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De apparatenfabriek in Berlin Tempelhof 

Hoewel de uitvinding van de grammofoon meestal wordt toegeschreven aan Edison, was het Emiel Berliner die er een 

muziekapparaat van maakte. Toepasselijk genoeg stond  een van de fabrieken waarin Philips platenspelers 

produceerde in Berlijn. Al in de jaren twintig streek Philips neer in de stad van haar grote concurrenten Siemens, AEG, 

Telefunken en Osram, maar de oorlog leek hieraan een einde te maken. Dankzij doorzettingsvermogen en 

doortastendheid van haar Duitse medewerkers werd echter al in 1945 de productie weer op gang gebracht en onder 

de moeilijke omstandigheden van de blokkade van 1948 voortgezet. Toen het voortbestaan eenmaal verzekerd was 

kon in het stadsdeel Tempelhof een modern fabrieksgebouw worden opgetrokken in een stijl die representatief is voor 

de industriearchitectuur uit deze dagen. Met grammofoons wist Philips zich weliswaar nooit sterk te profileren, met 

haar platenmaatschappij PolyGram des te meer. Na sluiting laat een duurzame herbestemming van de fabriek nog op 

zich wachten, maar door plaatsing op de stedelijke ‘Denkmalschutzliste’ is behoud voor de toekomst gegarandeerd. 

Van Fonograaf tot Grammofoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Het Amerikaanse bedrijf Columbia 

verkocht haar fonografen onder de merknaam 

Graphophone. Hier het type AA uit 1901. 

Toen Thomas Alva Edison (1847-1931) in 1877 een 

apparaat voor registratie en weergave van geluid liet 

patenteren ontbrak in zijn lijst van mogelijke 

toepassingen opmerkelijk genoeg het opnemen en 

afspelen van muziek. Zijn fonograaf was in de eerste 

plaats bedoeld als dictafoon en dan vooral ten dienste 

van de telegrafie. Door de menselijke stem vast te 

leggen op een met constante snelheid draaiende rol met 

behulp van een in trilling gebrachte naald was het zijn 

opzet om zo boodschappen te verzamelen. Deze zouden 

dan vervolgens over de telegraaflijn verzonden kunnen 

worden, en wel in een hoger tempo dan waar een 

telegrafist met zijn seinsleutel toe in staat was. Nog 

tijdens het experimenteren besloot Edison een ander 

pad te gaan bewandelen, naar later beweerd ingegeven 

door zijn hardhorendheid en daarmee verbonden 

fascinatie voor het fenomeen geluid. Hij draaide het 

proces om door een naald het gevormde spoor van 

putjes en groeven te laten aftasten en deze trillingen, 

eveneens via een membraan, om te zetten in 

geluidsgolven. Pas nadat het papier om de messing rol 

vervangen was door tinfolie werd het geluid 

verstaanbaar en ter demonstratie bracht hij het 

kinderliedje ´Mary had a little lamb´ ten gehore aan zijn 

staf. Zoals gezegd bleef het muzikale aspect van zijn 

vinding voorlopig hiertoe beperkt en Edison verlegde 

zijn aandacht naar de gloeilamp, waarvan hij in 1879 het 

eerste succesvolle prototype presenteerde.  

Laboratoriummedewerkers van Edison brachten nog 

wel verbeteringen aan, zoals een veermechanisme om 

de rol niet meer handmatig te hoeven ronddraaien en 

een bekleding met een laag was die eenvoudig ververst 

kon worden voor het vastleggen van nieuwe berichten 

op de rol. Maar de doorbraak naar een apparaat voor 

muziekweergave werd verrassend genoeg bereikt door 

een medewerker uit het laboratorium van concurrent 

Alexander Graham Bell (1847-1922). Aan deze Schots-

Amerikaanse uitvinder was in 1876 het patent verleend 

voor het telefonieprincipe, waarbij spraak d.m.v. een 

membraan en elektromagneet wordt omgezet in een 

elektrische stroom, waaruit vervolgens na transmissie 

op omgekeerde wijze weer geluidsgolven worden 

opgewekt. Belangstelling voor het fenomeen geluid was 

bij Bell gewekt in de tijd toen hij nog werkzaam was als 

leraar aan een doveninstituut. Volgens de overlevering 

waren het de woorden ‘Mr. Watson, come here I want 

to see you’ die hij sprak en via zijn telefoon hoorbaar 

waren in een naastgelegen kamer, waarmee de werking 

van zijn vinding voor het eerst bewezen werd. Een van 

de vele publieke demonstraties die volgden werd 

bijgewoond door de Duitse-Joodse immigrant Emil 

Berliner (1851-1929), die ondanks zijn beperkte 

opleidingsniveau ruimte zag voor verbetering. Hij 

ontwikkelde een nieuwe microfoon, waar Bell zo 
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enthousiast over was dat hij voor vijftigduizend dollar de 

