorf op zich zelf. Waar practische zin

en kaufmannisch overleg zonder eenigen schroom gaat boven kunstzinnige waardeering. Een Duitsche
teekenaar bijvoorbeeld, heeft op onze nationale kleederdrachten de blijkens de practijk naar den smaak

der Zuid-Amerikanen vedokkendst bonte prenten gefantaseerd, die vooral suggereeren.... door 't bloot
van de armen - En wanneer ik opmerk, dat 't allemaal toch wel rijkelijk grof en banaal is, dan zegt de heer
Anton Philips lachend: “ze zijn er do! op, en als de smaak van die overzeeèrs nu eenmaal zoo is, waarom
zouden wij hun dan kunst op willen dringen, die ze niet begrijpen? - U hebt nog lang niet alles gezien:

Wat zegt u dan wel van die spiegeltjes met die bonte juffers er op? - Daar vechten ze in 't buitenland
om. Ik heb de sjiekste mondaines in den schouwburg van Palermo er verholen den glans harer mooie
oogen in zien bewonderen. En dan dacht ik glunder: Philips lampen! De menschen vinden 't mooi, die
rare kleederdrachten. Zouden wij dan kunstopvoeders gaan spelen voor 't publiek in China en Australië?

De nagebootste reclameplaat voor

- Bij millioenen en millioenen gaan die prenten, die spiegeltjes er heen, - en in de rage van de sluitzegels,

halfwattlampen, c. 1916 1’w’

die de miniaturen van deze platen zijn, hoeveel honderd duizenden hebben de kinderen er toen niet

aangevraagd? - Wij hebben ze in diverse talen: ook in 't Russisch, 't Turksch, 't Javaansch, Maleisch,

Spaansch. In Zuid-Amerika zijn de programma's voor de openbare volksvoorstellingen onze reclame - en

in andere werelddeelen weer de programma's van de bioscoopen....

Duidelijker kan het niet omschreven worden: reclame is er niet voor een of ander
hoog verheven doel maar om de verkoop te stimuleren. Des te opmerkelijker is

het dat Philips in het jubileumjaar met Theo Nieuwenhuis juist een nieuwe trend
inzet. Vanaf 1916 zullen regelmatig bekende kunstenaars een opdracht krijgen voor

het maken van een affiche of andere reclame-uiting. Natuurlijk blijven de boertjes,
boerinnetjes en vissers in klederdracht nog een belangrijk deel van het reclamebeeld

van Philips bepalen, maar er ontstaat nu ook belangstelling voor kunst in de reclame.
Het kan geen toeval zijn dat dit plaatsvindt in hetzelfde jaar waarin het vakblad

De Bedrijfsreklame voor het eerst verschijnt. Volgens dit blad moet reclame behalve eerlijk
en opvoedend ook mooi zijn, dat wil zeggen van een hoog artistiek niveau. Dat Philips

zich duidelijk door deze zienswijze laat beïnvloeden, blijkt ook uit een opmerking van
Philips bij een enquête van het Handelsblad in 1917 over de samenwerking tussen
industrie en kunst.31 De reden, waarom de industrieelen gewoonlijk nalaten, kunstenaars te hulp te
roepen bij het ontwerpen van goede reclame, is gelegen in het feit, dat de reclamebiljetten worden ontworpen

door de diverse drukkerijen, terwijl dan het biljet, dat het meest geschikt en het goedkoopst is, door de
verschillende industrieelen wordt uitgezocht, omdat er voor korte tijd te weinig de aandacht op gevestigd

Reclame voor arga- en halfwattlampen op de

werd, dat de meeste reclamebiljetten bijzonder leelijk zijn.

achterzijde van een zakspiegeltje, c. 1916 *FW

Kunstenaars ontwerpen affiches

Tot omstreeks 1916 was het in Nederland inderdaad niet erg gebruikelijk om affiches
voor producten nadrukkelijk door individueel opererende kunstenaars te laten maken.

Meestal namen anonieme, bij drukkerijen werkende kunstenaars de ontwerpen voor
hun rekening. Uitzonderingen daargelaten. Denk aan het affiche van Jan Toorop voor
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Zelfportret Raoul Hynckes. c. 1929
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Raoul Hynckes
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' Brussel (België). 11 mei 1893.

TA'

■

L .

1 Blancum. 19 januari 1973.
Raoul Hynckes studeert aan de Academie voor Schone Kunsten in
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Brussel en aan die van Mechelen, volgt antieklessen en werkt naar de
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natuur Al vroeg volgen zijn eerste exposities 1911 in Brussel, 1912
in Parijs en 1913 weer in Brussel. Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog

uitbreekt, moet Hynckes onder de wapenen. Na de gevechten om de
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citadel van Luik vlucht hij naar Nederland. Hij vindt vrienden die hem

helpen en hij gaat onmiddellijk weer aan het werk. Nog in hetzelfde jaar
(1914) houdt hij zijn eerste expositie in Den Haag. In 1915 volgt een

Reclamebriefkaart voor halfwatt- en
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expositie in Amsterdam. Daarna komt hij in een zware en langdurige

argalampen, ontwerp Raoul Hynckes,

argalampen, ontwerp Raoul Hynckes.

crisis terecht. In 1924 begint een geheel nieuw tijdperk in het schilder-

c. 1916,rvv1
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leven van Hynckes (kubisme, magisch-realisme en realisme).7” 133
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Delftsche Slaolie (1894) of de affiches van Johann Georg van Caspel (onder andere
voor Hinde-rijwielen in 1896 en Van Houten's Cacao en Chocolade in 1899). Maar in

zijn algemeenheid liep Nederland duidelijk achter bij andere West-Europese landen
waar kunstenaars als Jules Chéret, Henri de Toulouse Lautrec, Theophile Steinlen,

Alfons Mucha en Aubrey Beardsley van zich deden spreken.
Vanaf 1916 gaat ook Philips in deze trend mee. In dat jaar mag bijvoorbeeld de

kunstschilder Raoui Hynckes aan de slag voor de firma in Eindhoven. Hij wordt echter
niet ingeschakeld voor de kunst met een grote K, maar hij moet zich bij zijn specialiteit
- het tekenen van Volendammers - houden. Anderen kunnen zich echter artistiek

helemaal uitleven, zoals Aibert Hahn, de bekende politiek tekenaar van het linkssatirische blad De Notenkraker, in 1917 krijgt hij van Philips opdracht voor het maken
van een affiche (zie pag. 28). De spotprent waarmee Hahn nog in 1912 Philips als

wrede kapitalist te kijk zet, wordt hem blijkbaar niet meer kwalijk genomen.32 Voor zijn
klus ontvangt Hahn het voor die dagen aanzienlijke bedrag van 265 gulden.33 Hahn

heeft erg moderne opvattingen: een affiche moet een kreet verwoorden die in één

oogopslag op afstand kan worden waargenomen. Veel kunstenaars denken daar in
die tijd heel anders over. Roland Holst, een woordvoerder van een andere stroming,
vindt dat een affiche in de eerste plaats een ding van schoonheid moet zijn, decoratief

en zonder onnodig opvallende kleuren en vormen.34

In dezelfde periode dat Hahn voor Philips werkt, ontwerpt Pieter Das wat klein materiaal
zoals een boekenlegger, een folder, en een boekje voor de Jaarbeurs (zie pag. 29).

De bladwijzer die hij maakt bevat de door Jacques Vink bedachte slagzin Philips Arga,
zonder weerga. De stijl van Das vertoont duidelijk veel overeenkomst met die van Hahn.
Ook Jan Rot ziet Albert Hahn als zijn grote voorbeeld. Rot is eveneens politiek tekenaar,
lid van de SDAP en van 1926 tot 1932 vaste medewerker van De Notenkraker, Naast zijn

politieke tekenwerk heeft Rot ook veel reclamewerk gedaan.35 Voor Philips heeft hij
echter voor zover bekend slechts één prent ontworpen (zie pag. 29).

Terwijl de ontwerpen van Hahn en Das al enigszins modern aandoen, zijn de platen
die Chiiton en Jan Bertus Heukeiom circa 1918 maken nog helemaal in art nouveau-stijl

(zie pag. 30). Hoewel Chiiton ook ontwerpen voor andere Nederlandse firma's in
dezelfde kleurrijke stijl heeft nagelaten, is over zijn leven weinig bekend. De op pagina

30 afgebeelde reclameplaat van Heukeiom adviseert mensen over te schakelen van
gas op elektriciteit en dan de zuinige Philips-argalamp te gebruiken. Men hoopte zo

de aan het einde van de Eerste Wereldoorlog heersende kolen- en gasnood te kunnen
lenigen. Heukeiom hield zich bezig met boekverzorging en het maken van litho's,

houtsneden, affiches en reclamebrochures. Later zal hij zich als vrij kunstenaar vooral
gaan toeleggen op het schilderen van zeeaquaria.36
De affiches van Jan Rotgans ontbreken in geen enkel boek over Nederlandse affiche-

kunst. Een van zijn bekendste reclameplaten is die van de Spijker-auto op het plein
voor het stadhuis van Middelburg. Rotgans ontwerpt voor vele grote Nederlandse
bedrijven.37 Ook van Philips heeft hij enkele opdrachten ontvangen (zie pag. 31).
Hij beweert zelfs dat hij de allereerste gloeilamp van Philips voor reclamedoeleinden
getekend heeft.38 Dit is echter onwaarschijnlijk omdat hij zich pas in 1902 als reclame
ontwerper vestigde en Philips toen al elf jaar lampen produceerde. Wel hangt er in
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ert Hahn

ert Pieter Hahn (Albert)
roningen. 17 maan 1877.

msterdam. 3 augustus 1918.
en Hahn volgt opleidingen aan de Groningse Academie Minerva,

lijksschool voor de Kunstnijverheid in Amsterdam en avondlessen
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Door
te (tuberculose) moet hij zijn studie soms staken. In 1900 wordt

n lid van de SDAP. In datzelfde jaar slaagt hij voor het eindexamen
de Rijksschool en haalt hij de akte MO-tekenen. Hahn vindt een

ekking als avondtekenleraar op de Eerste Ambachtsschool en

indteekenschool tegen een salaris van 400 gulden per cursusjaar
wege het geringe salaris is bijverdienen (o.a met het maken van

komslagen) echter hard nodig. In 1901 werkt Hahn als illustrator
i aan een brochure over de woningtoestanden in de sloppenwijken

Amsterdam. Door dit werk trekt Hahn de aandacht van de
stukken binnen de sociaal-democratische beweging. In 1902 besluit
dagblad Het Volk, het partijorgaan van de SDAP. tot de uitgifte van
geïllustreerd zondagsbijvoegsel. Om aan een tekenaar van politieke

nten te komen worden tekenaars verzocht een proeftekening in te
den. Hahns prent wordt uitverkoren en vanaf de eerste uitgave van

Zondagsblad op 6 juli 1902 (vanaf 1907 De Notenkraker geheten)
Hahns dood in 1918 zal hij 3600 tekeningen maken. De sociaal-

locratische beweging weet Hahn voortaan voor alle mogelijke

Irachten te vinden: prenten, omslagen en illustraties voor brochures,
ndels, vlaggen en affiches. Vanwege het vele werk dat Hahn nu
gt. kan hij zijn baan als onderwijzer in 1905 opzeggen. Hahn krijgt

; opdrachten uit de culturele (o.a. affiches voor tentoonstellingen en
eel) en commerciële sector (o.a. Verkade en Philips). Hahns werklust

Affiche voor argalampen.

norm, alleen zijn zwakke gezondheid verhindert hem soms hele

ontwerp Albert Hahn, 1917

iodes te werken. Op 3 augustus 1918 overlijdt Hahn na een korte

ar hevige aanval van tuberculose.2”
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Pieter Das

* Koudekerk. 21 april 1881
t New York, ca. 1937.
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Pieter Das verhuist in 1907 naar Keulen. In Duitsland werkt hij onder

andere voor Deutz, de gasmotorenfabrikant, en voor de warenhuizen
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van Tietz en Peters. Vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
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gaat Das terug naar Nederland en opent zijn eigen atelier voor reclame
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kunst in Soest. Grote opdrachtgevers zijn ondermeer De Bijenkorf,
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Verkade en R S. Stokvis & Zonen.104 Das houdt zich ook bezig met het
illustreren van boeken en het ontwerpen van boekomslagen. Hij wordt
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later kunstschilder en vestigt zich in september 1920 in New York, waar
hij ca. 1937 is overleden.}0’
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JAARBEURS 1918

Boekenlegger "Philips

Reclamefolder voor elektrische kachels.

Philips Jaarbeursboekje met reclame voor

Arga Zonder Weerga",

ontwerp Pieter Das, c. 1917 1X11

argalampen, ontwerp Pieter Das, 1918 |FC*‘

ontwerp Pieter Das,
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Jan Rot
* Zaandam. 27 augustus 1892
t Amsterdam, 18 februari 1982.

Jan Rot is al vroeg in politiek geinteresseerd. De denkbeelden van de
SDAP spreken hem erg aan. Hij begint politieke prenten te tekenen
waarbij Alben Hahn zijn grote voorbeeld is. In december 1910 wordt

voor de eerste keer een prent van hem in De Ware Jacob - een

onafhankelijk spotblad - geplaatst. In augustus 1913 begint Rot een

opleiding aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam. Hij
blijft ondertussen humoristische en politieke prenten tekenen. Verder
doet hij veel reclamewerk, maakt jaarbeursstands en treedt op als snel
tekenaar. Van 1916 tot 1921 studeert hij aan de Rijksacademie voor

Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 1921-1932 werkt Rot als politiek

tekenaar mee aan Uiltje en De Notenkraker Hij maakt brochureomslagen en illustraties m vakbondstijdschriften, de Arbeiderspers, de

VARA en de SDAP. Van 1933 tot 1938 werkt Rot mee aan Vrijheid, Arbeid.

Brood, een blad dat propaganda voerde tegen fascisme en commu
nisme. In de oorlog gaat Jan Rot in het verzet. Na de oorlog tekent Rot
nog enkele jaren voor bladen van de socialistische beweging?44
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Biografische gegevens over Chilton zijn nauwelijks te vinden. Wel is

ontwerp Chilton, c. 1918,fwl

bekend dat Chilton naast een Philips-affiche ook affiches maakte voor
o.a. Honig’s Pudding Poeder, de N.V. Drukinkt en Verffabriek Arnhemia

(Arnhem). Sl Luc’s Wijn (Antwerpen), Hoppe Jenever (Schiedam), Van
Houten Chocola (Weesp) en Bols Likeur (Amsterdam). De afbeelding op

het Philips-affiche is ook verschenen op reclamebriefkaarten.
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Glasblazer van de Philips Glasfabriek,

Reclamebriefkaart voor argalampen.
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Jan Bertus Heukelom, 1939
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Jan Bertus Heukelom

* Amsterdam, 16 februari 1875.
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f Voorburg, 9 juli 1965
Na de Quellinusschool en de Rijksschool voor Kunstnijverheid te

hebben afgelopen, komt Heukelom bij Van Wisselingh & Co. terecht en
ziet daar de kunstenaars Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis aan

het werk. Zo maakt hij met verschillende richtingen en verschillende

f

technieken kennis. Nieuwenhuis brengt Heukelom in contact met de
uitgevers Van Looy en Groesbeek. Boekverzorging (boekbanden en
boekillustraties) is daarvan weer het gevolg. Inmiddels is Heukelom

al leraar aan de Teekenschool voor Kunstambachten. Later neemt hij
i

die functie op zich aan de Quellinusschool en aan het Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs.”9 Naast boekverzorging houdt Heukelom

>■ Ml

zich ook bezig met het maken van litho's, houtsneden, affiches en

reclamebrochures. Hoewel hij door zijn opleiding en zijn beroep
I
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vooral gericht is op de decoratieve kunst, gaat hij later steeds meer
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als vrij kunstenaar werken. Een van zijn geliefde onderwerpt'« rijn

zeeaquariums.”’’-
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Albert Klijn

ontwerp Albert Klijn, 1918|NAI

' Amsterdam, 5 april 1895.
t Amsterdam. 29 november 1981.

Albert Klijn helpt al op jeugdige leeftijd zijn vader, die lithograaf is,

LiriDETEVES

in het atelier. Hij bezoekt de Teekenschool voor Kunstambachten

die in 1909 de naam Kunstnijverheidsschool Quellinus krijgt. Na zijn

PHILIPS

opleiding treedt hij in dienst bij binnenhuisarchitect Nieuwenhuis. Na
zijn militaire dienst vestigt Albert Klijn zich als grafisch ontwerper in
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Amsterdam. Hij valt al snel op door zijn streven naar schoonheid in de
reclame. Met zijn affiche voor de tentoonstelling Reclame en Grafische

Albert Klijn, c. 1928 ,PDI

hij veel belangstelling. In het begin van de jaren twintig werkt Klijn
enige tijd bij de Gemeente Amsterdam. Hier is hij betrokken bij de

inrichting van openbare gebouwen. Na zijn activiteiten bij de Gemeente

i

e

Amsterdam hervat Klijn zijn werkzaamheden in de reclamekunst.

Naast ontwerpen voor reclame maakt hij ontwerpen voor kalenders.

9

briefhoofden, boekomslagen, sluitzegels en obligatiecoupons. In de
tweede helft van de jaren dertig gaat Albert Klijn zich meer richten op

F

de teken- en schilderkunst. In de oorlog worden tekenen en schilderen

f
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nog belangrijker omdat de reclameopdrachten wegvallen. Na de oorlog

neemt Albert Klijn zijn werk als reclameontwerper weer op. Schilderen

$
’C

Arbeid (REGATA) die in 1919 in Amsterdam wordt gehouden, trekt

blijft echter zeer belangrijk voor hem.07
Tï'- JQ
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Jan Rotgans
* Hoorn (Terschelling), 11 februari 1881

ittt t■■■■■

t Den Haag, 15 juli 1969.
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Jan Rotgans volgt in Amsterdam opleidingen aan de Quellinusschool,

de Rijksnormaalschool, de Kunstnijverheidsschool en de Rijksacademie
en krijgt les van o.a. Klaas van Leeuwen, Willem Molkenboer, Hete van

der Laars, August Allebé en Pieter Dupont. Na zijn studies, in 1902,

vestigt Jan Rotgans zich als ontwerper van boekbanden, illustraties en
reclameplaten in Amsterdam. Hij maakt reclame voor vele bedrijven en
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merken. Rotgans is ook actief als tekenaar van spotprenten. Hij wordt

medewerker van het tijdschrift De Ware Jacob, maar tekent ook voor De
Nederlandsche Spectator, De Groene Amsterdammer en Het Algemeen

Handelsblad. In De Ware Jacob neemt Rotgans diverse malen de

staatsman Abraham Kuyper en Tsaar Nicolaas II van Rusland op de
korrel Daarnaast maakt hij voor hetzelfde blad een hele serie satirische

prenten van internationaal bekende tijdgenoten.1*’
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1917 een affiche met een Philips-lamp van zijn hand op de tentoonstelling Kunst in
de Reclame. Op diezelfde tentoonstelling valt nog een tweede Philips-reclameplaat

te bewonderen, ontworpen door de verder onbekende kunstenaar Pierre Lutz uit
Amsterdam.39 Dat Aibert Klijn als grafische ontwerper streeft naar schoonheid in de
reclame, is goed te zien aan de Philips-poster waarop een glasblazer staat afgebeeld

(zie pag. 31). Vanaf omstreeks 1935 gaat Klijn zich meer richten op de teken- en
schilderkunst. Hij maakt werk in de trant van magisch realistische schilders als Willink,

Koch en Hynckes.40
Leo Gestel speelt in de eerste decennia van de twintigste eeuw samen met Jan Sluijters

en Piet Mondriaan een voortrekkersrol in de Nederlandse schilderkunst. Nu nog
krijgen schilderijen van Gestel alom bewondering en waardering. Gestel houdt

zich het liefst alleen met de vrije schilderkunst bezig, maar om in zijn onderhoud te
voorzien werkt hij ook aan opdrachten voor drukwerk, illustraties voor boeken en

dagbladen, en verpakkingsmateriaal.41 Voor Philips ontwerpt Gestel in de periode

1918-1919 een affiche en tal van boekenleggers, catalogi, reclamebriefkaarten en
advertenties. De serie van vier boekenleggers die Gestel ontwerpt, wordt gedrukt bij
drukkerij Gestel & Zoon te Eindhoven, eigendom van zijn oom Dimmen Gestel. Uit

bewaard gebleven correspondentie tussen Leo en zijn oom blijkt dat ontwerper en
drukker uiterst zorgvuldig te werk gingen.42
Duidelijke lijn ontbreekt

Hoe de contacten van Philips met de kunstenaars tot stand kwamen, is veelal
niet meer te achterhalen. Bekend is dat het werk van Das en Heukelom via het

reclamebureau De la Mar liep en dat Hahn en Gestel rechtstreeks met Philips
Ansichtkaart met reclame voor lampen

correspondeerden. Het inschakelen van steeds weer andere kunstenaars had

en radioproducten in Antwerpen.

het nadeel dat er in de uitingen van Philips geen enkele lijn te herkennen viel. De

hoek Teniersplaat&'Frankrijklei. c. 1926

belettering van de affiches en de weergave van het woordmerk PHILIPS werd door
iedere kunstenaar op geheel eigen wijze bepaald. Zelfs in de reclame van een en
dezelfde kunstenaar ontbrak vaak de samenhang. Zie bijvoorbeeld hoe Leo Gestel

naar hartelust improviseert met de bedrijfsnaam.

In 1918 besh: 1 Anton Philips in België een verkoopmaatschappij op te richten. Vink

wordt aangc

a!s het hoofd van de Belgische Philips-organisatie. Op 21 november

1918, ruim e>. n . c ek na de wapenstilstand die het einde van de Eerste Wereldoorlog

betekende, gaan Anton Philips en Jacques Vink naar Brussel waar ze opnieuw

contact leggen met een aantal vroegere relaties. Op 9 januari 1919 opent de Société
Anonyme La Lumière Economique haar deuren als eerste dochtermaatschappij

van Philips buiten Nederland. Een week of wat later trekken grote camions met

reuzenreclame voor Philips-lampen door Brussel. In de dagbladen verschijnen
advertenties met de tekst: De eerste Philipsiampen zijn aangekomen.*3 Na België volgen weldra
ook verkoopmaatschappijen in andere landen van commercieel belang zoals Frankrijk
(1920), Spanje (1921), Italië (1923), Brazilië (1924) en Groot-Brittannië (1925).44
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Leo Gestel**’

Leenden Gestel (Leo)

• Woerden, 22 november 1831.
1 Hilversum, 26 november 1941.

Leo Gestel groeit op in een milieu waarin zijn talent voor tekenen tot
volle ontplooiing kan komen. Vader Gestel, huis- en decoratieschilder

van beroep, heeft niet alleen een schilderszaak, maar is tevens directeur
van de Avondtekenschool in Woerden. Leo neemt zich al vroeg voor

om kunstschilder te worden. Van 1900 tot 1903 volgt hij lessen aan
de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam.

Ook volgt hij de avondcursus schilderen aan de Rijksacademie van

Beeldende Kunsten te Amsterdam (1901-1904). In 1903 vestigt hij zich
als vrij kunstenaar te Amsterdam. Om in zijn onderhoud te voorzien

werkt hij ook aan opdrachten voor reclamedrukwerk, illustratie voor
boeken en dagbladen, en verpakkingsmateriaal. Dit is echter niet zijn

favoriete bezigheid. Zodra hij van de opbrengst van zijn schilderijen
kan rondkomen, staakt hij zijn kunst-in-opdracht. Leo Gestels werk is

een weerspiegeling van de ontwikkelingen van de internationale kunst
vanaf het begin van deze eeuw (luminisme, kubisme, expressionisme).

Hij woont en werkt vanaf 1911 's zomers in Bergen. Hier zal hij zich
in 1921 definitief vestigen. Om nieuwe inspiratie op te doen maakt

Gestel vele buitenlandse reizen, o.a. Parijs (1904, 1910, 1911), Mallorca
(1914), Duitsland (1923) en Italië (1924). Ook verblijft hij twee jaar
(1925-1927) in Vlaanderen waar hij wordt beïnvloed door het Belgisch

expressionisme.*22

Affiche voor argalampen.

ontwerp Leo Gestel, c. 1918 "<RAI
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Redamebriefkaart voor zonlichtlampen.
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Redamebriefkaart voor zonlichtlampen.
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onderzoekers in het Natuurkundig Laboratorium aan de ontwikkeling van telkens

tnuizB inm

nieuwe producten. Afgeleid van de lichttechnologie produceert Philips sinds 1918

PM SLIPS ~~ Jaarbeurs

ook radiolampen, later radiobuizen of ontvanglampen genoemd. Daarnaast maakt de
onderneming in Eindhoven al sinds 1914 autolampen en brengt neon-glimlampen

Advertentie voor Philips tijdens de

(1918), zonlichtlampen (1918), neon-nachtlampen (1919), en spaarlampen (1921) op

Jaarbeurs, met aankondiging film

de markt. Voor al deze nieuwe producten moest natuurlijk reclame worden gemaakt.

van Willy Mullens, 1919

Leo Gestel en wils Broggei hebben veel van dat werk voor hun rekening genomen.
Philips toont zich niet vies van een reclamestunt op de 3e Utrechtse Jaarbeurs in

februari 1919. Een lamp van 50.000 kaarsen - Goliathlamp genoemd en op dat

moment de grootste lamp ter wereld - verlicht het Stationsplein van Utrecht.

Zes projectielampen van ieder 1800 kaarsen zetten de Dom in een fel rood en
wit licht. En Philips-schijnwerpers geven het Vredenburg vanuit de oven van

een monsterfornuis een rode gloed.45 Tijdens de beurs wordt de film N.v. Philips

Gloeilampenfabrieken vertoond, geregisseerd door Willy Mullens en Otto van

JAARBEURS 1919

Neijenhoff. De film gaat in hoofdzaak over het productieproces van arga-, watt- en

VREDENBUm;

halfwattlampen. Maar ook is te zien hoe het schip Gesina Hildegonda met lampen
beladen uit de haven van Rotterdam vertrekt. Omdat het zeevrachtvervoer in het

Philips Jaarbeursboekje met reclame voor

laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog bijna stil lag vanwege het torpedogevaar,

argalampen, ontwerp Leo Gestel, 1919 ISMAI

had Philips dit schip - en nog enkele andere schepen - in 1918 aangeschaft voor de

export van lampen naar overzeese gebieden. Verder toont de film de Goliathlamp,
de Philips Harmonie op weg naar een feesttent en een volksdans rondom een

lantaarn. Deze laatste scène was uiteraard gebaseerd op de nog steeds veel
toegepaste klederdrachten reclame.46
Soms wordt het Philips-bedrijf als geheel voor het voetlicht gebracht. Zo illustreert
Chris Lebeau het boek in en Om de Phiiipsfabrïeken dat in 1921 in meerdere talen wordt
uitgegeven.47 Het boek bevat foto's van de Philips-fabrieken, de huizen waarin

het personeel woont en de sociale voorzieningen voor de medewerkers zoals de

medische dienst, de badinrichting, de boerderij en scholen en activiteiten zoals
sport, volksspelen, kamperen, muziek en zang. Plus natuurlijk toepassingen van

Philips-lampen en voorbeelden van Philips-reclame. Elke pagina laat een foto zien,
gevat in een brede decoratieve rand met daarin als siermotieven allerlei soorten

Philips-lampen verwerkt (zie pag. 39). Het boek vertoont veel overeenkomst met
het reclamewerk dat Lebeau in de jaren 1905-1910 voor textielfabriek Van Dissel te

Eindhoven maakte.48 In 1922 benadert Philips Chris Lebeau voor een andere zaak.
Philips zit met een geweldige hoeveelheid glasafval van de lampenfabricage en hoopt

Volksdans rondom een lantaarn, still uit

dit te kunnen benutten voor de vervaardiging van glaswerk. Lebeau tekent daarop

de film N.V. Philips Gloeilampenfabrieken,

ongeveer 100 ontwerpen en rijdt met zijn woonwagen richting Eindhoven.49 Daar

1919'*“*’

aangekomen meldt hij zich bij Philips, maar als hij niet snel genoeg naar zijn zin wordt
geholpen, besluit hij onverrichter zake weer weg te gaan.50
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Advertentie voor argalampen.

Advertentie voor arga- en halfwattlampen,

ontwerp Wils Broggel, 1920 |FW1

ontwerp Wils Broggel, 1920 ,FW1

Advertentie voor lampen.

Wils Broggel, c. 1960 ,“1
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Willem Frans Broggel (Wils)

GLOEILAMPENFABRIEKEN

* Amsterdam. 21 februari 1882.

1 Hengelo. 17 december 1970.
NACI TLAMPEN

Wils Broggel begint zijn loopbaan in de grafische industrie als

LI

loopjongen bij steendrukkerij Senefelder in Amsterdam waar hij zich tot

PHILIPS NACHTLAMPEN

lithograaf opwerkt. Eind 1911 vertrekt Broggel naar Duitsland, waar hij
voor verschillende drukkerijen werkt. In 1917 keert Broggel terug naar
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Nederland en vestigt zich te Wassenaar. Broggel die enkele jaren aan
de Academie voor Beeldende Kunsten in Düsseldorf en Amsterdam

had gestudeerd, probeert zich in Wassenaar te ontwikkelen tot

kunstschilder. Maar omdat Broggel van zijn vrije kunst niet kan leven.

moet hij reclamewerk aannemen. Naast werk voor kleinere bedrijfjes

V.

Advertentie voor Philips
Gloeilampenfabrieken,

doet hij veel voor de op Indië georiënteerde handelsmaatschappij

Lindeteves-Stokvis. Tevens houdt hij zich bezig met het ontwerpen

Advertentie voor nachtlampen,

van boekomslagen. In 1930 wordt Broggel bedrijfskunstenaar bij

ontwerp Wils Broggel, 1921 |FW1

Machinefabriek Stork in Hengelo. Broggel werkt ook voor Heemaf en de

Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerijen. Later wordt hij leraar aan

de kunstacademie (AKI) te Hengelo.2”
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ontwerp Wils Broggel, 1920 |FWI
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Joris Johannes Christiaan Lebeau (Chris)

<1111

ëöèfcfiË?"

' Amsterdam, 26 mei 1878.

'is®

OO

* "’tm ■ ■

■

■■■;»

■

t Dachau (Duitsland), 2 april 1945.
Op zijn veertiende gaat Lebeau naar de Amsterdamse Kunst Nijverheid
Teekenschool Quellinus. Tot 1895 volgt hij hier een opleiding tot

decoratieschilder aan de afdeling handtekenen. Daarna bezoekt Lebeau

tot 1899 de Rijksschool voor Kunstnijverheid. In de eerste jaren van zijn
carrière als kunstenaar maakt Lebeau vooral naam als batikken In de

loop van 1904 wordt Lebeau leraar aan de School voor Kunstnijverheid
te Haarlem. Van 1906 tot 1908 studeert hij aan de Koninklijke Academie

voor Schone Kunsten in Antwerpen. In september 1908 hervat hij zijn
werk in Haarlem en wordt hoofdleraar aan de decoratieve afdeling.

Lebeau's belangstelling gaat zich nu meer richten op de grafische
Omslag van "In en Om de Philipsfabrieken",

ontwerp Chris Lebeau, 1921 |FW1

technieken (graveren in hout, etsen, lithograferen). In 1914 verbindt
Lebeau zich voor drie jaar als decoratief adviseur en ontwerper aan het
toneelgezelschap Die Haghespelers onder leiding van Eduard Verkade
Hierna gaat Lebeau zich meer bezighouden met de vrije schilder- en
tekenkunst. De jaren twintig zijn in Lebeau's loopbaan echter vooral

de jaren van de belangrijke projecten op het gebied van toegepaste en

monumentale kunst (o.a. de decoratieve verzorging van het Astatheater
in Den Haag, patronen voor bekledmgstoffen en behangsels, boek

illustraties, sieraden, ceramiek, postzegels, diploma's, ex-librissen en
politieke spotprenten). In 1924 begint hij met het ontwerpen van glas

voor serieproductie voor de N.V. Glasfabrieken Leerdam. Zijn mooiste

l PNILIP5
LNacntlampen^

glazen zijn echter de glazen unica die in Bohemen in de winters van

1926, 1927 en 1929 zijn ontstaan. Omstreeks 1930 krijgt de vrije teken
en schilderkunst weer de overhand. Na het uitbreken van de Tweede

Wereldoorlog komt Lebeau steeds minder tot werken. Zijn illegale
werkzaamheden nemen hem steeds meer in beslag. In de herfst van

1943 wordt hij wegens hulp aan Joodse landgenoten gearresteerd en
naar de gevangenis in Scheveningen en later naar Kamp Vught over
gebracht. In mei 1944 wordt Lebeau op transport gesteld naar Dachau.2*’
Pagina uit "In en Om de Philipsfabrieken",

ontwerp randversiering Chris Lebeau, 1921 irwi
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De argentalamp
Als grote innovatie op verlichtingsgebied geldt de argentalamp die met zijn melkwitte

ballon een zacht licht verspreidt. Nicolaas Halbertsma, die in 1921 bij Philips in dienst
was getreden, staat te boek als bedenker van de naam. Hij ontwerpt als kenmerk
een driehoek met daarin een afbeelding van de betreffende lamp en tekent de eerste

advertentie van dit product voor de dagbladen. De argentalamp komt begin 1922 op

de markt.51
Halbertsma, aangenomen op het laboratorium om onderzoek te doen op lichttechnisch gebied, houdt zich blijkbaar ook bezig met zaken die niet tot zijn werkterrein
Dr. ir. N A. Halbertsma, 1929

behoren. Dat blijkt uit het feit dat hij de eerste reclameontwerper, Hans Oertle, in 1922

in dienst neemt. De motivatie voor dit besluit valt te lezen in de volgende tekst,
afkomstig uit een interview met Halbertsma in 1964. Men kan er ook uit opmaken dat

hij niet zo'n hoge pet op had van de afdeling Reclame. Het heeft er bovendien alle
schijn van dat Halbertsma in deze jaren een gat opvult dat de afdeling Reclame laat

liggen, namelijk dat van artistiek leider zoals dat toen bij Philips werd genoemd.
Er waren een hoop andere dingen, zoals de reclameafdeling. Daar kwam af en toe iemand voor uit Amsterdam
die dan Hollanders tekende op klompen waar dan briefkaarten van gemaakt werden. Toen kwam de
noodzakelijkheid dat we vlugger moesten werken. Er kwam opeens een advertentie op in ons brein en die

moest er dan binnen drie dagen kunnen zijn. Toen kwam de kwestie van de duplo-autolamp die een vertakking
moest hebben. Toen heb ik per slot van rekening, en dat altijd weer op grond van ervaringen, toestemming
De argentadriehoek naar ontwerp van

gekregen een clichétekenaar aan te stellen, die goede clichés kon tekenen, een artistieke tekenaar, en die heeft

Dr. ir. N.A. Halbertsma, 1922 ”w’

toen ontwerpen gemaakt voor de verpakking van de autolampen, van de radiobuizen enz. en ook de affiches.

Zakelijk in plaats van kunstzinnig

Vanaf 1922 verschijnt in Nederland maandelijks het vakblad De Reclame als opvolger
van De Bednjfsrekiame, Volgens dit nieuwe tijdschrift moet reclame zakelijk benaderd
worden in plaats van kunstzinnig. En ook nu weer, net zoals in 1916, zal Philips zich

aan dit uitgangspunt conformeren. Het aantrekken van Hans Oertle als reclame
ontwerper past in dit beeld. Daarnaast gaat Philips vanaf 1922 in zee met het reclame
bureau Coppens uit Amsterdam, bekend als modern en vernieuwend.53 Hoe Coppens
over kunstenaars dacht wordt duidelijk uit de volgende advertentie over de eigen
aan pak. Uwe administratie en Uwe reclame moet ge niet door artiesten laten behandelen. Wij werken
volgens wetenschappelijk systeem. Coppens' Advies Bureau beschikt over een staf PRAKTISCHE teekenaars.

De uitvoering der schetsen wordt hen overgelaten, het idee en de indeeling niet! Verkoopkracht is nummer
ÉÉN; dan komt artisticiteit. WIJ geven de ideeën aan onze teekenaars. Niet omgekeerd, zooals anderen?*

Coppens voorziet iedere advertentie van het eigen vignet; de signatuur van de
tekenaar komt er niet in voor. Dit bureau zal tot begin 1925 vele advertenties voor

Philips ontwerpen en maakt in ieder geval zijn belofte waar: de artisticiteit wordt
duidelijk minder. Of dat de verkoopkracht ten goede is gekomen, valt niet meer na te

gaan. Merkwaardig detail vormt in ieder geval het woordmerk PHILIPS waarin iedere
letter van stekeltjes is voorzien.

Halbertsma, die zeven jaren in Duitsland had gewerkt voor hij bij Philips aan de
slag ging, haalde Hans Oertle vanuit het buurland naar Nederland. Oertle had zijn
40

opleiding ontvangen aan de Kunstnijverheidsschool in Neurenberg en aan de

Advertentie voor argentalampen.

ontwerp Coppens. 1922 ,FW
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Reclamefolder voor het PHILUX-kelkje
(lichtornament voor argentalampen).

ontwerp Coppens, c. 1924 1X51
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schrede gedaan op den weg tot verbetering van dit. onder doeroren algemeen bekend, nadeel Vandaar dar de PHILIPS ARGENT A.
lamp in deze knngcn met groot cnlhou'laime is ontvangen. Voor Uw
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gezin en vooral voor Uwe kinderen, die nog zooveel jaren hun oogen
gebruiken moeten, geven wi| 11 in overweging, dc gewone lampen te vervangen door PHILIPS’ ARGENTA-laropcn
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Door de grOotere lichtende oppervlakte verliest dc lomp haar verblindende

weriung en geeft m een verstrooid aangenaam licht waardoor tevens de gnllige
schaduwen wegvallen.
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PHILIPS^

41

n

©

ARGENTA

Hans Oertle, c. 1922 SAS

Reclamebriefkaart voor argentalampen.
ontwerp Hans Oertle. c. 1923 |FW1

Hans Oertle

* Neurenberg (Duitsland), 20 mei 1897.

t Neurenberg (Duitsland), 9 januari 1975.
Hans Oertle krijgt les van o.a. Rudolf Schiestl, professor aan de
Kunstnijverheidsschool te Neurenberg, en Adolf Hengeler, professor

aan de Academie voor Beeldende Kunsten te München.214 Oertle werkt

r

ruim twee jaar (van juni 1922 tot september 1924) als reclametekenaar
la het arbetdaparool

omogenilert

bij Philips. Vóór de Tweede Wereldoorlog heeft Oertle nog diverse
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Reclamefolder voor radiobuizen.

"Een kijkje in de gloeilampenfabricage".

ontwerp Hans Oertle, 1924|MM|

illustraties Hans Oertle, 1924 ■’*’

Verpakkingsdoos voor kerstboomverlichting.

ontwerp Hans Oertle, c. 1923 l’*,:
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Affiche voor argentalampen,

Academie voor Beeldende Kunsten in München. Als eerste reclameontwerper in
vaste dienst illustreert hij drukwerk en ontwerpt ondermeer affiches, folders en
verpakkingen.55 56 Het vakblad De Reclame noemt een affiche van Oertle voor de
argentalamp een ietwat banale reclame-uiting. Opvallend in zijn eenvoud maar niet
mooi en verstoken van blijvende indruk, aldus de kritiek. Dan komt de aap uit de
mouw: het probleem is eigenlijk dat Oertle een buitenlander is en geen Nederlander.57
Oertle blijft niet lang bij Philips. In september 1924 keert hij terug naar Duitsland.
Het aantrekken van Hans Oertle als reclameontwerper en Coppens als reclamebureau
maakt duidelijk dat er bij Philips langzaam een andere wind ging waaien, net
als overigens bij veel andere bedrijven. De jaren twintig van de vorige eeuw
laten in Nederland de opkomst zien van de reclamekunstenaar nieuwe stijl, de
reclameontwerper. Voor de ontwerper gelden niet langer de wetten van de hoge
kunst, noch het verlangen naar eeuwigheid. Hij is in de eerste plaats technisch
bekwaam en dan pas artistiek.58 Het ontwerpen van reclame wordt een vak.

ontwerp Hans Oertle, c. 1923 |FW1
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De belevenissen van de heer Pimpel

In 1923 gaat Philips op zoek naar een chef voor de afdeling Reclame. Men streeft
naar een tweehoofdige leiding, één leider voor het commerciéle en één voor het
artistieke gedeelte. Dertig personen reageren op de advertentie en ondergaan in Hotel

Americain in Amsterdam een psychotechnische test. Drie kandidaten krijgen een
uitnodiging voor een gesprek met Anton Philips en uiteindelijk valt de keus op Joost

Smit, die bij SKF (Nederlandsche Maatschappij voor Kogellagers) in Amsterdam in
de reclame werkt. Vooral zijn buitenlandse ervaring geeft de doorslag.59 De komst

van een artistieke leider laat nog even op zich wachten. In maart 1924 krijgt Smit wel
ondersteuning van de Duitser Dr. Kurt Kauffmann. Deze laat ondermeer een serie
van tien advertenties ontwerpen onder de titel Beter licht in Uw huis!. Kauffmann vertrekt
Joost Smit. c. 1935 ,,S!

echter een jaar later alweer.60
Hoewel Philips nu een eigen reclameontwerper heeft, worden er incidenteel nog

steeds opdrachten aan kunstenaars gegeven. Zo mag de Engelsman william Heath
Robinson in 1924 een boekje illustreren over de Miniwatt-radiobuis.61 Heath Robinson

kreeg vooral bekendheid door zijn humoristische tekeningen voor weekbladen als
The Sketch en The Bystander met allerlei absurde en gammel geconstrueerde uitvindsels

die de lachlust opwekken.62 Het boekje dat hij voor Philips maakt, schetst de
belevenissen van de heer Pimpel om een radio-installatie aan de praatte krijgen

(zie pag. 46). Met de hulp van Philips-radiolampen (toen heette de radiobuis nog
radiolamp) lukt het hem uiteindelijk. Het boekje verschijnt in tien talen met een totale

oplage van 220.000 exemplaren.63 Radioamateurs en radiohandelaren konden een
gratis exemplaar aanvragen via een bon met hun naam en adres.
De illustraties van William Heath Robinson komen ook voor in de reclamefilm
met de lange titel Het Nieuwjaarsgeschenk 1925 van Philips aan de Nederlandsche luistervinken.*1

Het geschenk betreft het in bruikleen afstaan van twee 60 meter hoge radiotorens
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aan de Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO). De film toont hoe de firma De

Een St NiuJaasverrassing
voor de HoUandsche Luistervinken !
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PHILIPS;”;
William Heath Robinson

* Hornsey (Engeland). 31 mei 1872.
Advertentie gericht op de luistervinken van

Advertentie met aankondiging van het eerste

t Londen (Engeland), 13 september 1944

de HDO, december 1924 |fW|

Mengelberg-concert, januari 1925 |fwl

William Heath Robinson werd in een artistiek milieu geboren en had

een gelukkige jeugd. Toen hij in 1887 van school ging, was zijn enige

Vries-Robbé uit Gorinchem in een paar maanden de torens maakt en installeert op

ambitie kunstenaar te worden. Zijn opleiding kreeg hij eerst aan de

het terrein van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum. De

Islington An School en later aan de Royal Academy Schools. Na

zingende torens, zoals ze genoemd werden, zorgden voor een veel betere ontvangst

zijn opleiding probeerde Heath Robinson als landschapschilder aan

van radio-uitzendingen vanuit Hilversum. De viering van de historische gebeurtenis

de kost te komen, maar in een heel seizoen verkocht hij slechts een

door vertegenwoordigers van Philips, HDO en NSF is ook op de film te zien. Dan

schilderij. Hij besloot daarom om te gaan tekenen. Na enige tijd lukte

komen de illustraties van William Heath Robinson in beeld en eindigt de film met de

het hem enkele tekeningen te verkopen en langzaam begon het werk

op donderdag 8 januari 1925 worden de torens

toe te nemen. In 1897 kreeg Heath Robinson zijn eerste opdracht om

ingewijd met het eerste Mengelberg-radioconcert door het Concertgebouworkest.

een boek te illustreren Het illustreren van boeken zou tot omstreeks

raad:

gebruikt Philips radiolampen.

Met dit orkest onder leiding van dirigent Willem Mengelberg had Philips een

1920 een belangrijk deel van zijn werkzaamheden uitmaken. Tot de

overeenkomst gesloten om elke donderdag een concert uit te zenden. De concerten

boeken die door hem geïllustreerd werden, behoren ondermeer The

werden aangekondigd in de landelijke dagbladen via advertenties met reclame voor

Adventures of Uncle Lubin, Bill the Minder, The Water Babies, Rabelais,

radiobuizen.65 66

Don Quixote and A Midsummer Night's Dream. Ondanks de prachtige

boekillustraties zou Heath Robinson vooral bekendheid krijgen door

Architecten van naam en faam

zijn humoristische tekeningen voor weekbladen als The Sketch en The

Architecten van naam en faam helpen Philips in deze periode bij het inrichten

Bystander. In zijn tekeningen komen vaak allerlei absurde en gammel

van beursstands en tentoonstellingen. Henri van Anrooy, krijgt opdrachten voor de

geconstrueerde uitvindsels voor die de lachlust opwekken.m

Utrechtse Jaarbeurzen in 1922 en 1923. Voor de zevende jaarbeurs, in het voor
jaar van 1922 ontwerpt hij een stand met de nieuwe argentalamp. Bij de achtste

editie van de beurs creëert hij een winkelgalerij waarin negen firma's hun
uitstalling hebben. Philips levert uiteraard de voor iedere etalage bijpassende
verlichting (onder andere etalageverlichting, gekleurde lampen, albastalampen en

zonlichtlampen). Voor de negende jaarbeurs ontwerpt Van Anrooy een reusachtige

stellage waarin Philips haar veelkleurige elektrische kerstboomverlichting op

passende wijze kan demonstreren.67
Op de internationale reclametentoonstelling RECLA, die in het voorjaar van 1924

in Amsterdam wordt gehouden, neemt de bekende architect Hendrik wijdeveid - in
samenwerking met Halbertsma - het ontwerp voor de Philips-stand voor zijn
rekening. Onder het motto Voor eik winkelraam is er een speciale PhiHpsiamp maakt Wijdeveid
een draaibare, ronde presentatie, verdeeld in vier kleine etalages. Het geheel draait
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Omslag van ‘Radio-leed en radio-vreugd",

Illustratie uit ‘Radio-leed en radio-vreugd".

William Heath Robinson, 1924

William Heath Robinson, 1924

Illustratie uit ‘Radio-leed en radio-vreugd".

Illustratie uit "Radio-leed en radio-vreugd*.

William Heath Robinson, 1924 |FWI

William Heath Robinson, 1924
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Illustratie uit "Radio-leed en radio-vreugd".

William Heath Robinson, 1924 |nvi

William Heath Robinson, 1924 |FW1
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rond in een soort koker met diverse soorten verlichting. Doordat de etalages steeds

Henri Anton van Anrooy (Henri)

in een andere verlichting komen, die bovendien steeds dimt en dan weer langzaam

' Amsterdam, 30 mei 1885.

tot volle helderheid aangloeit, krijgt het geheel een sprookjesachtig effect. De

t Hilversum, 5 april 1964.

firma's Philips, Focke & Meltzer (kristal, porselein, kunstvoorwerpen), Gero (zilver)

Architect Henri van Anrooy werkt voor zijn opleiding o.a. bij Theo

en S.l. de Vries (wol, stoffen, zijde) hebben zelf voor de inrichting van hun etalages

Rueter in Blaricum, De Bazel in Bussum en Berlage in Amsterdam.

zorggedragen.68

Hij is enkele jaren redactielid van Wendingen. Ontwerpen van diverse
gebouwen staan op zijn naam. Voor Philips ontwerpt hij in 1922 en

Liederen van Nederlandsch fabrikaat

1923 drie keer jaarbeursstands. Van Anrooy was gehuwd met Isabelle

Zoals gememoreerd zette Philips het medium film al eerder in voor reclame

Philips, de zuster van Gerard en Anton Philips.1”

doeleinden (onder andere in 1913, 1916 en 1919). In 1924 komt een rolprent over

Philips gereed die door Willy Mullens en Otto van Neijenhoff is vervaardigd in

Hendrikus Theodorus Wijdeveld (Hendrik)

opdracht van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat (VNF) onder de titel Philips'Glas

* Den Haag, 4 oktober 1885.

en Gloeilampenfabrieken, De film begint met een panorama van de fabrieken en toont

t Nijmegen, 20 februari 1987

verder het werk in de glasfabriek, de fabricage van argentalampen, het personeel

Meerdere architecten leveren aan het begin van de twintigste eeuw

dat de fabrieken verlaat, het laboratorium, de proeffabriek, een lagere school en

een belangrijke bijdrage aan de typografische kunsten. Een van deze

het Philipsdorp.69 Bij de vertoning van stomme films van het VNF traden vaak

architecten is Hendrik Wijdeveld die vooral bekendheid krijgt als

bestuursleden van de vereniging op als explicateur en werd tevens voor muzikale

hoofdredacteur en vormgever van het tijdschrift Wendingen. Vooral

begeleiding gezorgd. De afdeling Rotterdam van het VNF engageerde zelfs een keer

in de jaren twintig ontwerpt Wijdeveld veel drukwerk: affiches, ex-

de bekende zanger Jean Louis Pisuisse, die na de vertoning van de Philips-film begeleid

libris, diploma's, vignetten, briefpapier, boeken, banden, alfabetten.

door den Heer Stuurop, verschillende liederen van "Nederlandsch fabrikaat" op de hem eigen pakkende wijze

enz. Daarnaast is hij ook ontwerper van decors, kostuums, speelgoed.

voordroeg,70

meubels, sieraden en zelfs badmutsen. Verder zijn er ontwerpen
voor exposities, zoals de stand van Philips voor de internationale

In het blad De Reclame van oktober 1924 verschijnt een advertentie waarin een grote

reclametentoonstelling RECLA in 1924 en het interieur van het

industriële onderneming een reclametekenaar zoekt.71 Deze grote industriële

Nederlands paviljoen van de Exposition des Arts Décoratifs et des

onderneming is Philips en de bedoeling is om Hans Oertle te vervangen, die Philips

Industrielles Modernes in 1925 in Parijs. Vanaf de jaren dertig houdt

een maand eerder heeft verlaten. Op de advertentie komen honderden sollicitaties

Wijdeveld zich nog slechts sporadisch met drukwerk bezig en krijgt zijn

binnen. Van de sollicitanten die artistiek goed werk hebben ingeleverd, vallen de

bouwkundig werk weer de overhand.

meeste af omdat ze te weinig praktische ervaring of een te typisch Hollandse stijl
hebben. Uiteindelijk blijven er twee kandidaten over: Joseph Milner en een bekende artieste

uit Amsterdam. De definitieve keus valt uiteindelijk op Milner vanwege zijn grotere

ervaring.72 De bekende artieste uit Amsterdam kan bijna niemand anders zijn geweest
dan Fré Cohen.73 Milner zal zijn werkzaamheden in december 1924 beginnen.
In het najaar van 1924 is er nog iemand die solliciteert naar een functie bij de gloei

lampenfabriek in het zuiden des lands. Deze sollicitant, die het beeld van de Philips-

GROOTE INDUSTRIEELE ONDERNEMING

reclame drastisch zou gaan wijzigen, was de pas afgestudeerde, nog jonge architect

zoekt voor

het ontwerpen

van atficho.

verpakking,

drukwerkllluitraucs. advertenties en andere onderdeden

Louis Kalft. Een kennis uit zijn studententijd die eerder in 1924 bij Philips was komen

van haar uitgcbreide populaire propaganda een

RECLAME-TEEKENAAR

werken en die wist dat Kalff affiches ontwierp, maakt hem er op attent dat de

met ruime ervaring inde dl verse technieken. :waxt-wit en kleur

toenmalige reclamechef, Kurt Kauffmann, zou vertrekken. Kalff schrijft daarop een

brief aan Anton Philips waarin hij uitlegt dat hij de Philips-reclame niet modern

SoJhatonet met uirvoengc inlichtingen. onder by voeging van proeven van geleverd
urerk. te tenden aan het Bureau van „De Reclame

genoeg vindt en niet dezelfde standing vindt hebben als de grootheid en importantie
van het bedrijf. Kalff doelt hier vooral op de figuren in Oudhollandse klederdracht.

Anton Philips nodigt Kalff uit voor een gesprek en binnen een uur is de zaak beslist.

Philips werft een reclametekenaar in

Kalff kan per 1 januari 1925 bij Philips beginnen en wordt verantwoordelijk voor het

De Reclame van oktober 1924 Eu"'

artistieke aspect van de reclame.74
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Het eerste affiche van Louis Kalff:

ontwerp Louis Kalff, 1925 ,,v'1

de Doplu-kat, februari 1925 IFW)

48

5. Esthetisch leider Kalff
Philips blijft maar doorgroeien. Vooral de opkomende radio-industrie zorgt nu voor

een enorme expansie. In eerste instantie maakt de onderneming alleen onderdelen
zoals radiobuizen, acculaders, antenneveiligheden, plaatspanningsapparaten en

luidsprekers, maar later ook complete toestellen. Philips introduceert haar eerste

model, type 2501, in september 1927 op de Jaarbeurs te Utrecht. Een maand later
zou de 10.000ste arbeider in Eindhoven in dienst worden genomen.
De groei van het productassortiment heeft uiteraard gevolgen voor de reclame-

afdeling, die steeds meer ontwerpers aantrekt. Als Louis Kalff in januari 1925 zijn werk
bij Philips begint, laat hij een studio inrichten op een zolderkamertje in een oud huis

aan de Willemstraat. Kalff, Joseph Milner en Pieter Vissers zijn de eerste ontwerpers

die daar gaan werken.75 Vissers was speciaal aangenomen als technisch tekenaar

van grafieken, illustraties en clichétekeningen.76 Een half jaar later komt de jonge

Verpakkmgsdoosje voor de miniwatt-

Eindhovenaar Mathieu Clement de studio versterken. Vanwege de krappe behuizing

radiobuis. De eerste keer dat sterren en

ontwerpt en tekent Kalff meestal 's zondags thuis.

golven gecombineerd worden toegepast.