rechten kocht en Berliner als medewerker in dienst 

nam.  Daar verlegde hij zijn aandacht naar het 

registreren van geluid en wel op een horizontale platte 

schijf in plaats van een verticaal bewegende rol. Omdat 

zijn werk bij Bell maar weinig weerklank vond, begon hij 

in 1886 voor zichzelf om de nieuwe geluidsdrager te 

commercialiseren. De schijven waarop hij het 

spiraalvormige spoor aanbracht vervaardigde hij 

aanvankelijk van hard rubber, aangevuld met 

goedkoper leisteenpoeder, katoenvezel en roet. 

Toevoeging van het natuurlijke harsmateriaal schellak 

gaf de grammofoonplaten vanaf 1895 een glanzend 

oppervlak, maakte massaproductie doormiddel van 

persen mogelijk, maar verhoogde door zijn brosheid wel 

de kans op breuk. In datzelfde jaar richtte hij in 

Philadelphia de Berliner Grammophone Company op, 

drie jaar later gevolgd door de Deutsche Grammophon 

Geselschaft in Hannover waar zijn broer Joseph leiding 

aan ging geven. Het Amerikaanse bedrijf  ging al in 1904 

op in de ‘Victor Talking Machine Company’,  kortweg 

‘Victor’. Vanaf 1900 werd aan de binnenzijde van de 

platen het bekende beeldmerk van het terriërhondje 

Nipper zittend naast de hoorn van de grammofoon 

afgedrukt met als titel ‘His Master’s Voice’. Een 

draaisnelheid van 78 toeren (omwentelingen per 

minuut) en een diameter van 25 centimeter werden na 

verloop van tijd de standaard, waarna dubbelzijdige 

afspeelbaarheid in 1923 volgde. Een variant van 30 cm 

voor 33 toeren verlengde de speelduur van 3 tot 25 

minuten. Deze  werd vanaf 1932 in het minder 

breekbare vinyl uitgevoerd en zou als langspeelplaat 

bekend worden. Na de oorlog volgde nog een exemplaar 

van 17 cm voor een afspeelsnelheid van 45 toeren, dat 

oorspronkelijk bestemd was voor gebruik in een 

platenwisselaar: het ‘singletje’. De naam van de 

uitvinder leeft vandaag de dag nog voort in de Emil 

Berliner Studio’s die tot 2008 in zijn geboorteplaats 

Hannover gevestigd waren, maar zich tegenwoordig in 

Berlijn bevinden. 

De platenspeler zelf onderging al snel allerlei 

aanpassingen om de geluidskwaliteit te verbeteren en 

het gebruiksgemak te verhogen. Zo werd in de twintiger 

jaren het opwindmechanisme verdrongen door een 

elektrische aandrijving en de kenmerkende hoorn die 

het geluid mechanisch versterkte vervangen door 

elektronische versterking op basis van een 

kristalelement en een luidspreker. Dit laatste naar 

analogie van de radiotoestellen die toen op de markt 

kwamen. Dankzij deze elektronische versterking kon de 

naalddruk worden verminderd en daardoor ook de 

slijtage van de grammofoonplaten. Het probleem van de 

slijtage van de naald zelf was al eerder verholpen door 

deze in saffier of diamant uit te voeren in plaats van 

metaal. Na de oorlog raakte de platenwisselaar voor 

singles in zwang, die in de vorm van de jukebox, vooral 

die van het Amerikaanse Wurlitzer, zijn grootste 

populariteit beleefde. Vrijwel alle producenten van 

radioapparaten gingen ook grammofoons produceren 

of namen bedrijven over die hierin al actief waren, 

inclusief hun merknamen. Philips presenteerde zijn 

eerste grammofoon in 1930 aan het publiek, maar 

besteedde er in haar reclame-uitingen niet veel 

aandacht aan. De introductie was vooral bedoeld als 

aanvulling op het productassortiment, zonder zich er 

mee te kunnen onderscheiden van concurrenten. Het 

eerste aansprekende ontwerp, de Porteldisc, 

produceerde Philips opmerkelijk genoeg tijdens de 

oorlog. Het betrof een koffergrammofoon die door zijn 

vorm de bijnaam ‘Hoedendoos’ kreeg, waarvan het 

deksel tevens als draaitafel diende en de 

synchroonmotor met de hand moest worden gestart. 