Ontwerp Louis Kalff, augustus 1925 IFW|

Kalff had als opleiding een jaar de Quellinusschool (school voor toegepaste kunsten)

te Amsterdam gevolgd en daarna zijn studie bouwkunde aan de TH Delft in 1923 met
een ingenieursdiploma afgerond. Al tijdens zijn studie ontwierp hij affiches.77 Het

eerste werkstuk van Kalff is vermoedelijk de illustratie en belettering van de omslag

van Philips Mededeeiingen No. 1 uitgegeven op 20 januari 1925. Zijn eerste affiche is een
reclame voor duplo-autolampen. Op het affiche tekent hij een zwarte kat met gele
ogen. De kat werd later met de term dupiokat aangeduid. Posters voor autolampen,

fietslampen, buiten- en binnenlampen volgen snel daarna. Kalff ontwerpt ook
verpakkingen. In augustus 1925 is zijn eerste ontwerp, een verpakkingsdoos voor de

Miniwatt Triode B406 gereed. Op een paarse achtergrond plaatst hij gele vierhoekige

sterren en daaronder een band met gele en rode golven. De sterren en golven
symboliseren respectievelijk het licht en de radiogolven. Deze elementen zouden later
in het Philips-embleem terugkomen.78

Met zijn vernieuwende stijl moderniseert Kalff in snel tempo het beeld van Philips
naar buiten toe. Hij verbreekt het contact met reclamebureau Coppens omdat hij met
zijn studio een groot deel van de advertenties zelf gaat ontwerpen. De relatie met

reclamebureau De la Mar - waar Philips aandeelhouder van was - blijft gehandhaafd.
De eerste advertenties krijgen echter een slechte pers. Zo bekritiseert het blad

De Reclame de leesbaarheid.79 Overigens zou dit tijdschrift met Kalff een zeer goede

relatie gaan onderhouden en diverse artikelen van en over hem plaatsen. En twee
keer zal Kalff een ontwerp voor de omslag maken.80 In november 1925 publiceert
De Reclame een stuk waarin Kalff zich esthetisch leider van de Philips-fabrieken laat

noemen. Hierin formuleert hij duidelijk de samenhang tussen het ontwerp van een
product, de bij het product behorende folders, brochures en posters, en de inrichting

van etalages en tentoonstellingen.81 Het begin van een huisstijl dus. Drie jaar later
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Reclamefolder voor miniwatt-radiobuizen.

Advertentie voor miniwatt-radiobuizen.

ontwerp Louis Kalff, 1925 |FW1
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Louis Kalff aan het werk, c. 1925 IFO:

Louis Christiaan Kalff (Louis, Lo)

* Amsterdam. 14 november 1897.

K^É>0NTFEEL
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1 Waalre, 16 september 1976.
Na de 5-jarige HBS te hebben doorlopen bezoekt Kalft een jaar de

Quellinusschool (school voor toegepaste kunsten) te Amsterdam.
PHILIPS M1NIWATT

In 1916 begint hij zijn studie bouwkunde aan de TH Delft, die hij in

PH1UM MINIWATT VWELL55 XALAï

1923 mei een ingenieursdiploma afrondt. Al tijdens zijn studie kan hij
zijn tekentalent ontwikkelen en maakt hij affiches. Ook als ontwerper

is hij al actief. In 1923, bij het eerste lustrumfeest van het Delftse
Studentencorps na de Eerste Wereldoorlog, ontwerpt Kalff het podium.
de 65 vlaggen en het affiche. Na zijn studie is Kalff van 1923 tot 1925

in dienst van het Architectenbureau van prof. dr. ir. Slothouwer. In
januari 1925 begint Kalff zijn werk bij Philips. Van 1925 tot en met 1929

is Kalff hier leider is van de reclamestudio (later afdeling Artistieke

Reclamefolder voor kerstboomverlichting.

Kalenderblad met reclame voor argentalampe

ontwerp Louis Kalff, 1925 ITOI

ontwerp Louis Kalff, 1925ircA'

Propaganda). Kalff maakt in zijn vrije tijd voor diverse andere bedrijven

HILfff
r

en organisaties affiches. Eind 1929 krijgt zijn werk als leider van

het Lichtadviesbureau de overhand. Daarnaast is hij hoofd van de
afdeling ARTO (artistiek ontwerp van producten), houdt hij zich af en

toe bezig met het ontwerpen van gebouwen (o.a. het Sterrenkundig
Observatorium in het Stadswandelpark te Eindhoven) en treedt hij op
als artistiek adviseur bij de aankoop van kunst en antiek bij jubilea en

andere feestelijke gelegenheden. !U Een belangrijke opdracht voor Kalff
is de bouw van het Philips Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling

van 1958 te Brussel naar een ontwerp van de Franse architect Le

|Ê
10

Corbusier. Na zijn pensionering op 1 januari 1960 begint hij aan zijn
laatste grote project: het ontwerp en de bouw van het Evoluon samen

met de Eindhovense architect Leo de Bever. In 1966, bij het 75-jarig
jubileum van Philips, wordt het gebouw dat jarenlang dienst zal doen
als tentoonstellingsruimte, geopend.2**
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Boekenlegger met reclame

Reclamefolder voor zaklantaarnlampjes,

Reclamefolder voor röntgenbuizen.

aankondiging optreden Philips harmonie.

voor luidsprekers en radiobuizen.
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Catalogus Philips Radio 1927-1928,

Reclamefolder voor radiobuizen,

Advertentie voor radiotoestel type 2501,
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geeft hij in hetzelfde blad uitleg over de esthetiek van een plakkaat: ieder plakkaat wordt
gebouwd uit de eischen die ervoor te bedenken zijn en 't wordt dus haast een wiskunstige vergelijking met
vele onbekenden! Zulk een vergelijking heeft dikwijls vele oplossingen en men kan er maar één van maken.

De onbekenden zijn papier, oplage, drukinkt, kleuren, tekst, onderwerp en nog vele andere factoren. Als nu de
gemaakte oplossing maar goed is, d.w.z. aan al deze eischen hun recht is wedervaren, dan ben ik tevreden en

behoort m.i. men niet meer naar het aesthetisch resultaat te zoeken; een zuiver utiliteitsvoorwerp, dat geheel
doordacht is, is aesthetisch ook verantwoord!82

I

Japanse invloed
Sommige affiches en reclamefolders van Kalff laten een Japanse invloed zien. Zijn

belangstelling voor de Japanse kunst en cultuur blijkt later ook uit zijn verzameling

Japans aardewerk, tsuba's en netsuke. Zijn villa in Waalre is in Japanse stijl ingericht
en hij laat er een Japanse tuin aanleggen. Kalff signeerde zijn werk meestal met LKalff,
soms in een vierkant blokje hetgeen ook een Japanse invloed verraadt.83

Een van Kalffs activiteiten is het normaliseren van het PHILIPS woordmerk, tot dan
op affiches, briefpapier en dergelijke op wel 25 verschillende manieren getekend

en gedrukt. Hoewel Kalff zelf aanvankelijk ook meerdere lettertypes toepast, gaat
zijn voorkeur langzaam uit naar een robuuster font, om uiteindelijk in een stevige
blokletter met een paar verticale streepjes er doorheen te eindigen. Uit het bewaard

PHILIPS
(LANPES POUR PHARES DE BICXCLETTES

gebleven werk van Kalff kan de volgende ontwikkeling van het woordmerk in

1926 worden afgeleid (zie pag. 53 onder). In een folder voor etalageverlichting
van februari gebruikt Kalff voor de eerste keer verticale streepjes in zijn letters,
maar de letters hebben nog schreven. Drie maanden later in mei staan er op een
folder schreefloze letters met verticale streepjes, maar de letters zijn nog aan de

Reclamefolder voor fietslampjes,

magere kant. In september is er de eerste folder met het woordmerk met de stevige

ontwerp Louis Kalff, 1926

blokletter en de verticale streepjes. Het betekent niet meteen dat er alleen nog

maar het woordmerk nieuwe stijl in de Philips-reclame wordt toegepast. Er blijven
uitzonderingen voorkomen. In advertenties wordt de nieuwe stijl echter vanaf juli

wel vrij consequent toegepast. Het nieuwe woordmerk geldt als de voorganger van
het gestandaardiseerde en beschermde woord PHILIPS zoals dat nu nog bestaat.84

In het najaar van 1926 wordt het nieuwe woordmerk aan alle Philips-organisaties

bekendgemaakt.85
Een andere activiteit is het inrichten van tentoonstellingen. Had Philips in de jaren

voor 1925 voor belangrijke tentoonstellingen zoals de Jaarbeurs en de RECLA nog de
hulp ingeroepen van architecten als Henri van Anrooy en Hendrik Wijdeveld, vanaf
1925 doet Kalff het ontwerp van de tentoonstellingsstands zelf. Als eerste gebruikt hij

hiervoor golfkarton als basismateriaal.86

Tegelijk met Kalff was Joseph Milner bij Philips in dienst gekomen. Milner volgde
na de Eerste Wereldoorlog een kunstopleiding en ging daarna als ontwerper voor
een reclamebureau werken.87 88 Eind 1924 sluit Milner een arbeidsovereenkomst met
Philips tegen een jaarsalaris van 7200 gulden.89 Hij verhuist met zijn vrouw Mary
Ellen, die zelf ook schildert, en zijn twee kinderen in december 1924 vanuit Londen

naar Eindhoven. Milners vakmanschap blijkt uit het werk dat van hem bewaard is
52

gebleven (onder andere verpakkingen en folders). Een eervolle opdracht voor Milner

Een van de eerste affiches met het

woordbeeld "PHILIPS" in stevige blokletters.

ontwerp Louis Kalff, c. 1927 |fwl
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>seph Milner werkend aan panelen voor

lilips in Brussel. 1925 nsi

>seph Milner

Chorlton-cum-Hardy (Engeland), 27 juni 1888.

Dawlish (Engeland), 5 mei 1969.
lilner werkt als leerling-lithograaf bij Harry Blacklock & Co Ltd waar

j zijn opleiding in 1909 voltooit. Hij blijft bij Blacklock werken tot
ij in 1915 dienst neemt in het Britse leger. Vanwege invaliditeit

ordt hij later uit het leger ontslagen. Na de oorlog volgt Milner
sn kunstopleiding aan de Manchester School of Arts en gaat als

ntwerper voor een reclamebureau werken. Hij wordt lid van de
ritish Water Colour Society en in het begin van de jaren twintig

xposeert hij meerdere malen enige van zijn werkstukken op de

amertentoonstellingen van de Royal Academy. Na zijn dienstverband
ij Philips van december 1924 tot februari 1926 keert Milner met zijn

amilie terug naar Engeland en gaat weer in Londen wonen. Milner
>eemt hier zijn werk als freelance reclameontwerper weer op. Aan het

indvan de jaren dertig treedt hij als reclameontwerper en illustrator

n dienst van het reclamebureau J. Arthur Dixon waar hij tot aan zijn
►ensioen in 1958 zou blijven werken. Naast zijn werk is Milner ook actief
ils vrij kunstenaar. Hij neemt aan diverse tentoonstellingen deel en is lid

ran de Langham Sketching Club. Na zijn pensionering schildert Milner
iog vele malen het landschappelijke schoon van Cornwall.2*’2a ’**
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Het verpakken van gloeilampen als
onderdeel van het Fabricageproces,

ontwerp Joseph Milner, 1925 |FCA|
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is het schilderen van acht panelen van ieder tien meter lengte voor Philips in Brussel.

De panelen beelden ieder een onderdeel van het fabricageproces van de gloeilamp

uit. Het hierbij afgedrukte paneel laat het verpakken van de gloeilampen zien. Op
de portretfoto van Milner is op de achtergrond het proces van het trekken, wikkelen
en testen van de gloeidraad nog vaag waar te nemen. Waarschijnlijk heeft het gezin

Milner in het dorpse Eindhoven van die dagen niet goed kunnen aarden, want het

gaat na ruim een jaar al weer terug naar Engeland.90 Een van de redenen zou zijn
geweest dat Milners dochter, die Hazel heette, op school werd uitgemaakt voor ezel.91

De Philipsfabrieken op de zijkant van een

Een rol speelde echter ook dat Mary Ellen geen huishoudelijke hulp kon krijgen,

verpakkingsdoosje voor argentalampen,

omdat de pastoor zijn vrouwelijke onderdanen verbood om voor het niet-katholieke

ontwerp Joseph Milner, 1925 |PCA|

gezin Milner te gaan werken.92
Radioprentjes

In de zomer van 1925 meldt zich een jongeman, Mathieu Clement, vers van de HBS
bij Kalff voor een baan als reclametekenaar. Hij heeft alleen wat les gehad van zijn
tekenleraar van het Sint-Joriscollege Jacques Zwijsen en overlegt bij zijn sollicitatie

enkele schetsen die hij in zijn vrije tijd heeft gemaakt.93 Kalff ziet wel iets in de
twintigjarige knaap en neemt Clement aan als beginnend reclametekenaar. Clement

steekt natuurlijk veel op van Kalff en de andere ontwerpers van de reclamestudio
en krijgt het vak mede daardoor snel onder de knie. Maar het is vooral zijn eigen
grote talent dat hem zo snel en zo krachtig doet presteren. Al in de loop van 1927
verschijnen de eerste reclameplaten met de handtekening van Clement. Aangenomen

mag worden dat hij dan al als volleerd ontwerper wordt beschouwd. Hoewel de

onderlinge samenwerking soms met conflicten gepaard gaat, leidt dit volgens Kalff

nooit tot echte strijd. De meningsgeschillen zijn eerder aanleiding tot amusante en

vriendschappelijke gedachtenwisselingen.94 In datzelfde jaar 1927 raakt de jonge
ontwerper Clement in een crisis. In een brief van 20 oktober 1927 aan zijn broer Jan

op Sumatra in Nederlands Oost-lndië schrijft hij dat zijn inspiratie hem in de steek
laat. Hij heeft opdracht om Philips Radioprentjes (zie pag. 62 en 68) te maken, maar dat

Verpakkingsdoosje voor argentalampen.
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Mathieu Clement in een door hem zelf

ontworpen stoel, c. 1928 ICS'

Mathieu Nicolaas Cornelis Clement (Mathieu)
' Stratum. 25 september 1905.
t Eindhoven. 20 juli 1929

Mathieu Clement meldt zich in 1919 aan voor de Ie klas van de HBS op
het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Hier heeft hij zijn eerste opleiding

in tekenen gekregen van de toenmalige tekenleraar van het Sint-

Joriscollege Jacques Zwijsen. In 1925, direct na het verlaten van de

HBS wordt hij als beginnend reclametekenaar bij Philips aangenomen.
In de loop van 1927 verschijnen de eerste reclameplaten die door

Clement zelf zijn gesigneerd. Naast zijn werk bij Philips ontwerpt
Clement ook reclame voor NV. Houtindustrie Picus te Eindhoven.
Vermoedelijk heeft hij ook het bestaande logo van de fabriek (een

specht op een boomtak) gestileerd. Half juli 1929 openbaart zich bij
Clement een ziekte aan de bijnieren die ongeneeslijk blijkt te zijn.204

Reclamefolder voor luidsprekers.
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wil maar niet lukken.95 Gelukkig zal Clement weer herstellen en alsnog zijn radioprentjes
enkele maanden later kunnen opleveren.

Op 15 maart 1927 komt de Rus wiadimir Bieikine de reclamestudio versterken.

Bielkine is met zijn ouders Rusland ontvlucht vanwege de Oktoberrevolutie. Na
een zwerftocht door Europa vestigt hij zich in 1924 in Haarlem als illustrator en

reclameontwerper. Hij is ook actief als politiek tekenaar voor het eerder genoemde
politiek-satirische weekblad De Notenkraker. Bielkine toont zich vooral een meester in

het tekenen van karikaturen.96 Over zijn opleiding is weinig bekend. In het eerste

jaar bij Philips houdt Bielkine zich vooral bezig met het illustreren van advertenties.
Later zal hij ook folders, brochures en ander klein reclamedrukwerk vervaardigen.

Grote opdrachten aan kunstenaars buiten Philips zijn er niet of nauwelijks in de

jaren 1925-1927. Wel ontwerpt reclameatelier Edg. Toussaint uit Amsterdam enkele
advertenties voor argentalampen (zie pag. 60).
Vanaf 1927 onderhoudt Philips ook banden met de Amsterdamse fotograaf
Bemard Eilers. Eilers werd internationaal als een artistiek en technisch zeer

begaafd fotograaf gezien. Daarnaast was hij een autoriteit op het gebied van

reproductietechnieken. Dikwijls combineerde hij in zijn reclamewerk de fotoopnamen met zelf ontworpen typografie.97 Vermoedelijk heeft Kalff het contact met

Eilers tot stand gebracht. In een artikel in het blad De Reclame van oktober 1929

roemt Kalff het commerciële werk van Eilers: Als hij gloeilampen fotografeert, dan schittert
uit het beeld reeds de impressie van het licht u tegen. Als hij koekjes voor Verkade maakt, dan is de

stofuitdrukking zoodanig, dat men ze zóó uit de prent zou willen nemen.

Kalff vindt dan ook dat het werk van Eilers zich gemakkelijk kan meten met de
Brochure Metalix röntgenapparaat voor

meeste commercial photographic studios uit Amerika.98 Philips gebruikt de foto's van

tandheelkundig gebruik.

Eilers voor reclamefolders, affiches en reclamekaarten. Een van zijn werken,

ontwerp Wiadimir Bielkine, 1928

een fototriptiek van drie luidsprekers, wordt uitvergroot tot een 1,5 meter brede

showcard. Verder fotografeert Eilers vele Philips-gebouwen zowel van binnen als

van buiten, waarbij hij niet vergeet de werkende mens op de gevoelige plaat vast te
leggen. Van de foto's van de in aanbouw zijnde radiofabrieken op Strijp wordt een
serie reclamekaarten uitgegeven (zie pag. 61).
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Wladimir Alexander Bielkine (Wladimir)

' Moskou (Rusland), 21 oktober 1895.
t Gran Canaria (Canarische Eilanden), 31 juli 1967.

In november 1924 vestigt de uit Rusland gevluchte Bielkine zich in

Haarlem en is daar werkzaam als illustrator en reclameontwerper.
Onder andere voor het Haarlems Dagblad tekent hij karikaturen van

politieke kopstukken. Als politiek tekenaar is hij van 1926 tot begin
1927 ook actief voor De Notenkraker, een politieksatirisch weekblad.

Op 15 maart 1927 treedt Bielkine op de Reclameafdeling bij Philips
in Eindhoven in dienst. Op 17 januari 1930 neemt Bielkine op eigen

verzoek ontslag bij Philips omdat hij minder gebonden wil zijn.

Hij blijft echter nog wel in opdracht werk voor Philips verrichten.
ook als hij van juni tot en met december 1930 in Berlijn verblijft.

Bielkine maakt ook reclame voor Metz & Co., de Bijenkorf en het
Gemeentelijk Energiebedrijf te Amsterdam, en Droste's Cacao- en

Chocoladefabrieken te Haarlem. Veel van die reclame heeft hij gemaakt
in dienst van het reclamebureau De la Mar waarvoor hij na zijn Philips
tijd gaat werken.”9

Reclamefolder voor gelijkrichters.
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Edg. Toussaint (pseudoniem van Tossanus Edgard van Hove)

• 23 november 1898.
Edg. Toussaint ontwerpt in het begin van de jaren twintig een affiche

voor de Holland Amerika Lijn in twee versies. Op het ene affiche wordt
een schip afgebeeld met op de achtergrond de skyline van New York.

terwijl op het andere een overzicht van het achterland van New York

is getekend. Van Hove maakt drukwerk voor de Rotterdamsche Lloyd
en ook is een affiche voor de Balkanexpress van zijn hand bewaard

gebleven.777 In Amsterdam opent Van Hove in de Van Woustraat zijn
eigen reclameatelier onder de naam Edg. Toussaint. Het atelier werkt
ondermeer voor bedrijven als Van Houten (cacao en chocolade).

Kreymborg (kleding) en Philips.77* In 1948 vertrekt Van Hove naar
Kaapstad in Zuid-Afrika.7’*
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Bemardus Fredericus Aloysius Eilers (Bernard)

* Amsterdam, 24 april 1878.
f Amsterdam, 26 april 1951.

Na de lagere school wordt Eilers leerling-huisschilder en volgt hij
avondlessen aan de Teekenschool voor Kunstambachten. In 1891
krijgt hij een plaats als leerling-lithograaf bij drukkerij Van Leer & Co.
Na ontslag te hebben genomen bij Van Leer treedt Eilers in dienst

van Photo-Zincografische Kunst-lnrichting Haustedt en Van Bemmel
in Amsterdam waar hij leiding geeft aan de foto- en chemigrafische

afdeling. Eilers raakt in de ban van de Nieuwe-Kunst beweging, die het
ideaal koesterde van een samengaan van kunst en industrie. Vanaf 1899

tot 1907 werkt Eilers nog voor diverse andere bedrijven. In 1907 richt
hij samen met Maurits J. Wolf de firma Eilers & Wolf op. Het bedrijf

heeft als doel het uitoefenen der zincografie. In 1908 breekt Eilers door
in de internationale wereld van de kunstfotografie. In februari heeft hij

zijn eerste tentoonstelling in Amsterdam. In juni 1911 sluit Eilers de

PHILIPS
EINOMOVE.K

firma Eilers & Wolf en opent zijn eigen bedrijf Inrichting voor Artistieke
Lichtbeeldkunst. Foto's van Eilers verschijnen in vele bladen en diverse
fotoboeken van zijn hand zien het licht. Eind 1939 heft Eilers zijn

fotoatelier op en gaat als docent aan de Amsterdamse Grafische School
werken. Later gaat hij schilderen en aquarelleren.”4

Reclamebnefkaarten van de radiofabrieken
in aanbouw, foto's Eilers, c. 1929 lfWI

Reclamefolder voor radiotoestel type 2514,

ontwerp Eilers, 1929 "w

61

IWIHILIIIP;
"3 ••*'!

®

«r>

- - =^11 v--k
’ j

n 1

'

k

0 'A.
* L -t
v

•«) 7ƒ

1/

i-a-

ff?
’,
Wi

ïï\

7v

ïk \

>

r

£

POSTES RÉCEPTEURS
TYPES 2501 ET 2502
15/^26

■Radioprentje', Reclamefolder voor
het eerste Philips radiotoestel,

62

ontwerp Mathieu Clement, 1928 ,rwi

6. De Propaganda Centrale
Als Joost Smit op 31 maart 1928 de reclameafdeling verlaat, zoekt Philips in zijn

plaats een nieuwe commerciële chef. De betreffende advertentie in De Telegraaf komt
onder ogen van Sies Numann, op dat moment werkzaam op de reclameafdeling
van General Motors Export Company in New York. Numann, pas 22 jaar, laat

zijn foto retoucheren om ouder te lijken en solliciteert naar de baan. Als hij op 18
april 1928 begint bij Philips ontdekt hij dat er al een reclamechef, G.J. Vente, is
benoemd. Numann en Vente laten zich echter niet tegen elkaar uitspelen en besluiten

Sies Numann, 1936

tot samenwerking. Numann wil eigenlijk al snel terug naar Amerika omdat de
aanloopproblemen bij de productie van het eerste radiotoestel een chaotische situatie

veroorzaken. Afkomstig van een van de best georganiseerde bedrijven van Amerika,

kan hij zich hier maar moeilijk in schikken. Othon Loupart, de commerciële directeur
van Philips, haalt hem over het nog even aan te zien." Uiteindelijk zal Numann tot
aan zijn pensioen in 1967 bij Philips blijven. Vente vertrekt na anderhalf jaar naar het

bijkantoor van het internationale reclamebureau Erwin Wasey te Rotterdam, maar zal
na de Tweede Wereldoorlog terugkeren bij Philips als directeur Sales Promotion.100

Op dezelfde dag dat Numann bij Philips begint, vertrekt een zware Philips-delegatie
met Anton Philips en Othon Loupart naar de VS. Een van de vele zaken die het
gezelschap in Amerika bestudeert, is de organisatie van de reclameafdeling
bij General Electric.101 In de loop van 1928 wordt op basis van dit model de

reclameafdeling bij Philips geherstructureerd. Dit leidt met ingang van 1 december

Etsko Schuitema (rechts) met Nicolaas

1928 tot de oprichting van de vier afdelingen Commerciële, Literaire, Technische en

Halbertsma tijdens de Edison Lichtweek,

Artistieke Propaganda. De afdeling Commerciële Propaganda staat onder leiding

1929 ,PCA|

van G.J. Vente met als plaatsvervanger Sies Numann. Aan het hoofd van de afdeling
Literaire Propaganda komt Jacob Sterkenburg te staan; hij is daarmee ook baas

van het Philips Persbureau Industria. Nicolaas Halbertsma blijft de scepter zwaaien
over de afdeling Technische Propaganda en Louis Kalff wordt hoofd van de afdeling
Artistieke Propaganda, de vroegere reclamestudio.102

Waarschuwing aan verkoopfilialen
De vier afdelingshoofden vormen gezamenlijk de Propaganda Centrale en vergaderen

eenmaal per week. De circulaire waarmee de reorganisatie aan belanghebbenden
ter kennis wordt gebracht, verduidelijkt de verantwoordelijkheden. De taak van de
Propaganda Centrale omvat het opstellen van campagnes op basis van de door

de commerciële afdeling opgestelde verkoopprogramma's. Hiervoor zal centraal al

het materiaal ontworpen worden, rekening houdend met de smaakverschillen van
de consument in de Latijnse, Angelsaksische, Germaanse en Zuid-Amerikaanse
landen. In elk van de voor deze vier 'smaakrichtingen' toonaangevende landen zal

de Propaganda Centrale in relatie treden met een prominent reclametekenbureau,
waaraan bekende kunstenaars verbonden zijn. De relaties met deze bureaus en het

uitgeven van opdrachten blijft exclusief voorbehouden aan het nieuwe comité van
de vier hoofden.
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Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen het creatieve deel en de

ontwerp Louis Kalff. c. 1928 ,r*;

toepassing en distributie van de reclame. De Propaganda Centrale krijgt de

verantwoordelijkheid over het creatieve deel en de vervaardiging en inkoop van
reclamematerialen. De verkoopfilialen in de verschillende landen dragen zorg voor

de toepassing en distributie, waarbij er sterk op wordt aangedrongen dit werk uit te
besteden aan een in het land gevestigd reclamebureau. Het is uitdrukkelijk niet de

bedoeling dat de verkoopfilialen zelf ontwerpen of laten ontwerpen.103
De opvallende nadruk op het centraal regelen van het creatieve deel van de

reclame geldt vermoedelijk als een waarschuwing aan het adres van de verkoop
maatschappijen die blijkbaar steeds meer hun eigen gang gaan en zich weinig

aantrekken van 'Eindhoven'.