Dit model was nog in Eindhoven geproduceerd, maar na 

de oorlog zou dit ook in buitenlandse fabrieken gaan 

gebeuren, waaronder die in Berlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Draagbare Philips Porteldisc type 3902 

(bijnaam ‘Hoedendoos’) met ingebouwde versterker en 

luidspreker. 



3 

 

Berlijn: hoofdstad én industriestad 

Toen Berlijn in 1871 naast hoofdstad van het koninkrijk 

Pruisen ook hoofdstad van het nieuwe Duitse Keizerrijk 

werd, ging haar ontwikkeling in een nog hogere 

versnelling, ook op industrieel gebied. Wat zware 

industrie betreft was men al goed voorzien met 

gebieden die aan de randen van het rijk lagen: 

Ruhrgebied, Saarland, Lotharingen en Opper-Silezië. De 

kolenbekkens en ijzerertsreserves die zich hier 

bevonden werden inmiddels geëxploiteerd door 

mijnbouwondernemingen, hoogovens en staalfabrieken 

die een internationale reputatie hadden. Ook de 

textielindustrie was goed vertegenwoordigd in het 

Münsterland, Bergisches land en steden als Aachen, 

Krefeld, Mönchengladbach, Bielefeld, Augsburg en 

Chemnitz. Daar was de zogenaamde Eerste Industriële 

Revolutie, met stoom als krachtbron en producten voor 

primaire levensbehoeften, tot volle wasdom gekomen. 

De Tweede Industriële Revolutie, die zou gaan draaien 

om elektriciteit als krachtbron en volledig nieuwe, ook 

luxe, consumentenproducten, zou zich juist gaan 

voltrekken in verstedelijkte gebieden met een 

kapitaalkrachtige bevolking zoals het Rijnland, 

Hamburg, Hannover en Berlijn. De basis voor de 

industriële traditie van de hoofdstad was gelegd door de 

wapenfabrieken voor het gieten van de kanonnen en 

het smeden van de geweren. Daarmee had het 

onbeduidende keurvorstendom Brandenburg in de 

achttiende eeuw weten uit te groeien tot het 

militaristische Pruisen, dat in de negentiende eeuw door 

strategische politiek en oorlogsvoering de lappendeken 

van Duitse vorstendommen wist te verenigen tot een 

keizerrijk. Vooral in het nabijgelegen Spandau was een 

omvangrijke wapenindustrie tot ontwikkeling gekomen 

van waaruit de Pruisische arsenalen bevoorraad 

werden. Aanvankelijk volstonden hiervoor nog de 

waterwegen, waarover Berlijn in verbinding stond met 

de Noordzeehaven Hamburg (via Havel en Elbe) en 

Oostzeehaven Stettin (via Spree en Oder). Dankzij de 

opkomst van de spoorwegen namen de 

transportmogelijkheden ook in andere richtingen toe. 

De hiervoor benodigde stoomlocomotieven werden van 

begin af aan in Berlijn zelf gebouwd in de fabriek van 

August Borsig (1804-1854) die net buiten de 

Oranienburger poort lag. Toen daar ook diverse 

toeleveringsbedrijven neerstreken ontstond er al snel 

een woud van schoorstenen dat de bijnaam ‘Feuerland’ 

kreeg. De modellen waren zo succesvol dat ze overal in 

Europa op de rails verschenen en uitbreiding nodig was 

om aan deze vraag te voldoen. De stad was inmiddels 

zover gegroeid dat verplaatsing de enige oplossing was 

en zoon Albert Borsig zette daarom de activiteiten voort 

in Moabit, terwijl de drie kleinzonen Arnold, Ernst en 

Conrad kort voor de eeuwwisseling nog verder in 

noordwestelijke richting oprukten naar Tegel. Daar 

herinneren vandaag de dag nog een monumentale 

toegangspoort, de fabrikantenvilla Reiherwerder en de 

Borsig-Turm (in 1924 de eerste kantoortoren van 

Berlijn), aan de hoogtijdagen van dit bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: De huidige omvang van Berlijn en haar 

stadsdelen. 