In de nieuwe organisatie bestaan de werkzaamheden van de afdeling Artistieke

Propaganda uit:
1. Het ontwerpen van affiches, showcards, series advertenties, illustraties van

brochures.
2. Medewerking aan tentoonstellingen.
3. Medewerking aan de etalagedienst.
4. Verspreiding van de van andere filialen ontvangen geslaagde ontwerpen tussen

de filialen in overleg met de afdeling Commerciële Propaganda.
5. Het voorzien van alle filialen (voor zover mogelijk) van de voor hun land geschikte
artistieke ontwerpen.
6. De esthetische verzorging van de Philips-producten.
7. De esthetische beoordeling van het door de Commerciële Propaganda in te

kopen reclamemateriaal.104

PHILIPS

Activiteit 6, de esthetische verzorging van de Philips-producten, is in dit rijtje een
wat vreemde eend in de bijt. Blijkbaar wist men in 1928 nog niet goed raad met de
functie die tegenwoordig product design heet. Omstreeks 1930 zal deze activiteit apart

IMl»

ondergebracht worden in de afdeling ARTO (artistiek ontwerp van producten). Uit het
organisatieschema van de Artistieke Propaganda valt op te maken dat de afdeling per
1 januari 1929 achttien personen op de loonlijst heeft, waarvan zeven ontwerpers in
vaste dienst: Kalff, Clement, Bielkine, Eichhorn, Probst, Van Leeuwen en Nuiver.105

Campagnes als noviteit

Onder de enigszins vreemde naam Verbruiksontwikkeling wordt in de loop van

1928 ook een afdeling voor reclame en saies promotion opgericht voor de verkoop
maatschappij voor Nederland (Hollandsche Afdeling), met Etsko Schuitema aan

het hoofd. Schuitema maakt spoedig naam binnen het bedrijf met slogans als Uw
huis vol licht en De wereld onder Uw dak.106 Terwijl Schuitema voor Nederland campagnes

ontwikkelt, doet Numann hetzelfde op internationaal gebied. Numann constateert
overigens dat Nederland op reclamegebied, vooral wat betreft de artistieke kant,
nog ver achter loopt bij Amerika.107 Het hele idee van intensieve, samenhangende
reclameactiviteiten is compleet nieuw voor Nederland. Als Philips de campagne Uw

huis vol licht lanceert, schrijft het huisorgaan van De la Mar MeerBaet.
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De verkoopleiding van die industrie [lees: Philips] brengt daarmee iets unieks in onze reclame wereld. Een
boekje, qua teekenwerk, tekst en druk in de puntjes verzorgd, dat een geheel van te voren beraamd plan de
campagne voor een weidsche reclame voor licht brengt en den winkeliers er juist zooveel van vertelt als tot

opwekking van hun zin voor medewerking noodig /s.108

Numann maakt zijn eerste reclamecampagne voor het radiotoestel type 2514,
bestaande uit advertenties, persartikelen, brieven aan handelaren, enz.; alles wordt
samen in een groot boek gebundeld. Loupart, de directe chef van Numann, raakt

hier zeer van onder de indruk want zoiets had hij nog nooit eerder gezien. Loupart

toont het werkstuk aan Van Eendenburg, de directeur van Philips Engeland. Van
Eendenburg die meer van reclame afwist dan Loupart, vat zijn mening als volgt

samen: "Als je zo door gaat, gaat het de goede kant op. De kwaliteit is natuurlijk niet
goed, het is troep, maar het idee is goed." 109

Vermenging van duitsch modernisme en franschen smaak

Werkten er in oktober 1927 ruim 10.000 werknemers bij Philips in Eindhoven, een jaar
later waren dit er al 15.000. Ondanks de toenemende drukte op de reclamestudio,
vinden Kalff en Bielkine nog tijd om samen een tentoonstelling van hun werk en vrije

kunst in de Waag te Haarlem te houden.110 Voor het Eindhovensch Dagblad tekent Bielkine

karikaturen van gemeenteraadsleden en illustreert hij af en toe een artikel. De krant
lijkt wat minder gecharmeerd van zijn spotprenten, want daarvan is er voor zover
bekend slechts één verschenen.111

Mathieu Clement weet in de loop van 1928 zijn crisis te overwinnen. Hij krijgt weer
inspiratie en in de loop van 1928 maakt hij zijn Philips radioprentjes waar hij enkele

maanden eerder nog op vastliep. Er zijn twee reclameplaten van Clement bekend
waarop hij het eerste radioapparaat van Philips type 2501 afbeeldt. De ene reclame

plaat komt voor op een folder bestemd voor de Franse markt en is gedateerd op
15 juli 1928 (zie pag. 62). De andere plaat staat in het Kerstnummer van de Haagsche

Post van 1928 (zie pag. 68). Beide afbeeldingen behoren tot het beste deel van zijn
werk. Op geraffineerde wijze legt hij de associatie tussen het Philips-radioapparaat

en begrippen als modern en vooruitstrevend. Het is duidelijk dat met dit apparaat het
ultieme geluk binnen ieders handbereik komt. Kalff zou dit werk later karakteriseren
als een gunstige vermenging van duitsch modernisme en franschen smaak, zonder in de uitersten van een
dier richtingen te vervallen en er ligt een klaarheid en zuiverheid in zijn teekenmgen, die men slechts zelden

aantreft.''''2 In de kerstplaat heeft Clement de meubels verwerkt die hij zelf in zijn vrije

tijd heeft ontworpen en gemaakt, geïnspireerd door het werk van de Stijlgroep en
Rietveld in het bijzonder. Een opmerkelijk detail: vanaf begin 1928 gaat Clement zijn

reclameplaten anders signeren. Ondertekent hij eerst meestal met MC in normale

hoofdletters, na zijn crisis wijzigt hij dit in een hoekige M en C, waarbij de M in de C
wordt geplaatst.

In 1928 komen twee Duitse reclameontwerpers de studio versterken. In juni begint
Kari Eichhorn zijn werkzaamheden en in oktober volgt Cari Probst. Het werk van Eichhorn

heeft voornamelijk betrekking op reclame voor grootconsumenten met artikelen als
armaturen voor buitenverlichting en verlichting van fabriekshallen, warenhuizen,
kantoren en dergelijke (zie pag. 72-73). Probst ontwerpt zowel reclame die direct
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R„,,m.<o1der voor „.lijkricM.r typ. ’017.

ontwerp Mathieu Clement. 1928

Reclamefolder voor plaatspanningapparaat

Affiche voor Philips radio,

type 3005, ontwerp Mathieu Clement, 1928 |Fvn

ontwerp Mathieu Clement, c 1928|PC*'

Reclamefolder voor radiobuizen,

het eerste Philips radiotoestel,

ontwerp Mathieu Clement, 1928 |FW1
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gericht is op de consument als reclame voor installateurs, overheden, industrie

en ziekenhuizen. Hij had het vermogen het reclamewerk voor deze laatste groep
de nodige robuustheid en betrouwbaarheid te geven. In zijn illustraties voor de

omslagen van de door de Propaganda-afdeling uitgegeven bladen Pubiicity Waves en
Philips Bulletin beeldt hij vaak reusachtige fabrieksgebouwen en felgekleurde vlaggen

af. Gebouwen geeft hij meestal een monumentale uitstraling. Een voorbeeld is de

omslag van Pubiicity Waves nr. 13 (zie pag. 74). Deze plaat stelt Eindhoven voor in de

verbeelding van de tekenaar. De Philips Lichttoren oogt grootser dan in werkelijkheid.
Een vliegtuig maakt aanstalten om te gaan landen. Een trein snelt onder de voet

gangersbrug bij de Woenselse overweg door en in de haven van Eindhoven liggen
grote zeeschepen aangemeerd.

In 1928 maakt Erwin Gaiiiard in opdracht een affiche voor Philips-luidsprekers (zie
pag. 76). Biografische gegevens over Erwin Gaiiiard zijn nauwelijks voorhanden

ondanks het feit dat hij in de dertiger jaren voor vele bedrijven in Nederland affiches

heeft ontworpen (onder andere KLM, de Batavialijn, de Holland-Afrikalijn, Van Nelle
en de Spoorwegen). Wel is bekend dat hij in dienst is geweest van drukkerij Van Leer

& Co in Amsterdam.113
In het kielzog van het snel groeiende Philips-bedrijf ontstaan, groeien en bloeien
in de regio allerlei toeleveranciers. Voor de afdeling reclame moet men hierbij

denken aan drukkerijen, reclamebureaus, fotografen, verpakkingsbedrijven en
tentoonstellingsbouwers. Een voorbeeld is drukkerij Tielen uit Boxtel waarmee

Philips tot op de dag van vandaag een relatie onderhoudt.114 Een ander voorbeeld

betreft het reclamebureau van Willem Kuhr aan de Smalle Haven te Eindhoven, dat zich
vooral richtte op de buitenreclame. Philips schakelt Kuhr in voor het vervaardigen

van reclameborden voor speciale evenementen. De afbeeldingen die op de borden
moesten komen, werden nageschilderd van door Philips-ontwerpers vervaardigd
reclamemateriaal (zie pag. 76 ). In het begin van de jaren dertig verbreekt Philips

de relatie met Kuhr vanwege diens communistische sympathieën. Kuhr zou
in Eindhoven vooral bekendheid krijgen als schilder van bioscooptableaus.115

Photografie PR. [= Peter Reïjnders] uit Eindhoven is een ander bedrijf dat veel werk
voor Philips verricht (zie pag. 77).116
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Gebruiksaanwijzing voor radiotoestel type 2502,
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Reclamefolder voor antenneveiligheid,

Reclamefolder voor hoogspannmgaanwijzers,

Brochure over de montage van radio-installaties.

Reclamefolder voor miniwatt-radiobuizen.

ontwerp Wladimir Bielkine, 1928 *****

ontwerp Wladimir Bielkine, 1928 ,*CAI
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Karl Eichhorn

• Hildesheim (Duitsland). 19 februari 1902
t Hannover (Duitsland), 12 juli 1959.

Op 12 juni 1928 vestigt Eichhorn zich vanuit Sarstedt (Duitsland) in

Eindhoven en begint zijn werk bij de afdeling Reclame van Philips.’”

Als de afdeling Reclame op 1 december 1928 wordt omgezet in de
Propaganda Centrale, vermeldt het organisatieschema dat Eichhorn
- samen met Carl Probst en Mathieu Clement • staat opgesteld voor

het maken van kleurwerk. showcards en verpakkingen.’” Eichhorn

heeft Philips in de loop van 1930 weer verlaten. Vermoedelijk is hij zijn
vak van reclametekenaar blijven uitoefenen want er is een affiche van

hem bekend uit 1932 voor het radiomerk OWIN uit Hannover. In 1933

vestigt hij zich weer in Sarstedt. Tijdens de oorlog wordt Eichhorn door
de Russen krijgsgevangen genomen. Pas in 1947 wordt hij daaruit

vrijgelaten en keert hij terug naar zijn woonplaats Sarstedt.”3
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Reclamefolder voor hchtarmaturen voor

Reclamefolder voor PHILUMA armaturen

warenhuizen, kantoren, ziekenhuizen, etc..

voor fabrieksverlichting.

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 ,rwl

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 "W1
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PHILUMA
Reclamefolder voor PHILUMA armaturen

Reclamefolder voor PHILIFLOOD armaturen

experimenteel gebruik op televisiegebied.

voor fabrieksverlichting.

voor buitenverlichting.

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 IJGI

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 |FWI

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 irw‘

Reclamefolder voor een neonlamp voor

Reclamefolder voor PHILILITE armaturen

Reclamefolder voor PHILIRAY

voor winkels en kantoren.

(reflectoren voor etalageverlichting),

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 ir'v’

ontwerp Karl Eichhorn, 1929 ""'l
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Carl Probst zittend aan zijn bureau. Naast

hem staat Jan Kickhefer. Op de achtergrond

een affiche van Kalff voor radiobuizen.
c. 1931 «w

Kart Otto Probst (Carl)

• Berlijn (Duitsland). 12 augustus 1895.
t Wandlitz (D.D.R.), 29 november 1951.

Carl Probst werkt vanaf oktober 1928 tot februari 1939 op de afdeling

Artistieke Propaganda van Philips. Zijn salaris is 700 gulden per
maand.’4' Voor die tijd een zeer aanzienlijk inkomen en aangenomen

mag worden dat Probst in Berlijn als een goede ontwerper bekend heeft
gestaan. In 1939 wordt hij ontslagen en keert hij terug naar Duitsland

waar hij in Wandlitz ten noorden van Berlijn gaat wonen.”2

Impressie van Eindhoven bij nacht op de

omslag van Publicity Waves nr. 13,
ontwerp Carl Probst. 1931 |FWI
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Brochure voor argentalampen.
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PHILULEX
Reclamefolder voor hoogspanningsaanwijzers.

ontwerp Carl Probst, 1930 irCA|
Reclamefolder voor PHILULEX

(armaturen voor straatverlichting).

ontwerp Carl Probst, 1930 |FW|
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Erwin Gaillard
Erwin Gaillard ontwerpt in de jaren dertig voor vele bedrijven in
Nederland affiches, zoals de KLM, de Batavialijn, de Holland-Afrikalijn,
van Nelle, de Spoorwegen en het toerisme. Hij is in dienst van drukkerij

Van Leer & Co in Amsterdam.”* Gaillard neemt met twee inzendingen
deel aan de tentoonstelling over reclamekunst die van 25 oktober

tot 24 november 1935 in het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt
gehouden.

FOR PERFECT
RECEPTIOP

LOE3K?:.'*'".T

-

Wilhelmus Josephus Jan Dirk Kuhr (Willem)

; 9

• Eindhoven. 6 september 1894.
t Eindhoven. 25 december 1961.
Voordat Willem Kuhr als reclameschilder zijn brood verdient, is hij al

■F. J

banketbakker, schipper en buhnemeester van de Cinema Parisien in
Eindhoven geweest. In zijn atelier aan de Smalle Haven vervaardigt

.9

hij de panelen voor de buitenreclame. In die hoedanigheid krijgt

tl

hij in de jaren twintig van de vorige eeuw ook opdrachten van

Philips. Vanwege zijn linkse sympathieën komt hier een einde aan.

Vanaf de jaren dertig gaat hij zich toeleggen op het schilderen van

bioscooptableaus. In het begin voor de Cinema Parisien, daarna ook
voor alle andere Eindhovense bioscopen (Rembrandt, Chicago en City).
Afgezien van verblijven in Amsterdam in de periode 1936-1940, heeft

Kuhr dit werk tot 1960 volgehouden. In zijn vrije tijd was Kuhr een niet
onverdienstelijk kunstschilder.

LOUD SPEAKERS

k«n4rc

-

*
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Affiche voor luidsprekers.

ontwerp Erwin Gaillard, 1928 IS0W|

Willem Kuhr (zittend rechts) met enkele
medewerkers in zijn atelier. Borden met

reclame voor de argentalamp naar ontwerp
van Hans Oertle staan klaar ,G*:
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_____ _“

Petrus Lambertus Wilhelmus Reijnders (Peter)

* Den Bosch, 24 /uli 1900.

t 1974
Al op jonge leeftijd is fotograferen en filmen een hobby van Peter

Reijnders. Na diverse baantjes als vertegenwoordiger besluit hij in 1930
in Eindhoven een foto- en filmbedrijf te starten (Photographie P.R.).

Met het geld dat de fotografie opbrengt, hoopt hij vrije films te kunnen

produceren. Van Philips krijgt hij niet alleen opdrachten voor het maken
van productfoto's, maar het bedrijf weet hem ook te vinden voor allerlei
technische problemen. Reijnders sluit zich aan bij de Eindhovense

afdeling van De Nederlandse Smalfilmliga. Hij maakt diverse films
en wint vele prijzen. Met zijn creativiteit en technische vaardigheid is
Reijnders de grote animator van het Sprookjesbos in De Efteling dat in

1952 zijn poorten opent.'"®3

Trucagefoto voor reclame voor radiobuizen.

foto Peter Reijnders, c. 1931 ,rw’

Foto voor reclame voor radiotoestel type 932A,

foto Peter Reijnders, c. 1931 IFWI

Foto voor een brochure voor Philips hoogtezon.

foto Peter Reijnders, c. 1931

irwi

77

Reclamefolder voor fabrieksverlichting.

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 IFW1
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7. Groei en bloei van de afdeling Artistieke Propaganda
De omzet van Philips blijft alsmaar groeien en de winst over 1929 bereikt een

~Wat kost meer,

record-hoogte. Op 15 april van dat jaar doet de 20.000ste werknemer bij Philips in
Eindhoven zijn intrede. In Nederland telt Philips dan in totaal 25.000 medewerkers,

een stijging van 10.000 in nog geen anderhalf jaar.
De afdeling Artistieke Propaganda krijgt het zo druk dat het aantal reclame
ontwerpers toeneemt tot elf aan het eind van 1929. In januari komt Cornelis van

Leeuwen naar Eindhoven. Als hij zich in het bevolkingsregister laat inschrijven,

geeft hij als beroep kunstschilder op.117 Van Leeuwen volgde twee jaar onderwijs

aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten waar hij les krijgt van
Van Maasdijk, Luns, Heijberg en Herman Mees.118 Op de afdeling Artistieke
Propaganda specialiseert hij zich in de illustratieve aquarel. In zijn eerste jaar

maakt Van Leeuwen ondermeer enkele folders die wijzen op de voordelen van een
betere verlichting in werkplaatsen en fabrieken. Ook werkt hij mee aan een grote,

goed licht.
of'
slecht werk?

landelijke reclamecampagne om argentalampen te promoten. In het kader van deze
campagne (Uw huis vol licht!) verschijnen gedurende het gehele jaar advertenties in
dagbladen en tijdschriften.

In april wordt Jac Huiver als medewerker toegevoegd aan de afdeling Artistieke

Propaganda. Maar hij blijft daarnaast voor eenderde deel van zijn tijd als freelance

Reclamefolder voor fabrieksverlichting,

ontwerper actief.119 Nuiver had in zijn jeugd in de avonduren gestudeerd aan de

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 IFWI

Academie Minerva voor Beeldende en Toegepaste Kunst te Groningen en verzorgt

vooral de lay-out van het reclamedrukwerk.120 Misschien is dit de reden dat er niet

zoveel gesigneerd werk van hem bestaat. Als voorbeeld is een advertentie voor
de luidspreker type 2011 afgebeeld, beter bekend als de Meesterzanger. Hier toont

Nuiver vooral zijn vakmanschap in het kalligraferen (zie pag. 82-83).
Een maand na Van Leeuwen komt Guust Hens het team versterken. Hens volgde

een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Bosch, waar hij
les kreeg van onder andere Piet Slager.121 Hij studeerde ook enige tijd publiciteit

in Parijs en Londen.122 Naast het ontwerpen van reclamefolders maakt Hens vele

illustraties voor het Philips Bulletin (zie pag. 84-85).
In juli volgen Emiei Wagner en Jan van Wees. Wagner wilde al heel vroeg kunstschilder

worden, tegen de zin van zijn vader. In Amsterdam heeft hij les gehad van Jacob
Israels.123 Wagner zal maar vier maanden bij Philips blijven, omdat hij toch
liever vrij kunstenaar was en zich moeilijk kon voegen naar de regels van een

groot bedrijf.124 Toch is er werk van hem bewaard gebleven. Naast het getoonde

etalagekarton maakt Wagner diverse ontwerpen voor de actie Uw huis vol licht! Een
van die ontwerpen is voor een keukenarmatuur die de pottenkijker werd genoemd.

Dankzij deze armatuur kon moeder de vrouw gemakkelijk vaststellen of het eten al

gaar was (zie pag. 86).
Jan van Wees volgde in de avonduren cursussen bij het tekeninstituut Piersma in

Amsterdam. In 1922 slaagt hij voor zijn Akte van Bekwaamheid voor Lager Onder
wijs in het handtekenen en in 1928 haalt hij zijn Akte van Bekwaamheid voor Nijver

heidsonderwijs in het handtekenen en decoratief tekenen.125 Van Wees ontwerpt
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Reclamefolder voor fabrieksverlichting.

Reclamefolder voor fabrieksverlichting.

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 1FW1

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 ,FWI

Cornelis van Leeuwen met vrouw en kind.
c. 1928“*’

Cornelis Gerrrt van Leeuwen (Cornelis, Cor)

• Gouda. 23 januari 1892.

1 Rotterdam, 28 september 1949.
Cornelis van Leeuwen, die tekentalent heeft, gaat op jeugdige leeftijd

werken op een plateelbakkerij in Gouda waar hij zijn gave goed kan
gebruiken. Op 22-jarige leeftijd krijgt Van Leeuwen een studiebeurs

aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten. Twee jaar
lang volgt hij het onderwijs in de schildersklasse, waar hij les krijgt
van Maasdijk, Luns, Heijberg en Herman Mees.’*2 Van januari 1929 tot

augustus 1931 werkt Van Leeuwen bij Philips op de afdeling Artistieke

Propaganda. Dan neemt hij ontslag en gaat met zijn gezin terug naar
het westen van het land. Vanaf het moment legt hij zich geheel toe op

de vrije schilderkunst. Aanvankelijk schildert, aquarelleen en tekent
hij landschappen. Later gaat hij zich toeleggen op figuren (clowns) en
vooral religieuze onderwerpen. Hij heeft een eigen opvatting van het
expressionisme, dat in zijn later werk goed tot uiting komt.2*’ Zijn werk
wordt algemeen als zwaarmoedig en tragisch gedefinieerd, waarbij

men zijn gouaches als zijn beste werk beschouwd. Pas na de oorlog

begint van Leeuwen enige bekendheid te verkrijgen. Een jaar voor zijn
dood, in 1948, heeft hij zijn eerste tentoonstelling.2**

Reclamefolder voor gelijkrichter type 3009,

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 ,rwl
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Reclamefolder voor fabrieksverlichting.

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 |FW1

Brochure voor keukenarmaturen.

Advertentie voor de campagne

ontwerp Cornelis van Leeuwen, 1929 invi

"Uw huis vol licht!".

ontwerp Cornelis van Leeuwen, c. 1929IFW1
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Reclamefolder voor radiotoestel type 2502,

Advertentie voor argentalampen.

Advertentie voor argentalampen.
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Catalogus voor radiobuizen,

Brochure Philips demonstratiezalen,

Philips Omroep Holland Indiê,

ontwerp Jac. Nuiver, 1935 ,n*1

ontwerp Jac. Nuiver, 1930 UCI

ontwerp Jac. Nuiver, c. 1930 l’*1
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Jac. Nuiver, c. 1930

Jacob Nuiver (Jac)

* Groningen, 1 oktober 1892.
t Amsterdam, 27 juni 1953.

Jac Nuiver gaat op 14-jarige leeftijd als leerling aan de slag bij Boek- en
Steendrukkerij Casparie te Groningen. Hij werkt daar vijf jaar tot grote

tevredenheid zoals zijn getuigschrift vermeldt. In de avonduren studeert

hij aan de Academie Minerva voor Beeldende en Toegepaste Kunst te
Groningen waar hij de lessen met zeer goed gevolg heeft bijgewoond.
Omstreeks 1912 verhuist Nuiver naar Amsterdam en werkt daar bij

verschillende drukkerijen. Bij van Leer krijgt hij de gelegenheid de
reproductietechnieken grondig te leren kennen, terwijl daarna Blikman

& Sartorius hem een inzicht geeft in boekbinderij, boekdrukkerij

en steendrukkerij. Ondertussen krijgt hij in zijn vrije tijd lessen van
André Vlaanderen die hem de beginselen van het grafisch ontwerpen
bijbrengt. Eind 1919 vertrekt Nuiver naar de Oost maar vanwege het

klimaat is hij twee jaar later al weer terug. Van 1921 tot april 1929 werkt
Nuiver als freelance grafisch ontwerper. Dan wordt hij medewerker van

de afdeling Artistieke Propaganda bij Philips in Eindhoven. Drie jaar

later herneemt hij zijn werkzaamheden als freelancer in Amsterdam
Philips Bulletin van maart 1930,

Nuiver wordt in 1932 ook ontwerper bij papiergroothandel P. Proost

ontwerp Jac. Nuiver|FWI

& Zoon te Amsterdam. Na enkele jaren wordt dit een volledig dienst

verband, dat later weer wordt omgezet in een parttime baan.
's Morgens werkt hij bij Proost en 's middags als freelance ontwerper

thuis. Mede door de ontberingen in de oorlogsjaren (1940-1945) gaat

zijn gezondheid in het begin van de jaren vijftig geleidelijk achteruit."4 ***
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Guust Hens ,MOi

August Frans Hens (Guust)

• Zwolle, 28 november 1907.
1 Katwijk. 6 november 1976.

Reclamefolder voor kerstboomkaarsjes

Philips Bulletin van april 1930,

Na de lagere school bezoekt Hens het gymnasium te Nijmegen waarna

en illuminatielampjes.

ontwerp Guust Hens |PC*'

hij een opleiding volgt aan de Academie voor Beeldende Kunsten in

ontwerp Guust Hens, 1929 IJGI

Den Bosch, waar hij les krijgt van o.a. Piet Slager.2M Hij studeert enige

tijd publiciteit in Parijs en London alvorens in mei 1929 bij Philips

op de afdeling Artistieke Propaganda in dienst te treden. Na Philips
werkt Hens een paar jaren bij De Bijenkorf te Rotterdam, is vervolgens

een poosje freelancer, en is in de laatste drie jaren tot aan de oorlog
werkzaam bij Staal en Co te Rotterdam. Tijdens de oorlog tekent Hens

typische oorlogstaferelen zoals een distributiekantoor, het deporteren
van Joden, weldoorvoede Wehrmachtofficieren en uitgemergelde

PCJ

/

SHORi
WAVE5 AND

Nederlanders. Op 11 november 1944 wordt Hens tijdens een razzia

in Rotterdam opgepakl en in Duitsland tewerkgesteld. Na de oorlog

wordt Hens weer freelancer.277 In de jaren vijftig illustreert hij boeken
en ontwerpt diverse affiches. De affiches hebben vaak als onderwerp

toeristische attracties in Nederland (o.a. Madurodam, Avifauna, de

LONG

Keukenhof).221

DISTAHCES

L
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I
IDSC1ENCE.
Brochure over de Philips kortegolfzender PCJ,
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ontwerp Guust Hens, 1929 |fW|

Brochure voor radio.

ontwerp Guust Hens, c. 1929 |PCA|

Philips Bulletin van september/oktober 1930,

ontwerp Guust Hens|PCA|

85

Emiel Wagner

George Emile Wagner (Emiel)
• Winschoten, 7 september 1889.
t Utrecht. 16 oktober 1964.

Wagner wil al heel jong niets liever dan kunstschilder worden. Na een
kort verblijf in Indië gaat hij in Amsterdam wonen waar hij les krijgt van
Jacob Israels. Na Amsterdam volgt een periode van vele omzwervingen

door heel Nederland. Begin augustus 1929 verhuist Wagner met vrouw
en negen kinderen naar Eindhoven. Na enkele maanden verlaat Wagner

Philips omdat hij niet gebonden wil zijn. Het liefst schilderde hij als vrij

kunstenaar portretten; zijn reclamewerk deed hij puur om den brode.
Vanuit Eindhoven vertrekt het gezin Wagner naar Nijmegen. Hier

komt Wagner toch weer in de reclame terecht (o.a. voor schoenen).
Daarna krijgt hij veel opdrachten voor schilderijen, vooral portretten en

stillevens. Na Nijmegen, Velp en Den Haag vestigt Wagner zich in
Utrecht. Hij heeft inmiddels honderden portretten geschilderd zonder

ook maar enigszins in de publiciteit te komen. Dit verandert echter
in het najaar van 1955, als hem gevraagd wordt het portret van

Kardinaal de Jong te schilderen. Deze kardinaal die door zijn verzet

tegen de Duitse bezetters een nationaal figuur was geworden, was

op 8 september 1955 op bijna 70-jarige leeftijd overleden. Wagner

aanvaardt de opdracht en na drie maanden is het schilderij klaar.”4

De pottenkijker.
ontwerp Emiel

Wagner, 1929 "**'

Etalagekarton voor argentalampen,
ontwerp Emiel Wagner, 1929 |PCA|
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Johannes Petrus van Wees (Jan)
' Haarlem, 13 juni 1902.
t Valkenswaard. 25 september 1986.

Jan van Wees gaat in 1917 werken en volgt in de avonduren cursussen
bij het tekeninstituut Piersma in Amsterdam. In 1922 slaagt hij voor zijn

i
!

Akte van Bekwaamheid voor Lager Onderwijs in het handtekenen. In
1928 haalt hij zijn Akte van Bekwaamheid voor Nijverheidsonderwijs
in het handtekenen en decoratief tekenen. Van Wees heeft diverse

baantjes. Hij is o.a. huisschilder, tekenaar in een blikfabriek, lithograaf.
en tekenaar/ontwerper bij Van Houten in Weesp. In juli 1929 begint

hij zijn werk op de afdeling Artistieke Propaganda bij Philips. Vanaf

1939, als de Artistieke Propaganda onderdeel is van de Eindhovensche
Drukkerij, zal hij ook voor andere bedrijven dan Philips reclame

maken (o.a. voor Organon en Zwitsal). In het personeelsblad van de

Eindhovensche Drukkerij, ED-nieuws, tekent hij de portretten van
jubilarissen en regelmatig schrijft hij een stukje of plaatst een gedicht

in het blad. Na zijn pensionering in 1962 maakt Van Wees nog vele
olieverfschilderijen.7”

wWEERGEVERS
Achterzijde omslag Philips Bulletin mei 1931,

ontwerp Jan van Wees |fwl
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affiches, folders en brochures en illustreert in diverse tijdschriften van Philips- Hij
ontwerpt ondermeer een interessante omslag van het Philips Bulletin van mei 1931,
een van de eerste keren dat foto's in een Philips-reclame worden gebruikt (zie pag.

87). De tekst Philips Cine Sonor in filmstroken is een leuke vondst voor de omslag van
een brochure over fotocellen die toegepast worden bij geluidsfilms (zie pag. 124).

Kalff treedt terug
De vreugde over de goede gang van zaken bij de afdeling Artistieke Propaganda

wordt plotseling wreed verstoord, als zich bij de veelbelovende ontwerper Mathieu
Clement een ongeneeslijke ziekte aan de bijnieren openbaart. Volgens artsen van nu

wijzen de symptomen in de richting van de ziekte van Addison. Al na enkele dagen
sterft hij op zaterdag 20 juli 1929, nog geen 24 jaar oud. 6 Het spreekt voor zich dat

de dood van Clement een grote schok veroorzaakt bij familie en kennissen. Onder
grote belangstelling vindt op dinsdag 23 juli de begrafenis plaats in de parochiekerk
van de H. Antonius in het Villapark in Eindhoven. Onder de vele aanwezigen is ook

Mathieu Clement getekend door Louis Kalff,

Louis Kalff.127 Een jaar later zegt Kalff in een artikel in De Groene Amsterdammer. "Ik ben

c. 19281CSI

er van overtuigd dat hij een groot talent bezat en dat hij bij een langer leven zeker
tot grote dingen in staat was geweest." 128

Omdat Kalff van plan is zich uit de dagelijkse leiding van de afdeling Artistieke
Propaganda terug te trekken, gaat hij op zoek naar een vervanger. Hij vindt deze

persoon in de politieke affichetekenaar Walter von Wenz, een Duitser van adellijke
komaf wiens volledige naam Walter von Wenz zu Niederiahnstein was. Voorbestemd om
officier te worden, komt hij echter als antimilitarist en communist uit de Eerste

Wereldoorlog. Von Wenz neemt actief deel aan de opstanden die vervolgens in

DIESONNE
'+ DEI
.-NACHT

München uitbreken, wordt gevangen genomen maar weet naar Nederland te
vluchten.129 Vanaf het begin van de jaren twintig maakt deze Duitser in Nederland

affiches voor linkse partijen en vakbonden en vanaf januari 1927 gaat hij politieke

tekeningen maken voor het eerder genoemde blad De Notenkraker. Ook tekent hij af en
toe voor Roode Hulp, het orgaan van de gelijknamige, communistisch georiënteerde

organisatie die opkwam voor politiek vervolgden. Door zijn verkiezingsaffiches
krijgt Von Wenz een zekere bekendheid die in 1928 leidt tot een opdracht van Philips
voor het maken van een affiche voor de Argentalamp.130 Het ontwerp valt zo goed

in de smaak, dat Philips hem vraagt chef van de afdeling Artistieke Propaganda te
worden. Von Wenz voelt daar wel wat voor en omstreeks augustus 1929 treedt hij in
dienst.131

K1£NTa

Von Wenz had les gekregen van professor Angelo Jank aan de Academie voor

Beeldende Kunsten te München. Op zijn politieke affiches beeldde hij arbeiders

Affiche voor argentalampen,

vaak af als rode duivels, gespierde gestalten klaar voor de strijd met hun onder

ontwerp Walter von Wenz, 1928 1PCAI

drukkers. Zijn werk uit de twintiger jaren zit vol met heldere, eenvoudig te begrijpen
symbolen, zoals het hier afgebeelde affiche waarin een zwarte hand met een

bebloed zwaard een scherp contrast vormt met een rode hand met een hamer.
Omstreeks 1930 verandert zijn werk onder invloed van nieuwe ontwikkelingen op

het gebied van ontwerp en reclame. Hij begint te experimenteren met fotomontage
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en combineert foto's met tekeningen.132 Nadat Von Wenz bij Philips in dienst was
getreden, bleef hij aanvankelijk nog politieke affiches maken maar dit zou geleidelijk

EDISON
LICHTWEEK
AMSTERDAM

Walter von Wenz, c. 1934 ,’c*’

FttCTEU/WE V1E0ING VAM
HET GOUDEN JUQllEUM DEfl
UITVINDING VAN DE CEOeiAMP

21-26 OCT. 1929

Walter Karl Alexander Heinrich von Wenz zu Niederlahnstein (Walter)

* Landau in der Pfalz (Duitsland). 21 augustus 1898.

Affiche voor de Edison Lichtweek,

Affiche voor de Edison Lichtweek,

t Nijmegen, 28 november 1963.

ontwerp Walter von Wenz, 1929 |PCA'

ontwerp Walter von Wenz, 1929 |PCA|

Walter von Wenz komt uit een oud adellijk geslacht en hij mag zich
Freiherr (baron) noemen. Vele leden van dit geslacht volgen een
militaire carrière. Ook Von Wenz is voorbestemd om officier te worden.
Als hij zestien jaar is, breekt de Eerste Wereldoorlog uit en wordt hij

soldaat in het Duitse leger. Maar Von Wenz kan de gruwelen van de
oorlog geestelijk niet aan. Hij stort psychisch in, deserteert en komt

uit de oorlog als antimilitarist en communist. Nog voor het einde van
de oorlog volgt Von Wenz lessen van Professor Angelo Jank aan de

Academie voor Beeldende Kunsten te München. In 1918-1919, na de

KIE<T

DOOR DE ACTIE? NEP. FEP

ineenstorting van het Duitse keizerrijk, neemt Von Wenz actief deel aan
de Beierse Radenrepubliek. Von Wenz wordt gearresteerd en wegens

medeplichtigheid aan hoogverraad veroordeeld tot een jaar en drie
maanden gevangenisstraf. Hij ontsnapt echter uit de gevangenis en
vlucht naar Nederland. Von Wenz tekent vooral affiches voor linkse

partijen en vakbonden. Omstreeks augustus 1929 treedt hij bij Philips in
dienst. Von Wenz zal twaalf jaar (1929-1941) bij Philips werken. Tijdens

zijn arbeidzame leven bij Philips blijft hij aanvankelijk politieke affiches
maken, maar dit zou geleidelijk aan minder worden.27*

ROOD

WEK

BOHDvPERS.imOPENB. DIENST

Verkiezingsaffiche van de SDAP voor de

Affiche voor de 7-urige werkdag.

Kamerverkiezingen van 3 juli 1929,

ontwerp Walter von Wenz, 1931

iosgi

ontwerp Walter von Wenz ",SGI
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aan minder worden. Von Wenz heeft voor zover bekend, na zijn affiche voor de
zover bekend, na zijn affiche voor de
argentalamp, nooit meer enig reclamemateriaal voor Philips ontworpen. Wel heeft
hij in Pubiicity Waves enkele Philips-directeuren in houtskooltekeningen afgebeeld.133
Von Wenz signeerde zijn werk steeds met Walter.

Het begin van het Philips-embleem
Omdat de hoeveelheid werk op de afdeling Artistieke Propaganda nog steeds toe

neemt, is een van de eerste daden van Von Wenz het aannemen van twee nieuwe

Ontwerpers die hij kent uit zijn tijd bij De Notenkrakerf Johann van der Leij en Jan Kickhefer.
Van der Leij had van 1923 tot 1926 in Haarlem de School voor Bouwkunde,
Versierende Kunsten en Kunstambachten bezocht. Tijdens zijn diensttijd van

1927 tot 1929 tekende hij spotprenten voor De Notenkraker.' ' Van der Leij ontwerpt
voor Philips vele folders en illustreert tijdschriften en ander reclamemateriaal (zie

pag. 92-93). Hij claimt als eerste de elementen van het Philips-embleem (schild,
golvende balken en sterren) in combinatie met elkaar gebruikt te hebben en dus
Anton Philips getekend door

de feitelijke ontwerper van het Philips-embleem te zijn. Het embleem komt tot

Walter von Wenz. c. 1934 •*«*>

stand als Von Wenz hem begin december 1929 vraagt om een nieuwjaarswens
voor 1930 te maken, bestaande uit een tekening en een gedicht in Oudhollands in
twee uitvoeringen (een voor de afdeling Licht en een voor de afdeling Radio). De
nieuwjaarswens valt bijzonder in de smaak bij Anton Philips. Deze laat een extra

oplage drukken en Van der Leij krijgt een bonus van 100 gulden.135 Van der Leij

gebruikt overigens een opvallende tekentechniek. Met behulp van stippeltjes brengt

hij steeds schaduw- en lichtpartijen aan.

njyoor den jaere U3
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Over de kunstzinnige opleiding van Jan Kickhefer (roepnaam Kick) is weinig

bekend. Wellicht heeft hij wat opgestoken bij de drukkerij waar hij op zijn zeven
tiende jaar voor gaat werken.136 Kickhefer, die politiek zeer geëngageerd is, maakt

in zijn vrije tijd politieke tekeningen voor De Notenkraker en Het Volk. Bij Philips ontwerpt
Kickhefer vele affiches, reclamefolders en advertenties. Daarnaast maakt hij ook

illustratie voor het Philips Bulletin, De eerste illustraties van zijn hand verschijnen in

de editie van mei 1930 en van ten minste vier edities ontwerpt hij de omslag.137
Ook in Pubiicity Waves verschijnen diverse illustraties van Kickhefer. Eind 1930 maakt

aenQheboden
door
te yndhoven

Kickhefer in opdracht van Philips een muurschildering ten behoeve van de stand
van de Nederlandse studenten bij het lustrum van de Technische Hogeschool in

Zürich (zie pag. 94-96).138

BS

Edison Lichtweek groot succes

In oktober 1929 is het een halve eeuw geleden dat Thomas Alva Edison de
gloeilamp heeft uitgevonden. Naar aanleiding hiervan wordt in Amsterdam van
Nieuwjaarswens Philips voor het jaar 1930,

21 tot en met 27 oktober de Edison Lichtweek gehouden. Philips mocht op deze

ontwerp Johann van der Leij ,ec*i

manifestatie natuurlijk niet ontbreken en Kalff had dan ook opdracht gekregen

om met zijn afdeling alle mogelijke steun te verlenen aan dit evenement. Naast
Kalff werken onder andere ook Halbertsma en Schuitema mee aan dit project. En

tevens de avant-gardistische architect Henri van den Pauwert, dan net veertien dagen
in dienst bij de firma. Van den Pauwert ontwerpt ondermeer het Edisonmonument

op de Dam. De lichtzuilen op het Damrak zijn een ontwerp van Kalff. De Lichtweek

90

trekt vele honderdduizenden mensen en leidt bij Philips tot de oprichting van de

afdeling Lichtadviesbureau (afgekort LiBu) met Kalff aan het hoofd.139 Voor vele

Henri Eduard van den Pauwert (Henri)

lichtprojecten en tentoonstellingen zou hij in zijn verdere carrière een grote passie

* Amsterdam, 7 april 1895.

blijven houden en de gehele wereld rondreizen. Naast zijn werk als leider van het

t 1981

Lichtadviesbureau is hij dan inmiddels ook hoofd van de afdeling ARTO (artistiek

Van den Pauwert studeert aan de School voor Bouwkunde en

ontwerp van producten).140 Maar Kalff zal na 1929 geen affiches voor Philips-

Versierende Kunsten te Haarlem en behaalt zijn diploma in 1922. Hij

producten meer maken.

werkt achtereenvolgens in België bij Victor Horta en Huib Hoste en

Tot het aantreden van Numann en Schuitema gebruikte Philips geen speciale

Van den Pauwert is lid van “De 8", een groep avant-gardisten in de

in Nederland bij Wijdeveld, Berlage en Brinkman en Van der Vlugt.

tijdschriften ter stimulering van reclame en verkoop.141 Op 15 september 1929

Nederlandse architectuur. Het manifest van de groep is van zijn hand.

verschijnt het eerste nummer van Philips Bulletin, een blad bestemd voor Philips-

Van 1929 tot circa 1945 is hij werkzaam bij het Lichtadviesbureau van

handelaren in Nederland (zie pag. 96). Het Philips Bulletin werd gedrukt bij Drukkerij Tielen

Philips. Vestigt zich daarna als zelfstandige en bouwt in samenwerking

te Boxtel in een oplat a van ca. 14.000 stuks. Het nummer van januari 1930 (oplage 13.925) kostte Philips

met collega's belangrijke industriegebouwen, scholen, bungalows en

inclusief vracht 1.875,50 gulden. Het blad geeft informatie over nieuwe producten en het

een garagebedrijf.}t0

daarbij behorende reclamemateriaal. Veel ontwerpers van de afdeling Artistieke

Propaganda werken als illustrator mee aan deze publicatie. Na het eerste nummer
en een speciale uitgave voor de Edison Lichtweek verschijnt het blad vanaf januari
1930 om de een a twee maanden. De eerste jaargangen zien er verzorgd uit en zijn

juweeltjes van drukwerk in meerkleuren. De verslechtering van het economische

klimaat dwingt echter tot kostenbesparingen waardoor het blad qua drukkwaliteit
achteruit gaat. Philips Bulletin heeft het tot 1934 volgehouden. Daarna verschijnen

er nog enkele speciale uitgaven voor Gloeilampen en Radio, maar het blad houdt
ergens in de loop van 1935 definitief op te bestaan. In de meeste grote landen met

een Philips-verkoopkantoor verschijnen soortgelijke bladen voor de handel, vaak

onder dezelfde naam. Een uitzondering is Engeland met The Philips Announcer.

In januari 1930 komt de eerste aflevering van Pubiicity Waves van de pers (zie pag. 97).
Dit blad, uitgegeven door de Propaganda Centrale, dient als communicatiemiddel
tussen alle Philips-medewerkers die in hun werk met reclame te maken hebben.

Reclamebriefkaart met afbeelding van de

Het geeft informatie over nieuwe reclamecampagnes, ideeën voor etalage-

Philips-paviljoens op de tentoonstelling

inrichting, richtlijnen voor het maken van een goede lay-out voor advertenties en

van Brussel naar ontwerp van Louis Kalff

overzichten van beschikbaar reclamemateriaal. De omslag is in kleur, maar het

en Henri van den Pauwert, 1935 IFW

binnenwerk geheel in zwart-wit. In tegenstelling tot het Philips Bulletin werkt Pubiicity
Waves meer met foto's dan met illustraties. De covers en illustraties worden meestal

door de eigen Philips-reclameontwerpers gemaakt, maar af en toe leveren ook
externe ontwerpers werk, zoals Eppo Doeve. Pubiicity Waves verschijnt in eerste

instantie als maandblad zowel in het Engels, Duits (Werbe Wellen) als Frans {Ondes
Reclame). Al spoedig wordt de frequentie van het blad minder en onregelmatig. Het
vervaardigen in drie talen kost vermoedelijk te veel. Na verloop van tijd komt er nog

maar één blad uit met teksten in meerdere talen. Vóór de Tweede Wereldoorlog
verschijnen er in totaal 35 nummers van Pubiicity Waves; het laatste nummer is

gedateerd april 1939. Na de bevrijding zien nog enkele nummers het licht; het
eerste is van Kerstmis 1946 en het laatste van januari 1949. Pubiicity Waves wordt dan
ingehaald door een ander intern tijdschrift, Announcer geheten, met een wereldwijde
doelgroep. Omdat de Announcer wordt uitgegeven door de General Advertising
Division, de naoorlogse opvolger van de Propaganda Centrale, ligt de nadruk echter

toch weer sterk op commerciële aangelegenheden.
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Johann van der Le>j met dochter. 1933

Brochure over de werking van de radio,

Johann Georg van der Leij (Johann)

ontwerp Johann van der Leij. 1930 ,JGI

• Amsterdam. 18 december 1907.
1 Haarlem, 26 maart 1985.
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Van 1923 tot 1926 bezoekt Van der Leij in Haarlem de School voor

STANDAARD
COMBINATIES
A en B
TYPE

Bouwkunde. Versierende Kunsten en Kunstambachten. Hier krijgt hij les
van o.a. Samuel Jessurun de Mesquita. Tijdens zijn studie maakt Van

der Leij al enkele tekeningen voor de Oprechte Haarlemmer Courant?*5

I

ram

Tijdens zijn diensttijd (1927-1929) tekent hij spotprenten voor het

I'

linkse, politieksatirische weekblad De Notenkraker. Van der Leij laat zijn

77^

spotprenten in De Notenkraker meestal vergezeld gaan van een gedicht

4 -*>’
I*

in quasi-Oudhollands. Na zijn militaire dienst gaat hij werken voor de
afdeling Artistieke Propaganda van Philips. In juni 1931 verlaat Van der

PHILIPS' RADIO

VOOR DIRECTE VOEDING
UIT EEN GELUKSTROOMNET

Leij Philips. Hij gaat werken voor Het Volk, eerst in Rotterdam en een
half jaar later in Amsterdam. In 1933 treedt hij in dienst van uitgeverij

Reclamefolder voor radiotoestel type 2533,

De Spaarnestad in Haarlem. Na de oorlog begint Van der Leij samen

ontwerp Johann van der Leij, 1930 IOU

met N.F. Heerkens de uitgave van het weekblad De Uitkijk.
In 1970, terwijl De Uitkijk nog uitstekend draait, ontdekt Van der Leij

dat er malversaties worden gepleegd. Van de ene op de andere dag
stopt hij met werken voor De Uitkijk. Naast zijn werk voor De Uitkijk
schrijft hij artikelen over namen voor het Haarlems Dagblad, teksten
voor de AVRO-radioserie Uw naam alstublieft en het cabaret van Chiel

de Boer. Hij maakt de Slag bij Waterloo in miniatuur na; dit tafereel kan
nu nog in het Nationaal Tinnen Figuren Museum te Ommen worden

bewonderd.1**

Ontwerp voor een illustratie in het Philips Bulletin

n.a.v. het bezoek van Henry Ford aan Philips,
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ontwerp Johann van der Leij, 1930 1011
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____
Origineel ontwerp voor radioreclame,

Origineel ontwerp voor radio-advertentie.

Brochure voor microfooninstallatie in kerken.

Johann van der Leij, c. 1930 1011

Johann van der Leij, c. 1930 l0u

ontwerp Johann van der Leij, 1931 1X51
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Advertentie voor kerstboomverlichting.

ontwerp Johann van der Leij, 1929 l0u
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Jan Kickhefer ;c“

Jan Pieter Lodewijk Kickhefer (Jan, Kick)

• Amsterdam, 29 maart 1907.
t Sydney (Australië). 4 augustus 1965
Op zijn zeventiende gaat Kickhefer in een drukkerij werken en volgt
de avondschool om zijn opleiding af te ronden. Al op jeugdige leeftijd

maakt Kickhefer politieke tekeningen voor De Notenkraker en Het Volk.
Vanaf eind september 1929 werkt Kickhefer voor de afdeling Artistieke

Propaganda van Philips. Na zijn ontslag vanwege zijn linkse

sympathieën vertrekt hij in juni 1932 naar Amsterdam. Hier werkt hij
voor reclamebureau De la Mar. Na een reis naar Moskou zijn zijn ideeen

over het communisme volslagen veranderd. Van nu af aan ziet hij het

communisme als een even groot gevaar als het fascisme. In december
1932 vertrekt Kickhefer naar Nederlands-lndiè om er voor de vestiging
van De la Mar in Batavia te gaan werken Kickhefer werkt daarna voor
het Bataviaasch Nieuwsblad, waarvoor hij in de zaterdageditie politieke

tekeningen maakt onder de pseudoniem Hofer. Tijdens de Japanse

bezetting van Nederlands-Indie wordt Kickhefer geïnterneerd in een
kamp bij Tjimahi waar hij vele tekeningen maakt. In 1948 besluit het

gezin Kickhefer om naar Australië te emigreren. Hij werkt als illustrator

voor de dagbladen Sydney Morning Herald en The Telegraph Tot aan

zijn dood blijft hij ook reclametekenen en verhalen illustreren voor het
weekblad Australian Women's Weekly. In 1960 wordt bij Kickhefer de
ziekte multiple sclerose vastgesteld.

Philips Bulletin van 1 januari 1930.

ontwerp Jan Kickhefer|,W)
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Muurschildering in de Technische

Jan Kickhefer werkend aan de verpakkings-

Advertentie voor radiotoestel type 2511,

Hogeschool van Zürich,

affiche voor het radiotoestel type 2601,

ontwerp Jan Kickhefer, 1929 ,nv1

ontwerp Jan Kickhefer, 1930 |KM|
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en beschikt U over
voldoende stopcontac
ten en lichtpunten?
Zoo niet, dan kunt U
toch met weinig moeite
en kosten aan dat gemis tegemoet komen.

Voor enkele kwartjes
levert Uw installateur
een verdeelsteker of
een twee- of driewegslamphouder, met be
hulp waarvan het U
mogelijk is, zonder
verandering aan Uw
lichtleiding, zelf meer
staande lampen aan te
brengen en tevens Uw
Philips Radio-Combinatie aan te sluiten.

Eerst dèn hebt U meer
comfort en meer ge
zelligheid.

PHILIPS A GENTA

L__________ JHET BESTE UGT
Publicity Waves Kerstmis 1931,

Advertentie voor argentalampen,

ontwerp Jan Kickhefer I’WI

ontwerp Jan Kickhefer, 1930in*1
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Philips Bulletin, maart 1931,

Philips Bulletin, mei 1931,

ontwerp Walter Eckhard |FWI

ontwerp Jan van Wees|FW1
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Eerste uitgave Philips Bulletin,

ontwerp Jac. Nuiver, 15 september 1929 |PC*‘

Philips Bulletin, augustus/september 1931,

Philips Bulletin, januari 1932,

Philips Bulletin, mei 1932,

ontwerp Jan Kickhefer,r*’

ontwerp Jan Kickhefer,FW1

ontwerp Carl Probst|FWI
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Publicity Waves, maart 1930,

Publicity Waves, december 1930,

ontwerp Carl Probst

ontwerp Jac. Nuiver

•:::: ::ü r
PUBLICITY
WAVES

Eerste uitgave Publicity Waves,

ontwerp Carl Probst, januari 1930 |FWI

Publicity Waves. mei 1932,

Werbe Wellen, augustus 1932,

ontwerp Walter Eckhard ,FW1

ontwerp Carl Probst|FW
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Meer Baet
Een externe publicatie waarin Philips prominent figureert, is het huisorgaan Meer
Baet van het reclamebureau De la Mar dat vanaf eind 1928 maandelijks uitkomt.

Niet alleen Sies Numann en Setsko Schuitema schrijven regelmatig voor dit blad,
maar ook Joy Plokker. Bij Philips werkte zij als secretaresse van Schuitema op
de afdeling Verbruiksontwikkeling. Joy Plokker, die op 16 december 1930 in Den

Haag met Sies Numann trouwt, benadrukt in haar artikelen hoe de vrouw in de
reclame kan en moet worden bereikt. Philips-tekenaar Mathieu Clement ontwerpt

de eerste omslagen van Meer Baet. Daarna verzorgen de eigen tekenaars van het
reclamebureau zoals Frits van Bemmel, Henk Both en Eppo Doeve de covers en
de illustraties. Ook voormalige Philips-tekenaars werken soms voor Meer Baet.