Met de ontdekking van het elektrodynamische principe 

in 1866 legde Werner Siemens (1816-1892) de basis 

voor de wereldwijde elektrotechnische industrie en de 

opkomst van Berlijn als ‘Elektropolis’. Twintig jaar 

eerder had hij de overstap gemaakt van de Berlijnse 

artilleriewerkplaatsen naar het ondernemerschap door 

samen met Johan Georg Halske een bedrijf op te richten 

voor de vervaardiging van zogenaamde wijzertelegraaf-

toestellen. Door in 1848 een telegraafverbinding tussen 

Berlijn en Frankfurt aan te leggen lieten zij zien in staat 

te zijn om de complete communicatie-infrastructuur te 

kunnen verzorgen, hetgeen ook in het buitenland niet 

onopgemerkt bleef. Er volgden al snel internationale 

opdrachten, waarvan de aanleg van telegraaflijnen in 

het uitgestrekte Rusland het meest tot de verbeelding 

spraken. Niet minder opzien baarde zijn proces om 

telegraafkabels te ommantelen met guttapercha 

(rubber), waardoor aanleg over de zeebodem mogelijk 

werd. De ontwikkeling van de dynamo mocht dan 

aanvankelijk bedoeld zijn voor de telegrafie, al snel 

dienden zich andere toepassingen aan die met deze 

nieuwe krachtbron bedreven konden worden zoals de 

booglamp (1878), locomotief (1879), lift (1880) en tram 

(1881). In vele landen werden verkoopkantoren en 

installatiebureaus geopend om deze nieuwe 
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ontwikkelingen aan de man te brengen en operationeel 

te maken. Zo ook in Nederland in 1879. De productie 

van al de apparaten zelf blijft echter voorbehouden aan 

Standort Berlin, hoewel voor uitbreiding wordt 

uitgeweken naar een nieuwe locatie ten noordwesten 

van de stad. Tussen Charlottenburg, Tegel en Spandau 

in respectievelijk het oosten, noorden en westen 

verreist daar rond de eeuwwisseling aan de Unterspree 

Siemensstadt. Naast fabrieken voor kabels, dynamo’s en 

elektromotoren, gieterijen, een hoofdkantoor, 

laboratorium en elektriciteitscentrale worden er ook 

arbeiderswijken gebouwd om het personeel aan het 

bedrijf te binden. Tegenwoordig is de wijk nog steeds 

onder deze naam bekend, al bestaan de fabrieks- en 

kantoorgebouwen grotendeels uit naoorlogse 

wederopbouw en huisvesten ze ook andere bedrijven. 

In de twintigste eeuw groeide de onderneming onder 

jongste zoon Carl Friedrich von Siemens verder door 

grootschalige activiteiten in de energieopwekking 

(overname van Schuckerwerke in 1903), medische 

apparatenbouw (vooral röntgendiagnostiek) en 

halfgeleidertechnologie (vanaf de jaren vijftig). Ondanks 

deze expansie zat een alleenheerschappij er echter niet 

in: niet in Duitsland en zelfs niet op de thuisbasis Berlijn.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Briefhoofd van Siemens & Halske, 1853. 

Terwijl Werner Siemens voor wat betreft de elektrische 

verlichting zijn kaarten had gezet op de booglamp, 

besloot ondernemer Emil Rathenau (1838-1915) de 

gloeilamp van Edison op de Duitse markt te gaan 

verkopen. Dit nadat hij een demonstratie van deze 

nieuwe lichtbron had bijgewoond op de grote Parijse 

Elektriciteitstentoonstelling van 1881. Als telg uit een 

Joods koopmangeslacht beschouwde hij deze 

opkomende sector meer als entrepreneur dan als 

ingenieur en kocht in 1883 de patenten van Edison, die 

hem ook het recht gaven diens merknaam te voeren. 

Slechts tot 1887 voerde hij de firmanaam Deutsche 

Edison Gesellschaft, om deze daarna te laten omzetten 

naar Algemeine Elektricitäts Gesellschaft, kortweg AEG. 