Wladimir Bielkine bijvoorbeeld is de ontwerper van de omslag van januari 1936 en
Jan Kickhefer maakt diverse omslagen van de Indische uitgave van Meer Baet als hij

in Batavia voor De la Mar werkt.
Meer Baet staat overigens ook bekend als het blad dat een register van slagzinnen
aanlegt en bijhoudt. Van Philips staan in 1929 de volgende slagzinnen in het register

genoteerd.
- De Wereld in 'n Handomdraai (Ontvangtoestellen)
- Helder als de zon - Zacht als de maan (Argentalampen)

- Hoort meer en beter met Philips "Miniwatt" (Radiobuizen)
- Schoon van klank - Schoon van kleur (Luidsprekers)™?
Meer Baet van februari 1929,

ontwerp Mathieu Clement

Met de genoemde Eppo Doeve heeft Philips een bijzondere relatie. De eerste

commerciële opdracht die Doeve van De la Mar in 1929 krijgt, is afkomstig van
Philips. Hij mag een getekend scenario voor een film maken. Omstreeks 1931
klopt De la Mar opnieuw bij Doeve aan met een opdracht voor striptekeningen

ten behoeve van de introductie van een nieuw type gloeilampen van Philips in
het Nabije en Verre Oosten.143 Volgens Numann, die in Doeve een kunstenaar van
internationale allure ziet, heeft deze voor Philips zowel voor als na de oorlog tal van

opdrachten gehad.144 Een en ander kan echter niet gestaafd worden met bewaard
gebleven reclamemateriaal. Wel bekend is een tekening van Doeve voor de Philips

Bi-Arlita prijsvraag in 1934, die diverse landelijke dagbladen als advertentie hebben

afgedrukt.145 Verder tekende Doeve verschillende keren voor de bladen Philips Bulletin
en Pubiicity Waves. Na de oorlog verschijnen diverse tekeningen van hem in het blad
Announcer. in 1956 wordt een advertentie van Doeve voor Philips bekroond door

het Genootschap voor Reclame.146 De betreffende afbeelding was in 1952 al op
een kalenderblad van Philips Electronic Tubes verschenen. Ook zijn er meerdere

naoorlogse affiches door Doeve voor Philips ontworpen.
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Zelfportret Eppo Doeve

Josef Ferdinand Doeve (Eppo)
' Bandoeng (Nederlands-lndië), 2 juli 1907.
t Amsterdam, 11 juni 1981.

In 1927 vertrekt Doeve vanuit Nederlands-lndië naar Nederland om er

aan de landbouwhogeschool te Wageningen te gaan studeren. Hier
wordt hij redacteur en illustrator van het studentenweekblad Ceres en

lid van de almanakredactie. In Wageningen wordt Doeve zodanig in
beslag genomen door artistieke bezigheden dat zijn studie er onder
lijdt. Na twee jaar landbouwstudie kiest hij voor het kunstenaarsvak.

In 1929 krijgt hij zijn eerste opdracht van het Amsterdamse

reclamebureau De la Mar. Zijn reclamewerk en vooral zijn tekeningen
in het reclametijdschrift Meer Baet bezorgen hem bekendheid. Hij

wordt politiek tekenaar voor de Groene Amsterdammer en later voor

de Haagsche Post. Hij krijgt opdrachten voor wandschilderingen en
hij maakt illustraties voor boeken en tijdschriften (zoals bijvoorbeeld

de vignetten voor radioprogramma's in de AVRO-bode). In de

Tweede Wereldoorlog gaat Doeve zich vooral bezighouden met

schilderen. Na de oorlog komt hij via Vrij Nederland bij Elseviers
Weekblad (later Elseviers Magazine) terecht waar hij werkzaam is als
politiek en journalistiek tekenaar. Daarnaast zijn er opdrachten uit

de reclamewereld voor het maken van affiches, opdrachten voor het
ontwerpen van bankbiljetten en postzegels, opdrachten voor het maken

IEDEREEN

DOET
MEE!

Iedereen doel

Philips groote „Bi-Arlila" prijsvraag mei 2000 prijzen. - Zeven zinnen

van decors, televisiewerk en nog veel meer.20*

maken uit een aantal woorden, leesteekens en één getal .... dal is alles I - Hebt U Uw

formulier al 7 Het ligt bij’ Uw handelaar gereed, die U omtrent hel verdere kan inlichten.

PHILIPS

PRIJSVRAAG

' HET GOED VERLICHTE HUIS"

______________ ________________________ I

Advertentie voor prijsvraag Bi-Arlita
gloeilampen, Eppo Doeve, 1934 IFW1
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Reclamefolder voor neonverlichting.

Reclamefolder voor neonverlichting,

ontwerp Edg. Toussaint, 1931 *'*'■

ontwerp Edg. Toussaint, 1931 U01
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8. Zorgelijke tijden
De gevolgen van de beurskrach op Wallstreet in oktober 1929 komen bij Philips niet

direct hard aan. Pas aan het eind van 1930 zet de omzet een dalende lijn in om in
juli 1934 een dramatisch dieptepunt te bereiken - minder dan vijftig procent van het
niveau van 1930. Met alle desastreuze gevolgen van dien voor de werkgelegenheid

in Eindhoven. In nog geen anderhalf jaar moeten tienduizend arbeidsplaatsen

verdwijnen, zowat de helft van het totaal. Op 1 mei 1932 heeft Philips nog slechts

9534 werknemers in dienst.147 Uiteraard werkt dit door op de afdeling Artistieke
Propaganda. Eind 1929 waren er 11 ontwerpers werkzaam, drie jaar later nog maar
vijf.

Ontslagen
Tegenover de komst van drie nieuwe ontwerpers in de periode 1930 tot en met

Reclamefolder voor radio's,

1932 staat het vertrek van negen ontwerpers. Een van de nieuwelingen is Mary

ontwerp Wladimir Bielkine, 1930

Aubeie, door Kalff ontdekt in München op een van zijn zoektochten naar nieuw
talent.148 Aubeie behaalde eind 1929 haar diploma aan de Blocherer Schule in

Munchen, waar zij les had gekregen in de vakken reclametekenen, illustratie,

modetekenen en mode-illustratie.149 Dit laatste laat zich duidelijk herkennen in haar
werk (zie pag. 102-103). Een van Aubele's affiches toont twee jonge dames op een

pier aan het water, genietend van de eerste draagbare radio (type 2540) - hoewel
de term draagbaar wellicht niet zo op zijn plaats was gezien het gewicht van maar
liefst 20 kg.
De afbeelding geeft een getrouwe weergave van de Wörthsee bij het dorpje

Steinebach, 30 km ten zuidwesten van München, waar de familie Aubeie vaak
op vakantie ging en sinds 1935 een chalet bewoonde.150 Op het affiche ontbreken
nog de belettering en het logo van Philips. Al in 1932 krijgt de tekenares uit Zuid-

Duitsland gedwongen ontslag vanwege de verslechterde economische toestand.
Er zijn echter ook ontwerpers die zelf ontslag nemen, zoals Wladimir Bielkine. Op

17 januari 1930 verlaat hij het Eindhovense concern omdat hij minder gebonden
wil zijn. Hij blijft echter nog wel als freelancer werk verrichten voor de afdeling
Artistieke Propaganda.151 In het najaar van 1931 tekent hij zichzelf nog als lid van de
afdeling op een prent waarop alle reclameontwerpers in karikatuur zijn afgebeeld

(zie pag. 134).152 Ook Karl Eichhorn en Guust Hens verlaten Philips in de loop van

1930.
In augustus 1930 kan de afdeling Artistieke Propaganda ondanks de economische
tegenwind toch een nieuwe medewerker verwelkomen. Het is de Duitser Waiter

Eckhard die na zijn schooltijd drie jaar bij de firma Brockhaus in Leipzig in de leer
was als lithograaf en tekenaar. In deze periode bezoekt hij ook de grafische school.

Daarna studeert hij aan de Academie voor Boekverzorging en Grafiek te Leipzig.
Eckhards eerste tekeningen als medewerker van de afdeling Artistieke Propaganda

verschijnen vanaf september 1930 in het Philips Bulletin en Publicity Waves. Eckhard

ontwerpt affiches, advertenties, brochures en reclamefolders, en illustreert veel
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Mary Aubele. c. 1930

Maria Margareta Aubele (Mary)

• München, 5 februari 1909.
t Eindhoven, 4 februari 1992.
Mary Aubele is de eerste dochter van Anton Aubele en Jozefine Hurler

Haar roepnaam is Mariele. Pas later als ze bij Philips gaat werken.

gaat ze zich Mary noemen. Mary volgt na de lagere school de Hóhere
Madchenschule. In oktober 1926 wordt ze leerlinge en assistente bij de

Blocherer Schule in München, een opleidingsinstituut voor toegepaste

kunst. Hier krijgt ze tot oktober 1929 ondermeer les in de vakken

reclametekenen, illustratie, modetekenen, mode-illustratie. Begin 1930
treedt ze in dienst bij Philips, maar wordt in 1932 al weer ontslagen.
Ze heeft daarna nog enkele kortlopende betrekkingen bij andere firma's.
Ze trouwt in 1935 met Frans Jacobs en blijft in Eindhoven wonen.’*4 ”*

Affiche voor gloeilampen.

ontwerp Mary Aubele, c 1931 ICJI

Ontwerp voor briefpapier met radiotoestel
type 2601, ontwerp Mary Aubele, c. 1930 lFWI
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Reclamebriefkaart voor radiotoestel type 2811,

ontwerp Mary Aubele, c. 1930 |IWI

Reclamebriefkaart voor radio.

ontwerp Mary Aubele, c. 1931 lFW1

Affiche voor draagbare radio type 2540,

ontwerp Mary Aubele. c. 1930 ICJI

Reclamebriefkaart voor radio.

ontwerp Mary Aubele. c. 1931 :FW1
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Een familiekiekje. In het midden Jan van

Wees, rechts het echtpaar Eckhard rwu

Moritz Karl Wafther Eckhard (Walter)

• Döbeln (Duitsland), 15 oktober 1903.
t Leisnig (Duitsland). 12 september 1982.
Walter Eckhard is na zijn schooltijd van 1919 tot 1922 bij de firma

Brockhaus in Leipzig in de leer als lithograaf en tekenaar. In deze
periode bezoekt hij ook de grafische school. Daarna studeert hij aan
de Academie voor Boekverzorging en Grafiek te Leipzig. Van 1925 tot

1930 werkt hij bij de Leipziger Messe. In de zomer van 1930 vertrekt

Eckhard om studieredenen en voor zijn werk als reclameontwerper bij
Philips naar Nederland. Bij Philips werkt hij negen jaar op de afdeling

Artistieke Propaganda. Na zijn ontslag in 1939 gaan Eckhard en zijn
vrouw onmiddellijk terug naar Duitsland. Eckhard wordt hoofd van
een reclameadviesbureau in Frankfurt am Main, maar in 1942 moet hij

dienst nemen in de Wehrmacht. Eind 1945 keert hij in zijn woonplaats

Döbeln terug. Hier is hij bij de wederopbouw van Oost-Duitsland zowel

politiek als cultureel zeer actief. Hij zit zeven jaar in de gemeenteraad

als vertegenwoordiger van de CDU. Hij ontwerpt vele tentoonstellingen
en wint diverse prijzen bij wedstrijden voor afficheontwerpen. Het

gezicht van Döbeln wordt voor een belangrijk deel door Eckhard mede

bepaald. Op vele gebouwen in de stad brengt hij sgraffitto-kunst aan.
Doordat Eckhard lid was van het CDU (en niet van de communistische

SED) heeft hij ondanks zijn vele verdiensten voor de stad Döbeln nooit
de eer gehad die hem toekwam. Pas na de Wende van 1989 werd het

mogelijk een straat naar Walter Eckhard te vernoemen en hem daarmee
alsnog achteraf te eren.”*2,0
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Philips Bulletin van september 1933,

ontwerp Walter Eckhard |FW'

Affiche voor radiotoestel type 525A,

Philips Bulletin van februari 1931,

ontwerp Walter Eckhard, c. 1934 ;PC*'
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Reclamefolder voor scheidingskring

Philector type 4180,

ontwerp Walter Eckhard, 1931 |,WI

Reclamefolder voor muziekinstallatie

Philivox type 3708,

ontwerp Walter Eckhard, c. 1933 |FW1
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Reclamefolder voor gelijkrichters.

Reclamefolder voor transformator type 4003,

ontwerp Carl Probst, 1930

ontwerp Carl Probst, 1930 |P0'
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Reclamefolder voor radiotoestel type 932A,

ontwerp Carl Probst, 1930 |FW|

ontwerp Carl Probst, 1931 IFW|
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Drukproef van reclamefolder voor
Metalix röntgenapparatuur,

Reclamefolder voor accessoires voor
afspeelapparatuur,

ontwerp Carl Probst, c. 1930 ISOWI
ontwerp Carl Probst, 1930 |fW|

Affiche voor miniwatt-radiobuizen,

ontwerp Carl Probst. 1932 IGA"'
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Affiche voor radio type 830 (proefdruk).

ontwerp Carl Probst, 1932 ,rw
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Affiche voor luidsprekers.

ontwerp Carl Probst, c. 1930 |rwi
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voor de genoemde tijdschriften. Hij werkt ook mee aan het ontwerp van de Philips-

paviljoens op de wereldtentoonstellingen van Parijs (1932) en Brussel (1936).153
In 1931 nemen Johann van der Leij en Cornelis van Leeuwen ontslag. Van der

Leij verlaat de afdeling Artistieke Propaganda omdat hij zich realiseert dat de

reclamewereld niets voor hem is, het werken in een team hem moeilijk valt en de
journalistiek hem meer trekt.154 Tijdens zijn werk voor Philips bleef Van der Leij voor

De Notenkraker zijn wekelijkse bijdrage leveren. Voor dit blad maakt hij in de periode
1927-1933 maar liefst 240 politieke prenten en 25 illustraties. Al zijn werk signeert

hij met LEY. Eén keer echter signeert hij een illustratie van zijn hand in De Notenkraker
met BOER.155 Hoewel hij dan al niet meer bij Philips werkt, wil hij vermoedelijk niet
met het artikel geassocieerd worden. Het betreffende artikel kraakt het product- en
reclamebeleid van Philips namelijk af en beschuldigt het bedrijf min of meer van
bedrog.

Ook Van Leeuwen was bij Philips vertrokken. De drang om zich aan de ware kunst

te gaan wijden werd steeds sterker en was tenslotte onweerstaanbaar. Begin
augustus doet hij de grote stap, verlaat Philips en legt zich geheel op de vrije
schilderkunst toe.156
CASSANDRE DESIGN Refering to what we stated by letter, we would like to point out that in reproducti-

ons of the Cassandre design the name of the artist is to be removed, unless all the details are maintained
without any alteration. We have entered into this obligation and must therefore respect it. We received an

inquiry for lantern-slides showing the Cassandre design, from one of our relations. If you, too, should hap
pen to be interested in this slide, kindly let us know. PUBLICITY WAVES, XMAS 1931, p. 23.

In 1931 maakt de bekende Franse affichekunstenaar

a.m.

Cassandre (pseudoniem van

Adolphe Jean-Marie Mouron) een affiche voor Philips Miniwatt-radiobuizen.

Cassandre had in Nederland naam gemaakt door zijn spoorweg- en scheepvaartaffiches, en door zijn relatie met J.Th. Piek, hoofd van het reclamebureau Nijgh

en Van Ditmar te Rotterdam. Deze relatie zal leiden tot een tiental affiches van
Cassandre voor Nederlandse bedrijven in de periode 1927-1931.157 De Miniwattaffiche wordt echter uitgegeven bij Alliance Graphique te Parijs en niet bij Nijgh &
Van Ditmar. Waarschijnlijk hebben Philips en Cassandre dus rechtstreeks contact
gehad. Het kerstnummer van Publicity Waves van 1931 licht een tipje van de sluier
op. Cassandre had blijkbaar bedongen dat zijn naam verwijderd moest worden
als er bij vermenigvuldiging van de afbeelding ook maar iets in het ontwerp zou
veranderen. Ergens vanuit de Philips organisatie was er belangstelling getoond

om de afbeelding op dia beschikbaar te krijgen. Of dit ooit is uitgevoerd, is niet
bekend. Wel komt de afbeelding voor op de verpakkingsdoosjes van de betreffende

radiobuizen. Veel later, in 1951, zal Cassandre opnieuw een affiche voor Philips
ontwerpen, dit keer voor het nieuwe product televisie.
Reclame voor eigen bestwil
Opvallend is de actie van de reclameontwerpers bij Philips om het tij te keren door

zichzelf in het spotlicht te plaatsen. Aflevering 12 van Publicity Waves (uitgegeven

110

omstreeks de zomer van 1931) bevat een fotocollage van de werkzaamheden van

Affiche voor televisie.
ontwerp A.M. Cassandre, 1951

A.M. Cassandre iro'

A.M. Cassandre (pseudoniem van Adolphe Jean-Marie Mouron)

• Charkov (Oekraïne), 24 januari 1901.
t Parijs (Frankrijk), 18 juni 1968.

Adolphe Mouron studeert o.a. bij Lucien Simon, in diverse ateliers
in Montparnasse, aan de academie Julian en aan de beroemde
schildersopleiding La Grande Chaumière. Al in 1919 tijdens zijn

studie aan de academie Julian doet hij mee aan een affichewedstrijd

Affiche voor miniwatt-radiobuizen.

ontwerp A.M. Cassandre, 1931 |FW|

uitgeschreven door bandenfabrikant Michelin en wint de derde prijs.

Hij gaat affiches ontwerpen onder het pseudoniem Cassandre. Zijn
uiteindelijke doel is om later weer te kunnen schilderen onder zijn eigen
naam. Na vele mislukte pogingen wordt in 1922 zijn eerste affiche (voor
de deegfabriek Garres) uitgebracht. Cassandre's grote doorbraak komt

in 1923 met zijn affiche voor Au Bücheron (meubelwarenhuis). In 1927

komen twee indrukwekkende spoorwegaffiches van Cassandre tot
stand, namelijk Nord Express en Etoile du Nord. Deze spoorwegaffiches
en zijn latere scheepvaartaffiches zoals Statendam (1928), L'Atlantique

(1931) en Normandie (1935) zijn de affiches waarmee Cassandre
wereldberoemd wordt. Naast afficheontwerper is Cassandre ook

ontwerper van kostuums, decors voor toneel en lettertypes.504
Verpakkingsdoosje met Cassandre's ontwerp
voor miniwatt-radiobuizen |fw|
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de afdeling Artistieke Propaganda met de volgende wervende tekst.
PHILIPS STUDIO

for Better Philips Artwork
Why be satisfied with the work of local artists if the large Philips Studios - artists from all over the world

- are entirely at your service at all times?

Het gedicht waarmee de lezers in het Kerstnummer van 1931 van Publicity Waves

hetzelfde nummer een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar wordt toegewenst,
kan ook als een reclame voor eigen bestwil worden gezien.
The Philips advertising staff
Their mind works like the telegraph:
It flashes, dashes and Iets go
Bright light ideas on Radio

We help our friends abroad to sell
And every time we "ring the bell. ”

Yes Sir, the advertising staff

Can work like ants and also laugh
At competition or hard times

And in this spirit strike the chimes

A merry XMAS, a happy NEW YEAR,

We win with Philips, we do not fearl
Achterzijde van Publicity Waves nr. 12.
De afdeling Artistieke Propaganda maakt

Uit dit nummer van Publicity Waves kan ook worden afgeleid dat de herstructurering

reclame voor eigen zaak, zomer 1931 irwi

van de Reclameafdeling die leidde tot de Propaganda Centrale, zijn effect had

gekregen. Volgens het blad bereidt een vooraanstaand Engels reclamebureau grote

reclamecampagnes voor en ontwerpen Franse schilders de affiches hiervoor. In
Nederland besteedt Philips veel reclamewerk uit aan De la Mar. Arc's wordt als

tweede bureau binnengehaald. Aan affiches, folders en advertenties gemaakt door
ontwerpers van de afdeling Artistieke Propaganda is duidelijk minder behoefte dan

in de beginjaren van de reclamestudio. Door toepassing van steeds meer foto's
neemt de hoeveelheid werk voor de ontwerpers nog verder af. Wel worden zij meer
ingezet voor het illustreren van interne publicaties, tijdschriften, jaarverslagen en

dergelijke. Ook bij de inrichting van tentoonstellingen en andere manifestaties
worden ontwerpers van de Artistieke Propaganda betrokken.

De AMA-stijl
Bij De la Mar krijgen vanaf 1930 de advertenties (ook die voor Philips) een eigen
signatuur: de hoofdletters AMA in een cirkel. AMA staat voor Ad Mercandum

Attraho. Het is de zinspreuk van de oprichter van het bureau Abraham de la Mar

en betekent zoveel als Ik Verleid Tot Kopen.158 Het gebruik van een eigen signatuur
en stijl, zoals door het bureau Coppens, paste eigenlijk niet in de filosofie van De la
Mar. In 1929 werd deze filosofie nog als volgt in het blad Meer Baet verwoord.
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Advertentie voor radiotoestel type 2511,

De signatuur van

ontwerp De la Mar, 1930 |FW1

reclamebureau De la Mar|FW1

Reclamefolder voor Biosol,

ontwerp Arc's, 1938
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Advertentie voor argentalampen,
ontwerp De la Mar, 1930 |FWI
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Advertentie voor radiotoestellen type 720A

en 730A, ontwerp Ch. Muratti, 1932 irw>

Advertentie voor radiotoestellen type 720A
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Charles Muratti (pseudoniem van Karei van der Blonk)

H

L I P S 730a
M* f VS.

Ofschoon in de annonces, ontworpen door ons bureau, geen signatuur voorkomt, geven wij toch een

• Amsterdam, 21 juli 1900

service, zeer zeker gelijkwaardig aan die van eenig ander goed geoutilleerd advertentie-bureau.

Muratti ontwerpt o.a. affiches voor de Jaarbeurs te Utrecht (maart 1931)
en Victoria Biscuits te Dordrecht. Ook neemt hij met ontwerpen voor
een briefhoofd en een kinderboek deel aan de tentoonstelling over

reclamekunst die in 1935 in het Stedelijk Museum te Amsterdam wordt

De advertenties die De la Mar ontwerpt en kant en klaar aan haar cliënten voorlegt, kunnen zelfs in geen
enkel opzicht als werk van ons bureau herkend worden. Elke advertentie door ons ontworpen, verschilt
in stijl en teekenwijze evenveel van de overige, als het eene artikel waarvoor geadverteerd wordt, van het

andere verschilt

gehouden.24' In 1947 vertrekt Muratti naar Casablanca in Marokko.242

In de eerste zin van de aangehaalde tekst kan men al enige twijfel over de gekozen

richting bespeuren en in 1930 gaat De la Mar volledig om. Enkele jaren later spreekt
men bij De la Mar zelfs over de AMA-stijl. Hiermee wordt bedoeld dat het werk van

de verschillende tekenaars, ondanks alle individuele verschillen in details, toch een

algemeen kenmerk vertoont als resultaat van jarenlange samenwerking.160
Charles Muratti (pseudoniem van Karei van der Blonk) signeerde zijn werk altijd. In

1932 ontwerpt hij enkele advertenties voor de radioapparaten type 720A en 730A
met het nieuwste technische snufje, namelijk de superinductieschakeling. Volgens

Muratti hoeft modern reclamewerk niet langer mooi te zijn, maar "het moet fel zijn,
scherp en groot van gebaar." En ook geldt volgens hem: "Een reclameontwerper
moet de harde romantiek kunnen begrijpen, die zit in den gewapend-betonbouw,

de rechte autowegen, 't gedonder van een propeller, het waagstuk van een
oceaanvlucht." 161
De communist Kickhefer

In januari 1932 wordt Hans Eyiert medewerker van de afdeling Artistieke Propaganda.
Deze in München geboren Duitser geldt als autodidact allround grafisch kunste

naar. Voordat hij als reclameontwerper bij Philips aan de slag gaat, werkte hij bij de
firma Kathreiner Nachf. te München.162 Eyiert geniet bij Philips vooral bekendheid
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vanwege zijn illustraties voor Philips Bulletin en Publicity Waves (zie pag. 116-117).

Reclamefolders met zijn signatuur zijn er slechts enkele. Enkele maanden na de

Advertentie voor radioprijsvraag,

komst van Eylert vertrekken Jac Nuiver en Jan Kickhefer bij Philips. Nuiver vindt

ontwerp Jan Kickhefer, 1932 |FW1

het te saai en eentonig worden: "Het zal niemand verwonderen, dat men bij het

DOET U MEE AAN DE
PHILIPS’ RADIO PRIJSVRAAG?

zoveel honderdste ontwerp voor radio of licht niet meer zoo frisch tegenover dit
onderwerp staat als aan het begin." Hij blijft overigens vanuit Amsterdam nog voor

Philips werken. Nuiver maakt zijn beslissing om weer als freelancer te gaan werken
bekend in het blad De Reclame van 10 mei 1932 en neemt voor dit nummer ook het
• Vraagt
Inlichtingen
aan Uw
handelaar ,

ontwerp van de omslag voor zijn rekening.

Kickhefer vertrekt bij Philips op een minder aangename manier. Omdat Philips
in het begin van de jaren dertig vanwege de recessie vele mensen moet

iL.

ontslaan, staat het bedrijf op zeer gespannen voet met de vakbonden die voor
hun leden nog trachten te redden wat er te redden valt. Iedere medewerker

die maar enigszins verdacht wordt van sympathie voor de vakbond, loopt het
risico onmiddellijk ontslagen te worden. Verantwoordelijk voor de opsporing

PHILIPSRADlÓ

van verdachte elementen is de Philips-recherche met aan het hoofd Willem Dijs,

tevens onbezoldigd rijksveldwachter en daardoor bevoegd om ook buiten de
Uio.ri «u» OMMmftitMuhn HMran«r«<te 170.

bedrijfspoort te opereren.163 Dijs staat bekend als een fervent communistenjager
en bezit de grootste kaartenbak met 'roden' in heel West-Europa.164 Hij houdt

ook Kickhefer in de gaten, zo blijkt. Als Dijs met zijn agenten op 31 maart 1932

op hardhandige wijze een bijeenkomst van werklozen uiteen slaat, wordt zijn
optreden scherp veroordeeld in de plaatselijke pers, waaronder het Eindhovensch

Dagblad. Dijs is woedend en heeft al snel een verklaring gevonden voor de negatieve
berichtgeving: "... dat het Eindhovensch Dagblad de zaak willens en wetens, tendentieus
vertelt teneinde mij persoonlijk te treffen, staat vermoedelijk in verband met
de omstandigheid dat de hoofdredacteur Zoetmulder van zijn opdrachtgevers

een wenk heeft gekregen, i.v.m. een door hem met de communist Kickhefer
onderhouden relatie, voor wie genoemde heer zeer geporteerd scheen te zijn." 165
Kort na deze gebeurtenis wordt Kickhefer vanwege zijn politieke sympathieën

ontslagen. Hij vertrekt naar Amsterdam en gaat werken voor het reclamebureau

De la Mar.