In het besef dat dit nieuwe product enkel een succes kon 

worden als de benodigde infrastructuur snel van de 

grond kwam, verwierf hij de concessie om deze voor de 

stad Berlijn te gaan verzorgen. In 1885 opent hij de 

eerste elektriciteitscentrale, een jaar later al gevolgd 

door een tweede. Buitenlandse vestigingen laten niet 

lang op zich wachten, nieuwe producten ook niet. Er 

wordt een afdeling voor elektrische treintractie opgezet 

die in 1891 al een compleet tramnet aanlegt in Halle. In 

datzelfde jaar brengt AEG de eerste 20kV-

hoogspanningsleiding van Duitsland tot stand, en wel 

over een lengte van 176 km door het dal van de Neckar 

naar Frankfurt. Daarmee wordt aangetoond dat 

wisselspanning superieur is voor het transport van 

elektriciteit, waarna in 1895 in Berlijn de eerste 

krachtcentrale in bedrijf wordt genomen die hierop 

gebaseerd is. Daarnaast richt AEG zich, in tegenstelling 

tot Siemens, nadrukkelijk op de markt voor 

consumentenproducten. Na de eeuwwisseling wordt 

het assortiment snel uitgebreid met naast gloeilampen 

ook ventilatoren, haardrogers, waterketels, ovens, 

klokken en zelfs automobielen. Rathenau realiseert zich 

het belang van reclame en design en neemt hiervoor 

ontwerper Peter Behrens (1868-1940) in dienst. Hij 

wordt algemeen gezien als pionier op het gebied van 

corporate design, dat zich ook uitstrekt tot 

industriearchitectuur. De turbinehal die in 1909 naar 

zijn ontwerp wordt gebouwd in Berlin Moabit getuigt 

daar vandaag de dag nog van. Aan de vooravond van de 

Eerste Wereldoorlog heeft AEG naar  omzet gemeten 

Siemens & Halske inmiddels ingehaald. Na het 

overlijden van Emil zet zijn zoon Walter de zaken voort. 

In organisatorisch talent overtreft die zijn vader en om 

die reden wordt hij gevraagd om minister van 

wederopbouw te worden als Duitsland door de 

beperkingen en herstelbetalingen die voortvloeien uit 

het vredesverdrag van Versailles economisch aan de 

grond komt te zitten. In 1922 volgt het ministerschap 

van Buitenlandse zaken, dat hem al snel fataal wordt als 

hij door twee rechts-radicale officieren wordt 

vermoord: een aanslag die algemeen wordt gezien als 

voorbode van machtsovername door de Nazi’s van tien 

jaar later. Op de ontwikkelingen van de onderneming 

heeft dit weinig invloed. Met nieuwe producten als 

elektrisch typemachines (Olympia, 1931) en 

bandrecorders (1935) worden ook in deze donkere tijd 

goede zaken gedaan en door overname van het 

noodlijdende Borsig in 1935 wordt AEG de grootste 

locomotievenbouwer van Duitsland. Na de oorlog zou 

het bedrijf zich op de consumentenmarkt vooral gaan 

manifesteren op het gebied van witgoed met 

wasmachines en koelkasten, waarbij haar naam 

verwerkt wordt in de reclameslogan ‘Aus Erfahrung 

Gut’. Op het gebied van de energietechniek gaat men 

dan naast conventionele- ook atoomcentrales bouwen. 
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Afbeelding 5: De turbinehal van AEG aan de Huttenstrasse in Moabit. Op monumentale wijze met beton en grote 

raampartijen opgetrokken rond een staalskelet geeft deze creatie van Peter Behrens de indruk van een moderne 

industrietempel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Beeldmerk van AEG. 

Hoewel beide bedrijven actief waren op enkele 

terreinen waarop ook Philips zich was gaan toeleggen, 

zou deze toch meer te maken gaan krijgen met twee 

andere Duitse concurrenten. Die waren echter ook 

allebei in Berlijn gevestigd en voortgekomen uit Siemens 

en AEG: Osram en Telefunken. In geval van Osram was 

nog een belangrijke rol weggelegd voor een derde 

bedrijf, de Auer Gesellschaft. Al snel na het succes van 

AEG in de gloeilampenbusiness was ook Siemens 

overgegaan tot productie en verkoop van deze nieuwe 

lichtbron. Het ging toen echter nog om kooldraad-

lampen met een beperkte levensduur en in veel 

bedrijfslaboratoria werd koortsachtig onderzoek 

gedaan naar betere gloeidraden. Dat bood dus kansen 

voor nieuwe toetreders en het bedrijf van de 

Oostenrijkse chemicus Carl Auer von Welsbach (1858-

1929) was er daar één van. Dat was in zekere zin een 

verrassing omdat hij in 1890 een uitvinding had gedaan 

om de kwaliteit van het gaslicht te verbeteren: het 

gloeikousje. Dit gaasje bedekt met metaaloxiden deed 

de lichtintensiteit van de gaslampen sterk toenemen. 