JULI-AUGU5TU5
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Philips Bulletin, juli/augustus 1932.
Het laatste ontwerp van Jan Kickhefer

voor Philips 'n*'
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Johann Eylert (Hans)

• München, 74 augustus 1906.
Hans Eylert is als allround grafisch kunstenaar autodidact. Hij werkt

onder andere bij de firma Kathreiner Nachf. te München. Begin
1932 komt Eylert naar Eindhoven en begint zijn werk op de afdeling
Artistieke Propaganda van Philips. In november 1936 keert Eylert

terug naar München.”5 In 1940 wordt Eylert reclameontwerper bij

Zeiss in Jena; dezelfde functie vervult hij later ook bij de firma Carl
Walter in Zella-Mehlis. Hij werkt in Duitsland als illustrator aan diverse

boekuitgaven mee.214 Eylert is in ieder geval nog tot en met de jaren

vijftig als grafisch kunstenaar in München actief gebleven.2'’

Philips Bulletin van februari/maart 1932,

Pubticity Waves van mei 1933,

ontwerp Hans Eylert|FW]

ontwerp Hans Eylert|FW1

1’UBLIICÏTy WAVE5

Ai.
Ir. 23
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MAI 1933

Publicity Waves van Kerstmis 1932,
ontwerp Hans Eylert

r~

PUBLICITY WAVES

Reclamefolder voor rijwiel- en

zaklantaarnlampjes.
ontwerp Hans Eylert, 1934 |RCA'

117

Affiche voor de film Philips Radio,

ontwerp Anneke van der Feer, 1931
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9. Film als reclamemiddel
Philips ziet vanaf het begin van de jaren dertig steeds meer het belang in van de
film als reclamemiddel. De regie wordt vaak toevertrouwd aan vernieuwende

cineasten. In 1930 krijgt Joris ivens van Sies Numann opdracht voor het maken van
een rolprent over de Philips-fabrieken. Ivens had een zekere bekendheid gekregen
met artistieke films als De Brug (1928) en Regen (1929). Philips wilde dit keer dan

ook geen saaie film die een nauwgezette weergave van het productieproces laat
zien. Ivens moest een zodanige impressie van het bedrijf geven dat de kijker

Joris Ivens |,UA1

na het zien van de film zou uitroepen: "Wat een gigantisch bedrijf! Wat een
reusachtige hoeveelheid werknemers! Wat een fantastische precisie!" 166 Ivens
krijgt volledige artistieke vrijheid zolang de film zich maar binnen de hekken

George Henri Anton Ivens (Joris)

van de fabriek afspeelt. De film, die de titel Philips Radio krijgt, gaat in september

t Parijs (Frankrijk), 28 juni 1989.

* Nijmegen, 18 november 1898.

1931 in Amsterdam in première. Omdat het Ivens eerste geluidsfilm is, maakt hij

Joris Ivens is voorbestemd om zijn vader op te volgen als hoofd van de

ruim gebruik van echte geluiden en muziek gecomponeerd door Lou Lichtveld

winkelketen CAPI. In 1921 haalt hij zijn kandidaatsexamen economie.

(pseudoniem voor Albert Helman). De beelden en het geluid maken zoveel indruk

Daarna studeert hij tot 1924 fototechniek aan de TH Berlijn. Hij treedt

op de critici bij de Parijse première, dat zij de film een nieuwe naam geven:

in dienst bij CAPI waar hij al snel tot onderdirecteur wordt benoemd.

Symphonie industrieiie.^67 In Nederland krijgt de film echter een slechte pers. Criticasters

Deze functie zal hij echter nauwelijks uitoefenen omdat het nieuwe

spreken van een ode aan de machine zonder oog voor de mens achter die machine.

medium film al zijn tijd opslokt. Hij sluit zich aan bij de Filmliga die

De verantwoordelijke afdeling Commerciële Propaganda had de film heel anders

zich ten doel stelt de ware filmkunst te verbreiden. Ivens begint met

geïnterpreteerd. In een artikel in Publicity Waves schrijft Sies Numann: De vele machines

film te experimenteren en zijn eerste werkstuk is De Brug (1928): een

die aan het werk zijn, beginnen te leven als we ze zien door de ogen van Ivens. We zien de arbeiders ...

bewegingsstudie die neigt naar het abstracte. Met deze film en met

niet als mensen die alleen maar apparaten in elkaar zetten voor hun broodwinning, maar als geschoolde

Regen (1929) is Ivens naam als avant-gardistisch filmer gemaakt. Na

vakliedenI De close-ups tonen ons hoe gewetensvol en vaardig de arbeiders hun werk verrichten. Men zegt

een reis door Rusland in 1930 komt hij laaiend enthousiast voor het

we! eens dat fabrieksarbeiders een verlengstuk zijn van de machine.... Ivens laat ons het tegendeel zien,

communisme terug en wordt lid van de Communistische Partij Holland

waarbij hij bewondering voor de prestaties van deze arbeiders weet op te wekken.

(CPH). In 1931 maakt hij Philips Radio; een film die nog sterk verwant

Numann heeft grote verwachtingen van Ivens' product als publiciteitstrekker en

kiest voor het conventionele realisme. Vanaf 1934 trekt Ivens met zijn

is aan De Brug. Maar daarna keert hij zich af van de avant-garde en

roept dan ook iedereen binnen Philips op om van de film een succes te maken.168

camera de hele wereld over en komt nauwelijks nog in Nederland. Hij

Maar binnen het bedrijf wordt er met gemengde gevoelens over gedacht en diverse

maakt vele films. In de meeste komen zijn politieke opvattingen (links,

vestigingen weigeren de film te vertonen. Anneke van der Feer, de toenmalige vriendin

revolutionair, antikoloniaal) tot uitdrukking.2”

van Joris Ivens, ontwerpt het filmaffiche voor Philips Radio. Met haar ontwerp in
Russisch avant-gardestijl weet zij het karakter van de film prachtig weer te geven.

Anna van der Feer (Anneke)

Zeventig jaar later zouden de lezers van het blad Skrien dit als het allermooiste

* Sneek. 25 december 1902.

filmaffiche van Nederland kiezen.169

t Amsterdam, 21 januari 1956.

Anneke van der Feer is schilderes en tekenares. Zij maakt vooral

Tegelijk met de première van Philips Radio in Amsterdam vindt ook de allereerste

illustraties voor linkse bladen zoals de communistische krant De

vertoning plaats van een andere Philips-reclamefilm, Radio Europa van de avant-

Tribune. Van der Feer heeft jarenlang een verhouding met de filmer

gardistische kunstenaar en dadaïst Hans Richter. Richter was vooral bekend van

Joris Ivens.2’4

zijn abstracte en experimentele werk. Zijn film gebruikt materiaal van belangrijke
gebeurtenissen in de politiek, sport en show business van die tijd en laat zien

hoe iedereen met een Philips-radio deze gebeurtenissen direct kan meebeleven.

Radio Europa groeit uit tot een groot succes. Zo wordt de film amper een half jaar

na de première al voor de vijfhonderdste keer in Boedapest vertoond door de
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ongaarse Philips-organisatie.170 Richter zal nog twee films voor Philips maken,
allo Hallo (1933) en Van Bliksemschicht tot Televisie (1936). Hallo Hallo gaat uit van hetzelfde

oncept als Europa Radio. Van Bliksemschicht tot Televisie valt bijzonder goed bij het

publiek. In februari 1936 kiezen belangstellende personeelsleden en hun familie-en
huisgenoten deze film in de categorie zwart-wit met ruime voorsprong als beste.17’

Poppenfilms van Pal
De productie van reclamefilms krijgt een nieuwe impuls als Sies Numann in 1934
de Hongaar George Pal naar Eindhoven haalt. Pal had in Berlijn een eigen studio

voor teken- en poppenfilms maar was in 1933 voor de nazi's gevlucht. Via Praag
Hans Richter |r*:

belandde hij in Parijs waar hij Numann ontmoette. In een voormalige slagerij

Johannes Siegfried Richter (Hans)

in Eindhoven opent Pal in 1934 een studio waar hij zich vooral toelegt op het
vervaardigen van poppenfilms. De meeste opdrachten komen van Philips maar ook

• Berlijn (Duitsland), 6 april 1888.

van andere bedrijven (onder andere Horlicks, Verkade, PTT en Bio Vacantieoord).

t Minusio (Zwitserland). 1 februari 1976.

Pal laat zich duidelijk beïnvloeden door de Amerikaanse tekenfilm. Hij maakt echte

Hans Richter studeert achtereenvolgens aan de kunstacademie van

entertainment-producten met een hoofdrol voor muziek. Dat het om reclame

Berlijn en Weimar, en aan Académie Julian in Parijs. In zijn tekeningen

ging, werd vaak pas aan het eind van de film duidelijk. Pal krijgt hiermee ook

en schilderijen probeert hij ritmische en repeterende bewegingen

internationaal erkenning. In 1938 gaat hij naar de VS om er te onderhandelen over

vast te leggen. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moet

poppenfilms die als voorprogramma in de Amerikaanse bioscopen zouden worden

Richter onder de wapenen. Hij raakt ernstig gewond en wordt in 1916

vertoond. Tot daadwerkelijke productie zal het nooit komen. Vlak voor het uitbreken

uit dienst ontslagen. Hij gaat naar Zwitserland en komt in contact met

van de Tweede Wereldoorlog vlucht Pal met vrouw en kind naar de VS. Later krijgt

de Dada-beweging in Zürich. Begin april 1919 sticht Richter de Bond

hij de gelegenheid om grote speelfilms te produceren en krijgt hij bekendheid

van Radicale Kunstenaars. Het manifest verklaart abstracte kunst als

met zijn trucages. Pal zal tijdens zijn loopbaan vijf maal met een Oscar worden

de enig acceptabele vorm van kunst. Enkele dagen later gaat Richter

bekroond. Voor Philips maakt Pal acht poppenfilms en vier tekenfilms.172

naar München waar de revolutie is uitgebroken. Hij wil zijn linkse
Filmtitel (Engels)

vrienden helpen. De opstand wordt neergeslagen en Richter wordt
gearresteerd. Door goede connecties komt hij twee weken later weer

Radio Valve Revolution

Soort film

Filmtitel (Nederlands)

Jaar

Revolutie van de Miniwatt-buizen

1934

Tekenfilm

vrij. Omstreeks december 1921 komt de eerste film van Richter, Film ist

The Ship of the Ether

Het Aetherschip

1934

Poppenfilm

Rhythmus. gereed. De film toont geometrische vormen die in ritmische

The Magie Atlas

De Tooveratlas

1935

Poppenfilm

bewegingen elkaar opvolgen. Om zijn films te kunnen financieren

World's Greatest Show

's Werelds mooiste programma

1935

Tekenfilm

accepteert Richter opdrachten voor commerciële films. Een van die

In Lamp Light Land

1935

Tekenfilm

films is Europa Radio voor Philips gemaakt in 1931. Als Hitler in 1933

Charley's World Cruise

1936

Tekenfilm

aan de macht komt, vlucht Richter Duitsland uit. Hij woont in 1935

Ethersymphony

Aethersymphonie

1936

Poppenfilm

enkele maanden in Eindhoven en maakt voor Philips nog een aantal

The Philips Broadcast 1938

De Groote Philips-Revue 1938

1937

Poppenfilm

films. Richter maakt in zijn verdere leven nog vele films, schrijft boeken.

The Sleeping Beauty

Doornroosje

1938

Poppenfilm

geeft lezingen en gaat ook weer schilderen.2*4

The Ballet of the Red Valves

1938

Poppenfilm

Aladdin and the Magie Lamp

Aladdin en de wonderlamp

1939

Poppenfilm

Philips Cavalcade

Philips Cavalcade

1939

Poppenfilm

Bij vertoning van een aantal Philips-reclamefilms in februari 1936 aan personeels
leden en familie- en huisgenoten, wint Pal het in de categorie kleur van Pinschewer.

Met grote meerderheid van stemmen kiest het publiek De Tooveratlas als de beste
film.173
Naast de films van Ivens, Richter en Pal verschijnen er in de jaren dertig ook enkele
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prachtige muziekfilms voor de propaganda van radiotoestellen, zoals Liebestraum

George Pal

George Pal

* Cegled (Hongarije), 1 februari 1908.
t Beverley Hills (Californiê), 2 mei 1980.
George Pal volgt een opleiding aan de kunstnijverheidsschool in

Boedapest die hij in 1928 voltooit. In dienst van Hunnia filmstudio's

maakt hij illustraties bij tussentitels en schildert affiches voor

bioscooptheaters. In 1930 vertekt hij naar Berlijn en komt bij de
tekenfilmafdeling van de UFA terecht. In 1932 opent Pal in Berlijn zijn
Still uit de film The Philips Broadcast 1938,

ontwerp George Pal, 1937 |,MA|

eigen filmstudio. Door de opkomst van de nazi's besluit hij Berlijn te

verlaten en naar Praag te gaan. Hier maakt hij enkele tekenfilms voor
reclamedoeleinden. Vervolgens gaat hij naar Parijs waar Sies Numann

(met de pianist Claudio Arreau), Reiaxation en Vision. De Praagse cineast Jiri Jehovec

hoofd van de Commerciële Propaganda van Philips hem vraagt naar

maakt een indrukwekkende experimentele film over geluidstrillingen, Rhytme

Eindhoven te komen. In 1934 opent Pal een studio in het pand van

geheten. Jury Rony komt tussen 1934 en 1937 voor de dag met Attention, Lumière en

een voormalige slagerij in de Needestraat te Eindhoven. Een jaar later

De Plus en Plus Fon. Julius Pinschewer maakt de tekenfilms De Lichtdief (1934),

verhuist hij naar de Hoogstraat. In Eindhoven maakt hij tot 1939 zijn

De Lichtwacht (1935) en Der Sangerkrieg auf der Wattburg (1935). De tekenfilm Waardige

teken- en poppenfilms voor Philips en nog enkele andere bedrijven. In

vertegenwoordiging is van de hand van Fischerkösen.174

1939 vertrekt Pal met zijn gezin naar de VS. Van 1941 tot 1947 maakt Pal
vele poppenfilms voor Paramount Pictures. Daarna gaat hij hoofdfilms

maken en krijgt als maker van trucagefilms grote bekendheid.
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SUPER-DUPLOLUX
Reclamefolder voor Super-Duplolux

autolampen, ontwerp Carl Probst, 1934 |FW1
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10. Overgang naar Eindhovensche Drukkerij
Aan het begin van 1933 telt de afdeling Artistieke Propaganda nog vijf ontwerpers:

Walter von Wenz, Carl Probst, Jan van Wees, Walter Eckhard en Hans Eylert. Omdat
een belangrijk deel van het reclamewerk wordt uitbesteed, maken ze steeds minder

ontwerpen voor affiches, folders en advertenties. In plaats daarvan verzorgen ze

steeds meer illustraties van interne publicaties zoals Philips Bulletin, PubHcity Waves en
jaarverslagen. De hectiek van de jaren twintig is definitief voorbij en de afdeling

gaat in alle rust verder.
In 1933 ontwerpt Kuno Brinks in dienst van reclamebureau De la Mar een folder voor
Philips Ultrasol type 5024 (zie pag. 125). Brinks zou later hoogleraar grafische

kunsten aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam worden.175
In hetzelfde jaar krijgt de Franse kunstenaar Orsi eveneens een opdracht. Hij geldt
als een van de belangrijke vernieuwers in de affichekunst vanwege zijn bijdragen

aan de vereenvoudiging in het gebruik van vormen, kleuren en manier van
weergeven.176 Voor Philips ontwerpt Orsi het affiche Heel Europa onder uw dak voor de
radioapparaten van het type 834A en 634A. Deze toestellen hadden een grotere
selectiviteit en konden daardoor vele tientallen Europese zenders ongestoord

ontvangen.177 Van de Orsi-affiche worden maar liefst 65.000 exemplaren in
verschillende talen over de gehele wereld verspreid.178 Op de omslag van het Philips

Bulletin van oktober 1933 staat deze afbeelding in zwart-wit (zie pag. 126). Voor de
Franse Philips-organisatie ontwierp Orsi ook het affiche Le solen sous votre toit als
reclame voor super-argalampen. Gezien de gelijkenis is het zeer waarschijnlijk
dat het Franse lampenaffiche als voorbeeld heeft gediend voor het internationale

radioaffiche.
Koopt Nederlandsch Product

In de crisisjaren dringen overheid en bedrijfsleven er bij de bevolking op aan

vooral producten van Nederlands fabrikaat te kopen. In 1933 krijgt Jos van Woerkom,
als afficheontwerper in dienst bij Remaco, een opdracht ten behoeve van de

advertentie- en buitenreclamecampagne onder het motto Koopt Nederlandsch Product

met affiches in rood, wit en blauw. Voor Philips, die op deze campagne onmiddellijk
inhaakt, ontwerpt Van Woerkom eveneens een affiche met de nationale kleuren

daarin verwerkt (zie pag. 127).179 Philips gebruikte deze uiting vooral als een
wapen in de strijd tegen de goedkope en kwalitatief slechte lampen waarmee de

Japanners in het begin van de jaren dertig de Europese markt overvoerden. De

Japanse lampen verspreidden minder licht (en waren dus slecht voor de ogen)
en verbruikten aanzienlijk meer stroom. Een ander affiche van de hand van Van

Woerkom wijst op het belang van goede verlichting voor de jeugd.

Eind 1934 krijgt de afdeling Artistieke Propaganda weer enige ruimte voor uit
breiding. Eric Bach, die vier jaar bij reclamebureau Patz en enkele maanden bij Arc's
Advertentie- en Uitgeversbedrijf had gewerkt, solliciteert en wordt aangenomen.

Zijn eerste opdracht is het ontwerpen van een affiche voor verpakkingsdozen. Bach
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Brochure "Korte beschrijving der Philips'
bedrijven", ontwerp Jan van Wees, c. 1936 |FW|
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Gids voor kortegolfzenders.

Brochure voor fotocellen en toebehoren.

ontwerp Jan van Wees, 1939 ,FW1

ontwerp Jan van Wees, 1934 UCI
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Kuno Brinks IA*’

B

Reclamefolder voor ultrasol (voorzijde).

Kuno Brinks
' Bussum, 24 maart 1908.
t Amsterdam, 9 oktober 1992.

Kuno Brinks is de tweede zoon van Hendrik Brinks en Johanna
van Oostveen. Zijn ouders zijn aanhangers van het theosofisme
en deze levensbeschouwing zal de jeugd van Brinks in sterke mate

bepalen. In 1924 schrijft hij zich in bij het Rijksinstituut tot Opleiding
van Tekenleraren te Amsterdam, waar hij o.a. les krijgt van Huib
Luns. In 1928 doet hij examen en behaalt een akte voor middelbaar

onderwijs en een voor nijverheidsonderwijs. Van 1929 tot 1931 volgt
Brinks avondlessen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te

Amsterdam. In 1929 treedt hij parttime in dienst van het reclamebureau
De la Mar eveneens in Amsterdam. Hier vervaardigt hij illustratie- en
reclametekenwerk. Dit werk zou hij tot 1932 blijven doen.20' In 1936

wordt Brinks aangesteld als docent in de grafische kunsten van de

Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en in 1944 volgt
zijn benoeming tot hoogleraar. In 1976 gaat hij met pensioen.202
Reclamefolder voor ultrasol (achterzijde).

ontwerp Kuno Brinks, 1933 IJCI

Reclamefolder voor ultrasol (binnenkant), ontwerp Kuno Brinks, 1933 IJG1
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Orsi

LE SOLEIL SOUS VOTRE TOIT

* Raincy (Frankrijk), 1889.

t Parijs (Frankrijk), 2 december 1947.

Orsi krijgt les van o.a. Louis Sérusier en Maurice Denis. Al op jeugdige
leeftijd houdt hij zich met reclame bezig, vooral het ontwerpen van
affiches. Orsi ontwerpt meer dan duizend affiches. Zijn bekendste

affiches zijn die voor de Olympische Spelen van 1924, Philips, Cadum,

Molitor, etc.. Hij ontwerpt ook vele affiches voor het theater, met name
voor Le Grand Guignol, en affiches met de portretten van Josephine
Baker, Falconetti, Mistinguett, Dranem, etc.518
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PHILIPS 8JV
lOctober Bulletin 1935

(PHILIPS
I.5OO

SUPER-ARGA

Philips Bulletin van oktober 1933,

Affiche voor gloeilampen.

ontwerp Orsi ’-W:

ontwerp Orsi, c. 1933 1FW1
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LUMENS

KRYPTON

Josephus Stephanus Antonius Maria van Weerkom (Jos)
* Nijmegen, 8 november 1902.
t Blaricum, 4 februari 1992.
Van Woerkom volgt vanaf 1920 een opleiding aan de Koninklijke

Academie voor Beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch waar hij les

heeft van ondermeer Piet Slager en Huib Luns. Vooral Luns maakt

grote indruk op Van Woerkom door zijn smeuïge wijze van lesgeven.
Na de Academie begint Jos van Woerkom zijn eigen studio in

Nijmegen maar dat loopt op mets uit. In 1927 trekt Van Woerkom naar

Amsterdam en krijgt het advies om zich te melden bij het reclame- en

advertentiebureau van Julius Dickhout (na overname door De la Mar
omstreeks 1932 Remaco geheten). Van Woerkom wordt aangenomen

vanwege de aantrekkende orderportefeuille in verband met de
naderende Olympische Spelen en op 1 april 1927 begint hij zijn werk.

Tot zijn eerste affiches behoren AVO (Arbeid Voor Onvolwaardigen) en
Proost Papier in 1928.7,1 Veel succes heeft Van Woerkom in de dertiger

jaren met affiches voor de KRO, de KRO-film, de NCRV-film De klokken
luiden, en de tentoonstelling Moeder en kind.7® Van Woerkom zet zich

af tegen gedetailleerd tekenen van affiches, volgens hem moet het
affiche zijn als de stem van een schreeuwende marktkoopman. Later

stapt Van Woerkom over van affiches naar advertenties inclusief het
maken van foto's en reclamefilms. Van Woerkom neemt in 1968 als art

director afscheid van De la Mar.7®

BESCHERMT
JONGE OOGEN

PHILIPS
LAMPEN

SPAREN
OOGEN en STROOM
PHILIPS

Affiche voor gloeilampen.
ontwerp Jos van Woerkom, 1933 ISMA|

..B1ARLITA’
VAN

I5O

MINSTENS

DEKALUMEN

Affiche voor bi-arlitalampen.
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ontwerp Jos van Woerkom, 1935|FW1

BtT ME WITH CARE

Ene Bach, 1940

Erich Fritz Bach (Eric)

‘ Erfurt (Duitsland), 12 mei 1911.

ISTAND ME ON

t München (Duitsland), 10 september 1991.

PHILIPS*

Op school weet iedereen al snel dat Eric goed kan tekenen. Na

schooltijd gaat hij bij een beeldhouwer in de leer. Hij moet beitels

slijpen en zware gebeeldhouwde stoelen en banken verslepen.

Affiche voor verpakkingsdozen.

's Avonds bezoekt Bach de academie totdat hij een studiebeurs krijgt

ontwerp Eric Bach, 1934 |PCA|

I

en overdag les kan gaan nemen. Na zijn studie zwerft hij door

Duitsland en Denemarken om uiteindelijk als negentienjarige in
Amsterdam terecht te komen.1* In Amsterdam werkt Bach vier jaar

bij reclamebureau Patz en enkele maanden bij Arc's Advertentie- en
Uitgeversbedrijf.”7 Van december 1934 tot 1941 is hij bij Philips in

dienst. Na de oorlog is hij o.a. in dienst bij De la Mar en Nijgh & Van
Ditmar, voordat hij in 1956 voor zichzelf gaat werken. Sinds 1971 is

Bach werkzaam als vrij kunstenaar en leeft afwisselend in Amsterdam.
Barcelona en München.”*
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Affiche voor radio, ontwerp Eric Bach, 1932.

Reclamefolder voor de Philirex

Dit affiche maakte Bach voordat hij bij

(een luxe radiogrammofoon).

Philips in dienst trad IPCA]

ontwerp Eric Bach, 1936ISAMI

tekent het bekende Philips-manneke dat zich nog tientallen jaren zou handhaven.
Wat Bach waarschijnlijk niet wist, was dat het Philips-manneke al een voorganger
had, ontworpen door Jan Kickhefer. Wellicht dat Bach een universeel toepasbaar

verpakkingsaffiche moest ontwerpen, terwijl het affiche van Kickhefer specifiek voor

het radiotoestel type 2601 bedoeld was. Bach ontwerpt voor Philips allerlei reclame
zoals etalagemateriaal, affiches, advertenties, showkaarten en folders.180

In 1935 ontwerpt de Rotterdamse kunstenaar Kees van der Laan een affiche voor de
Philips Miniwatt-radiobuis, de AK2 (zie pag. 130). De afbeelding roept herinneringen
op aan Cassandre's affiche met de Miniwatt-radiobuis uit 1931. Van der Laan werd

ook in zijn scheepvaart- en luchtvaartaffiches beïnvloed door het werk van
Cassandre.181
In november 1936 verlaat Hans Eylert de afdeling Artistieke Propaganda en keert
terug naar München.132 Rond die tijd krijgt de bekende vernieuwer van de typografie

en het grafische ontwerp Paul Schuitema enkele opdrachten van Philips.183 Het ligt
voor de hand dat diens broer Etsko Schuitema bij dit contact een rol heeft gespeeld
- hij was immers hoofd van de afdeling Verbruiksontwikkeling van de Hollandsche

Afdeling van Philips. Paul Schuitema ontwerpt in 1937 onder andere een brochure
met documentatie over de Nieuwe Symphonische Serie 1937-38 bestemd voor
radiohandelaren, en een consumentencatalogus voor dezelfde serie radiotoestellen

(zie pag. 131). In ongeveer dezelfde periode maakt ook de Naardense portret
schilder en reclametekenaar Johann von stein materiaal voor Philips.184 Onder andere

een sfeervol affiche uit 1937 met daarop het Philips-embleem zonder schild (zie
pag. 132). Ook een reclamefolder uit 1939, getiteld NIEUWE SERIE 1939-1940,

met achterop het nieuwe Philips-embleem mét schild. Op de cover tekent hij de
voordelen van de automatische drukknopafstemming. Bij een van de toestellen

(type 897X) wordt zelfs al een afstandsbediening meegeleverd.
De naderende oorlog was voor Walter von Wenz - de chef van de afdeling Artistieke

Propaganda - een reden om zich ongerust te maken over zijn Duitse achtergrond

en het feit dat hij in de Eerste Wereldoorlog uit het Duitse leger was gedeserteerd.
Hij besluit in 1938 naturalisatie aan te vragen. De procedure verloopt geheel

probleemloos en bereikt begin mei 1940 als wetsontwerp de Tweede Kamer. De
Duitse inval op 10 mei van dat jaar gooit echter op het laatste ogenblik roet in het

eten. Von Wenz vlucht onder achterlating van alles naar het Westen van Nederland
met de bedoeling om naar Engeland te ontkomen. De vlucht mislukt echter en
enige weken later keert hij terug naar huis en neemt zijn plaats bij Philips weer in.

Maar daar voelt hij zich om een aantal redenen steeds minder veilig. Allereerst kent
iedereen zijn anti-Duitse en pro-Nederlandse gezindheid, en bovendien heeft hij

vlak voor de oorlog de Duitse ontwerpers Carl Probst en Walter Eckhard vanwege

hun nationaal-socialistische opvattingen ontslagen. Als hij dan ook nog oproepen
van het Duitse Arbeidsfront ontvangt en de Duitsers bij Philips geleidelijk naar de
Deutsche Verwaïtung worden overgeheveld, begrijpt Von Wenz dat hij het bedrijf beter

kan verlaten.185 In huize Vogelenzang aan de Aalsterweg in Eindhoven, waar hij
vanaf 1939 woont, maakt hij van zijn liefhebberij zijn beroep en opent in 1941 een
kunst- en antiekhandel.186
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Kees van der Laan

Comelis Johannes van der Laan (Kees)
* Rotterdam. 20 september 1903.

1 Rotterdam. 26 april 1983

Kees van der Laan woont en werkt van 1924 tot 1927 in Orleans en
Parijs. Terug in Rotterdam legt hij zich toe op het maken van affiches.

waarin hij een hoge graad bereikt van artisticiteit en zeggingskracht.
Hij maakt onder andere affiches voor de Nederlandse Spoorwegen, de
Nationale Luchtvaartschool, de Avia-luchtvaarttentoonstelhng, Ford, de

firma Muller & Co. en de Stoomvaart Mij Zeeland. In 1937 verwerft hij
een gouden medaille op de Wereldtentoonstelling in Parijs. Ook is hij
winnaar van de afficheprijsvraag "Tegen oorlog en fascisme." Van der

Laan krijgt ook bekendheid in andere takken van beeldende kunst. Zijn
vrije werk bestaat uit het schilderen van portretten, landschappen en

figuren in een expressionistische stijl. Na de oorlog voert hij een groot
aantal opdrachten uit in het kader van de wederopbouw. Daaronder

zijn mozaïeken, wandschilderingen en affiches. Kees van der Laan was
autodidact, had een bescheiden aard en leefde intens voor zijn kunst.7”

Affiche voor miniwatt-radiobuis type AK2,
ontwerp Kees van der Laan, 1935 ,FW1
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Pagina uit documentatiebrochure
Catalogus van de Nieuwe Symphomsche
Serie (radiotoestellen) 1937-1938,

van de Nieuwe Symphomsche Serie

(radiotoestellen) 1937-1938,

ontwerp Paul Schuitema. 1937 'rw<

ontwerp Paul Schuitema, 1937 ,FWI
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Paul Schuitema irwt

Geert Paul Hendrikus Schuitema (Paul)

' Groningen, 27 februari 1897.

t Wassenaar, 25 oktober 1973.

SYMPHONISCHE SERIE
1937-1938

Paul Schuitema behoort met Piet Zwart en Gerard Kiljan tot de

vernieuwers van de typografie en het grafische ontwerp in Nederland.
In deze nieuwe typografie werd gebruik gemaakt van de schreefloze

letter. De contrastwerking werd opgevoerd door het niet alleen
horizontaal, maar ook verticaal of diagonaal plaatsen van de tekst. Ook

het gebruik van grote tegenover kleine lettercorpsen en vette tegenover
magere lettertypen, verhoogde de contrastwerking. Bovendien
werden de oude illustratiemethoden - houtsnede, gravure en tekening

- vervangen door fotografie. Van 1915 tot 1920 ontvangt Schuitema zijn

opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten, afdeling tekenen
Concerto
typ» no 890A. voor «oeditg vit wiiaelilroomltcMAett»*

en schilderen, te Rotterdam. In 1924 begint Schuitema zijn werk als

ontwerper. Hij werkt onder andere voor de vleeswarenfabriek P. van

20

L_.

Berkel, de fabriek voor weegschalen en snijmachines Van Berkel's

Patent, en drukkerij C. Chevalier. In 1930 wordt Schuitema docent
reclameontwerpen aan de Academie voor Beeldende Kunsten te 's-

Gravenhage; dit werk zal hij tot 1962 blijven doen. Hij blijft echter ook

werkzaam als ontwerper.248
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Johann von Stein. c. 1928 l£u*‘

Johann Anton Willebrord von Stein (Johann)

• Haarlem. 21 november 1896.
t Naarden. 13 april 1965.
De uit Haarlem afkomstige en vanaf 1913 in Naarden wonende

portretschilder, reclametekenaar en ontwerper Von Stein behaalt de
akte M.0. Tekenen en volgt daarna een jaar avondcursussen aan de

Rijksacademie te Amsterdam.1® In de jaren dertig geeft hij leiding
aan de studio van de in Leiden gevestigde Nederlandse Rotogravure
Maatschappij (NRM). Bij deze diepdrukkerij ontwerpt Von Stein vele
affiches, kalenders, folders en catalogi voor onder andere de Gooische

Stoomwasserij Naarden, de limonadefabriek Ons Torentje, de ANWB,
de Winkler Prins, de Koninklijke Pakketvaart en de Rotterdamsche
Uoyd. Vooral zijn affiches voor de Rotterdamsche Lloyd en de ANWB

zijn erg bekend. Voor het blad De Reclame dat bij de NRM gedrukt
werd, tekent Von Stein vele malen de omslag. In het Gooi geniet Von
Stein vooral bekendheid als portretschilder, terwijl hij ook meubels en

gebruiksvoorwerpen ontwerpt.27®

PHILIPS RADIO
Reclamefolder voor de Nieuwe Serie

1939-1940 (radiotoestellen).
ontwerp Johann von Stein, 1939 IFW!

Affiche voor Philips Radio,

132

ontwerp Johann von Stein, 1937 |rw|

Willy Pot (midden) met twee medewerkers,
11 maart 1954 ircAI

Door het ontslag van Probst en Eckhard in 1939 bleven er nog slechts drie
ontwerpers over op de afdeling Artistieke Propaganda, Von Wenz, Van Wees en

Bach. Met zo'n kleine bezetting is het niet vreemd dat de afdeling in de loop van
1939 organisatorisch wordt ondergebracht bij de Eindhovensche Drukkerij.187

Hoewel deze drukkerij voor de volle honderd procent eigendom was van Philips

en de ontwerpers nog steeds voor een groot deel voor Philips werkten, betekende
deze reorganisatie in feite het einde van de Philips-reclamestudio die in 1925
was gestart. De overgebleven ontwerpers verhuizen met de afdeling mee naar
de Eindhovensche Drukkerij en gaan nu ook voor andere bedrijven werken.
Von Wenz blijft tot zijn vertrek in 1941 hoofd van de afdeling. Eric Bach neemt
eveneens in dat jaar ontslag. Jan van Wees zal tot aan zijn pensionering in 1962

Lonie Godkewitsch (links) met Frits Philips,

c. 1960 IFCM

bij de Eindhovensche Drukkerij op de afdeling Artistieke Propaganda als tekenaar

werkzaam blijven. Naast werk voor Philips maakt hij ook reclamewerk voor onder
andere Organon en Zwitsal.’88

Artistieke Propaganda wordt Kreatieve Groep
Na de bevrijding van Eindhoven, in het najaar van 1944, krijgt de afdeling Artistieke

Propaganda binnen de Eindhovensche Drukkerij Lonie Godkewitsch als baas.
Godkewitsch bouwt een geheel vernieuwde en uitgebreide studio op.189 Een nieuwe
generatie Nederlandse reclameontwerpers dient zich aan. Voor Philips zullen

ondermeer actief zijn: Sini de Beer, Hans Bolleman, Sjoerd Bijlsma, Otto Dicke,
Hen Euverman, Arthur Goldsteen, Jan Kothuis, Frans Manders, Willy Pot, Louis van
Roode, Auke Tadema, Emmerich Weninger, Daan Wildschut, Jan Wijga en Ans van

Zeijst. Sommigen van hen in dienst van de Eindhovensche Drukkerij, anderen als
zelfstandige of werkend bij een drukkerij of reclamebureau.
Op de loonlijst bij Philips zal men na de oorlog geen reclameontwerpers meer
aantreffen. De afdeling Artistieke Propaganda blijft onder die naam tot 1969

bestaan. Dan wordt bij een reorganisatie de naam gewijzigd in Kreatieve Groep

en verhuist de afdeling naar een kantoor in het centrum van de stad. Meerdere
naamswijzigingen zullen volgen. In het begin van de jaren negentig doet Philips

de Eindhovensche Drukkerij in delen van de hand in het kader van de Operatie
Centurion.190 Eindhoven Packaging wordt als laatste onderdeel op 1 april 1994
verkocht aan de Belgische Van Genechten Groep.191
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Karikaturenplaat Propaganda-afdeling,
ontwerp Wladimir Bielkine, 1931 ,FW1
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Verantwoording

In dit boek is in principe alleen werk opgenomen van kunstenaars die tot de Tweede
Wereldoorlog reclame voor Philips in Nederland hebben gemaakt. Dit betekent

dat het boek geen aandacht besteedt aan werk van kunstenaars die voor Philips
werkten, maar:
- die alleen na WO II actief waren;
• die niet voor de Nederlandse markt werkten;

Dankwoord
Het werken aan dit boek was een plezierige bezigheid. Het doen van onderzoek,

het verzamelen en rangschikken van gegevens, en het schrijven waren allemaal
activiteiten die ik als aangenaam heb ervaren. Zo omstreeks 1997 waren teksten
afbeeldingen in een zodanig stadium dat het boek zou kunnen worden uitgegeven.
Maar toen kwamen de problemen. Uitgevers waren in het begin altijd erg

enthousiast maar zodra het op de financiering aankwam, haakten ze af.

- die hun werk niet signeerden.
Daarom was het des te verrassender dat Robert van Rixtel begin 2004 met het
Vanwege ruimtegebrek is het werk van enkele kunstenaars die wel aan het

voorstel kwam het boek uit te geven in zijn Favorietenreeks van [Z]0O producties.

selectiecriterium voldeden, ook niet opgenomen. Het betreft kunstenaars die

Zoals voor ieder boek in deze reeks, verzamelde Robert mensen om zich heen die

voorzover bekend alleen incidenteel werk voor Philips ontworpen hebben. Voor de

belangeloos aan de uitgave van het boek wilden meewerken. Dat dit in deze tijd

volledigheid volgen hier hun namen:

gelukt is, vind ik een wonder op zich. Mijn grootste dank gaat dan ook uit naar

- Charles Boost (* 1907 - 1 1990)

Robert en alle medewerkers (particulieren en bedrijven) die deze uitgave mogelijk

- Breedveld (in 1929 bij Philips in dienst als etalageontwerper)

hebben gemaakt. Alle namen staan in de colofon van dit boek.

- Dohmen

■ Daan Hoeksema (* 1879 - 1 1935)

Wat de inhoud van het boek betreft ben ik veel dank verschuldigd aan Peter van Dam

- Pieter Klooster (* 1899 - t 1982)

uit Den Haag. Als auteur van diverse publicaties op het gebied van grafisch ontwerp

- Menno van Meeteren Brouwer (* 1882 - t 1974)

kruisten onze wegen zich al in het begin van de jaren negentig. Vaak heeft hij mij van

- Johan Moerkerk (* 1903 - t 1988)

goede tips en materiaal voorzien. Met zijn enthousiasme heeft hij me vaak over het

- Elisabertus Schuurmans (* 1906)

dode punt heen kunnen tillen. Verder moet ik met name noemen Jan Gijsberts en de

- Zoltan Szathmary (* 1909)

voormalige medewerker van de afdeling Philips Company Archives (PCA) Huubde

- Frans Waslander (* 1913 - t 1977)

Mul. Jan was een steun en toeverlaat als het om kennis van historische producten

- Jan van de Weg (* 1912 - 1 1960)

ging, Huub eveneens vanwege zijn bekendheid met alles wat er op het gebied van

film door Philips is vervaardigd. Ook Ad Otten en Jo van den Biggelaar van het
Heiwerk van deze kunstenaars en hun beknopte biografie is te lezen op de website

PCA droegen hun steentje bij. Voorts alle instellingen en particulieren die materiaal

1‘rtp-J/phr.franswilbrink.nl. Hier kan men uiteraard ook informatie over alle andere

of informatie voor dit boek ter beschikking hebben gesteld. De namen van deze

Philips kunstenaars vinden.

instellingen en particulieren worden op een afzonderlijke pagina genoemd. Verder

waren Dolf Heil (Amsterdam), Willem Kars (Eindhoven) en John Hendriks (Weert)

ook op enigerlei wijze betrokken bij pogingen om dit boek uitgegeven te krijgen.
Tot slot mag niet onvermeld blijven de prachtige dia's die Piet Vriens uit Son van

veel reclamewerk gemaakt heeft. Allen hartelijk dank!
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Archieven en collecties

Informatie

(BW)

Mevr. E.H. Blom-Wagner, Rotterdam

Belangrijke informatie werd geleverd door:

(CS)

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

Hr. R.A. Aardse, Warmond

(DL)

Hr. D.A.V. van der Leij, Haarlem

Mr. M.F. Ie Coultre, Laren

(DT)

Drukkerij Tielen, Boxtel

Hr. J. Doeve, Utrecht

(ED)

Eindhovensche Drukkerij, Eindhoven

Mevr Drop, Eindhoven

(ES)

Hr. E. Smit, Zoersel (België)

Frans Godfroy, Tilburg

(EUR)

Erasmus Universiteit, Rotterdam

Marien van der Heijden (IISG), Amsterdam

(FMA]

Filmmuseum, Amsterdam

Jan Jegerings, Nuenen

[FW]

Frans Wilbrink, Son

Mevr. J. Junker-Huismans, Baarn

IGAA]

Gemeentearchief Amsterdam

Hr. C.G. Nijsen, Eindhoven

(GAR)

Gemeentearchief Rotterdam

Hr. J.H. Nuiver, Ernst

(GAV)

Gemeentearchief Venlo

Gertrud Oertle, Nürnberg

(GB]

Hr. G.W. Broggel, Den Haag

Frans van de Put, Son

(GK)

Hr. G.J.A. Kuhr, Eindhoven

Mevr Sietske de Ruiter-van der Leij, Amstelveen

(GJ)

Fam. Gorter-Jacobs, Geldrop

Hr. O. Schortemeijer, Almen

(HL)

Mevr. G. Hoogendoorn-Van Leeuwen, Gouda

Jan Spoorenberg, Eindhoven

(HM)

Henk Markx, Eindhoven

Peter Thoben, Eindhoven

(HO)

Hans Oosterbaan, Amsterdam

Fam Valster, Geldrop

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,

Jan de Vries, Son

Amsterdam

Mevr. Van Weert, Waalre

IJGJ

Jan Gijsberts, Geldrop

Hr. K van Weringh, Amsterdam

(KB)

Koninklijke Bibliotheek. Den Haag

(KH)

Mevr. E.A.J.M. Kickhefer-Huismans, Cromer (Australië)

(NA)

Nationaal Archief, Den Haag

|NPM]

Nederlands Persmuseum, Amsterdam

(NRA)

Nederlands Reclame Archief

(PCA]

Philips Company Archives, Eindhoven

(PD)

Peter van Dam, Den Haag

(RCR)

Rijksarchief voor de Centrale Regeringsarchieven vanaf 1795,

(IISG)

Den Haag
(RHCe)

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

(RKD)

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag

(SAD)

Stadtarchiv Döbeln, Döbeln (Duitsland)

ISAM)

Uitgeverij Samson B.V., Alphen a/d Rijn

(SAN)

Stadtarchiv Nürnberg, Nürnberg (Duitsland)

(SMA)

Stedelijk Museum Amsterdam

(SOW)

Smeets Offset B.V., Weert

ITS)

Hr. T.W.R. Savage, Lindford, Hants (Engeland)

IWL)

Mevr. C. van Wees-Lodema, Westerhoven
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Dit boek is tot stand gekomen met behulp van een belangeloze ondersteuning van

onderstaande personen en bedrijven.

Frans Wilbrink

Esther Cleven

Frans Wilbrink (1943) was van 1959 tot 2003 werkzaam bij Philips in Nederland. Eind jaren zeventig

Prof. dr. Esther Cleven is Conservator grafische vormgeving. Museum De Beyerd Breda en

maakte hij op de afdeling bedrijfseconomie via een salesmanager kennis met Philips-reclame uit

Professor Moderne typografie en grafisch ontwerpen, Universiteit van Amsterdam.

de vroege jaren. Het was het begin van een passie en een verzamelwoede die uiteindelijk zou

T (076) 529 99 00, www.museumdebeyerd nl

uitmonden in een ongekend omvangrijke, kwalitatief hoogstaande verzameling Philips-reclame
Behalve dat Wilbrink alle onderdelen uit zijn verzameling professioneel heeft geregistreerd en

Walter van Hulst

gearchiveerd, heeft hij ook uitvoerige informatie verzameld over de kunstenaars die in opdracht

Walter van Hulst (49) werkt sinds 1991 als zelfstandig journalist en publicist te Eindhoven.

van Philips reclamemateriaal hebben ontwikkeld en vormgegeven.

De onderwerpen waarover hij schrijft, bestrijken een breed terrein, van Afrika tot wetenschap,

Halverwege de jaren negentig startte Wilbrink met het publiceren van artikelen over Philips-

van bedrijfsleven tot zorgsector. Daarnaast heeft hij speciale belangstelling voor architectuur

reclame. Een boek was een logisch vervolg. In 1997 had Wilbrink de eerste tekstversie klaar

en design, en was hij mede-initiatiefnemer en -organisator van de Week van het Ontwerp te

voor Kunst in de Philips-reclame (1891-1941). Het lukte hem echter niet een uitgever te vinden

Eindhoven.

die bereid was het boek op de markt te brengen, tot hij in contact kwam met [Z]OO producties

T (040) 294 04 44, wvhulst@iae.nl

die het onderbracht in hun reeks de Favorieten.
T (0499) 47 30 49, http://phr.franswilbrink.nl

vanRixtelvanderPut ontwerpers

Robert van Rixtel (1961) studeerde in 1984 af aan de AIVE Hij werkte daarna als grafisch
[Z)OO producties / de Favorieten

ontwerper bij Concepts, Total Design, Dedato en Plaza ontwerpers Robert van Rixtel is mede

In 1991 is (Z)OO producties opgericht door Eric van Casteren en Robert van Rixtel. (ZIOO geeft

oprichter van uitgeverij (Z]OO producties, gaf tien jaar les aan de Design Academy Eindhoven,

boeken uit over het ontwerpvak met thema's als: Papier, Letters, Tentoonstellingsvormgeving,

was diverse keren Rijksgecommiteerde en is lid van de Raad van Toezicht van de BNO. Ook is

Webontwerp en Theatervormgeving. (ZJOO organiseerde in het Stedelijk Museum, in

hij actief in de Week van het Ontwerp te Eindhoven.

De Rode Hoed en tijdens de Week van het Ontwerp te Eindhoven een tiental symposia over

Juultje van der Put (1967), studeerde in 1997 af aan de AIVE en werkte zeven jaar in Amsterdam

het vakgebied.

als zelfstandig grafisch ontwerper. Samen startten zij in 2004 het grafisch ontwerpburo

In 2003 nam [ZIOO producties het initiatief tot de oprichting van een grafisch productiefonds

vanRixtelvanderPut ontwerpers. Zij maken boeken, huisstijlen, brochures en websites.

genaamd 'de Favorieten’. In feite een verzameling (grafisch) ontwerpers, schrijvers, fotografen.

T (040) 294 02 04, robert@vanrixtelvanderput.nl

papierleveranciers, drukkers, lithografen en binders. Bindend element is hun voorliefde voor het

vak van gedrukte werken.

Neroc'MediaWare

De leden betalen geen geld aan het fonds, maar zeggen toe om van tijd tot tijd een bijdrage in

Dit premedia bedrijf met ca. 100 medewerkers heeft een intensieve en langjarige relatie met het

natura te leveren. Dit maakt het mogelijk met geringe middelen unieke projecten tot stand te

Philips concern. Alles wat met marketingcommunicatie te maken heeft, kan onder leiding van

brengen die commercieel niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden: uitgaven over het

de projectmanagers van Neroc'MediaWare gerealiseerd worden. Zo produceert het bedrijf de

verleden en de wortels van de florerende Nederlandse grafische ontwerpcultuur. Indien mogelijk

productcatalogi voor Consumenten Elektronica in tientallen talen, evenals alle catalogi voor Philips

wordt een nieuwe uitgave omlijst met een expositie. Het fonds bestaat uit een honderdtal

Lighting. Maar ook het financieel jaarverslag van Philips, brochures, gebruikershandleidingen,

deelnemers, van freelancer tot hoogleraar, van ontwerpbureau tot bedrijf.

marketingcampagnes en verpakkingen zijn onderdeel van het productpalet van dit innovatieve

T (040) 212 55 15, www.zooproducties.nl

bedrijf uit Veldhoven. Opdrachtgevers zijn o.a. DAF, Kijkshop, EDAH, Neckermann en OTTO.
Ook produceert Neroc alle reisgidsen van de grote reisorganisaties in Nederland.

T (040) 258 66 66, www.nerocmediaware.nl
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PlantijnCasparie Eindhoven
PlantijnCasparie Eindhoven is één van

Binderij Hexspoor

de grootste én meest veelzijdige spelers in de

In deze moderne boekbinderij houden zo'n 120 mensen zich iedere dag bezig met het brocheren

communicatie- en informatie-industrie. Als onderdeel van een groep grafische dienstverleners zijn

van boeken. In 1945 werd de binderij gesticht door grootvader Hexspoor en nu is het de derde

alle disciplines in huis. De vestiging Eindhoven is gespecialiseerd in kunstproducties, wenskaarten

generatie Hexspoor die de binderij leidt. Vanuit een boekbinderij die alles kon (van bloks hechten

en Jumbo formaat drukwerk (110 x 160 cm). De nieuwste druk- en inkttechnieken, maar ook

tot harde banden) heeft de binderij zich geëvolueerd tot een bedrijf waar op geavanceerde

speciale vouw- en stanstechnieken worden toegepast om een hoge kwaliteit te behalen en

wijze boeken worden gebrocheerd. Van een regionaal naar een internationaal opererende

creatieve ideeën optimaal tot uiting te laten komen.

onderneming, van handwerk naar geautomatiseerd en gemechaniseerd werken, van beenderlijm

T(040) 250 50 00, www.plantijncasparie.nl

naar Polyurethaan lijmen. Binderij Hexspoor is wereldwijd in de boekbinderswereld bekend als

innovatieve onderneming waar nieuwe bindtechnieken zijn uitgevonden of verder ontwikkeld.
Roto Smeets Services

Deze technieken waaronder het OTABIND® waarmee dit boek is gebonden, worden in de gehele

Roto Smeets Services is een ervaren grafimedia kennis- en service-desk opererend vanuit de

wereld toegepast door meer dan 130 boekbinders.

PlantijnCasparie vestigingen in Zwolle en Eindhoven. De roots van Roto Smeets Services en

T (0411) 657 157, www.hexspoor.nl

PlantijnCasparie Eindhoven liggen binnen Philips. Nadat Philips besloot de Eindhovensche

Drukkerij in delen te verkopen heeft het onderdeel gespecialiseerd in Marketing & Sales drukwerk

Servicebureau Jansen

diverse bedrijfsnamen gekend. E.D Offset is hiervan de bekendste. Sinds 2000 is Roto Smeets

In 1953 gestart met als eerste klant Philips Nederland Verkoopmaatschappij, heeft Servicebureau

Services ook formeel voorkeursleverancier van Philips Electronics Nederland B.V. voor Marketing

Jansen zich ontwikkeld tot een moderne organisatie op gebied van mailen en fulfïlment, printing

& Sales drukwerk en Prepress.

on demand en high volume printing. Omdat processen steeds complexer worden, is dat voor

T (040) 250 50 50, www.rotosmeetsservices.nl

tal van ondernemingen reden onderdelen uit te besteden bij gespecialiseerde bedrijven. In veel

BührmannUbbens Papier

voorkomen heeft Servicebureau Jansen een breed servicepakket en zorgt er voor dat de processen

bedrijven worden de laatste loodjes echter onderschat en ontbreekt de finishing touch. Om dit te

Papier is er in vele soorten. Naast uiteenlopende eigenschappen als kleur en oppervlak, zijn er

helder zijn en goed verlopen. Het bedrijf telt 100 medewerkers verdeeld over vestigingen in

talloze variaties in gramgewichten, oppervlaktebewerkingen en nabewerkingen.

Eindhoven en Zaventem.

BührmannUbbens’PaperDesk adviseert (vormgevend) Nederland bij het maken van de beste

T (040) 290 51 00, www.servicebureau.nl

papierkeuze. Papier vervult een duidelijke rol in marketingcommunicatie. Zo zegt een visitekaartje
op gekleurd 'metallic look' karton met een vlotte typografie, iets heel anders over de afzender dan

Centrum Beeldende Kunst de Krabbedans

een kaartje op wit ivoor karton. En een uitnodiging om u in te schrijven voor een prijzig evenement

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'Kunst in de Philips-reclame 1891-1941’ vond

is een stuk geloofwaardiger als het gedrukt is op luxe papier. Uitgangspunt bij de papierkeuze is

er een tentoonstelling van Philips-affiches plaats in Centrum Beeldende Kunst De Krabbedans in

dan ook het versterken van de de boodschap die overgebracht moet worden.

De Witte Dame, Eindhoven. De Krabbedans richt zich op het breed onder de aandacht brengen

T {0575) 598 398, www.bup.nl

van Nederlandse kunst en vormgeving. Dat gebeurt door middel van het uitlenen van werken uit

eigen collectie aan particulieren en bedrijven, het geven van rondleidingen, lezingen, cursussen

en workshops voor volwassenen en kinderen, en het organiseren van tentoonstellingen en

kunstprojecten zowel in de eigen instelling als daarbuiten, bijvoorbeeld in scholen of bedrijven.
T (040) 297 95 55, www.krabbedans.nl
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Bij de keuze van het illustratiemateriaal is zoveel mogelijk getracht de
daarop berustende auteursrechten te honoreren en te ontzien, de bron

Kortonjolaan 4

Productie: Robert van Rixtel, Ali Amras

5644 KA Eindhoven

Vormgeving: vanRixtelvanderPut ontwerpers

informeren. Wie meent auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken.

T (040) 212 55 15

Dia's: Piet Vriens

wordt verzocht in contact te treden met de uitgever.

info@zooproducties.nl

Scans: Neroc'Mediaware en Frans Wilbrink

wwwjiooproducties.nl

Druk: PlantijnCasparie Eindhoven
Druk- en afwerkcoordinatie: Roto Smeets Services

Papier: BührmannUbbens Gedrukt op Hello, houtvrij.
machinegestreken papier, geproduceerd door Sappi
Bindwerk: Binderij Hexspoor

Verzending: Servicebureau Jansen

Publiciteit: Hanneke van den Nieuwenhof

Tentoonstelling: Jan Gijsberts

144

te vermelden en de bij de uitgever bekend zijnde rechthebbenden te

ISBN. 90-74009-33-6