Niettemin onderkende hij de kracht van elektrisch licht, 

mits deze lampen nog verbeterd zouden kunnen 

worden. Na enig geëxperimenteer met metaaloxiden 
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(zgn. Nernstlampen) stapte hij over op gloeidraden van 

metalen met een hoog smeltpunt. Het bleek mogelijk 

om met gloeidraden van Osmium stabiele lampen te 

maken en omdat Berlijn binnen Europa inmiddels het 

centrum van de elektrotechnische industrie was 

geworden, liet Auer hier een lampenfabriek bouwen. 

Uiteindelijk bleek een gloeidraad van Wolfraam, dat 

weliswaar moeilijker te verwerken was, de beste 

gloeilampen op te leveren en liet Auer in 1906 een 

samentrekking van beide metalen vastleggen als nieuwe 

merknaam: OSRAM. Siemens en AEG stonden op 

achterstand, maar ook binnen de Auer Gesellschaft 

besefte men dat de ontwikkelingen in deze sector 

razendsnel gingen. De hoge investeringen die hiermee 

gemoeid waren konden steeds moeilijker door één 

enkel bedrijf opgebracht worden. Dat bleek wel toen 

Edison’s General Electric Company enkele jaren later 

een proces had ontwikkeld om zeer dunne 

Wolfraamdraden te trekken. Daarom sloten de drie 

Berlijnse gloeilampenproducenten in 1911 een 

‘Patentinteressegemeinschaft’ met General Electric om 

optimaal van elkaars kennis te kunnen profiteren. Toen 

in 1919 door de beperkingen van het Verdrag van 

Versailles de internationale concurrentiepositie van de 

Duitse industrie sterk onder druk werd gezet, besloten 

Walter Rathenau en Carl Friedrich von Siemens samen 

met de Auer Gesellschaft (40%/40%/20%) een 

gloeilampenbedrijf op te zetten met de naam Osram, 

aangezien dit merk inmiddels een grote reputatie had 

verworven. Door zelf ook de benodigde componenten 

te gaan vervaardigen, nieuwe lamptypes te ontwikkelen 

en sterk in te zetten op export, waren haar organisatie 

en strategie vergelijkbaar met Philips en zijn beiden tot 

op de dag van elkaars concurrenten op de Europese 

markt voor verlichtingsproducten. Een fraai voorbeeld 

van de voormalige Osram-gloeilampenfabrieken is het 

zogenaamde ‘Werk B’ in het stadsdeel Wedding (ten 

noorden van Moabit), dat thans als Osram-höfe 

onderdak biedt aan uiteenlopende bedrijvigheid en 

culturele activiteiten. 

Kort na de eeuwwisseling was ook de ontwikkeling van 

de draadloze telegrafie in een stroomversnelling 

gekomen, nadat Guglielmo Marconi in 1896 een patent 

had gekregen in Groot-Brittannië op het verzenden van 

boodschappen doormiddel van radiogolven. Leger en 

Marine van het Duitse Keizerrijk zagen hier snel het 

strategische belang van in en om de achterstand op hun 

rivaal in te lopen schakelden ze respectievelijk Siemens 

en AEG in om zich van dit soort installaties te laten 

voorzien. Om te voorkomen dat beide krijgsmacht-

onderdelen met verschillende systemen zouden worden 

uitgerust oefende Keizer Wilhelm II persoonlijk druk uit 

op Siemens en AEG om voor dit doel een 

gemeenschappelijke onderneming te stichten. Deze 

ging in 1903 van start onder de naam Telefunken en met 

Georg Graf von Arco (1869-1940) als directeur. Toen na 

de Eerste Wereldoorlog dit medium een breder publiek 

ging bereiken dankzij de uitzendingen van radio-

omroepen, ging Telefunken hier zenders voor bouwen 

en elektronenbuizen produceren voor de ontvangst-

toestellen. Hiervoor werd in Moabit een lampenfabriek 

van Osram overgenomen. De onderneming verrichtte 

pionierswerk door een televisie-uitzending te maken 

van de Olympische Spelen die in 1936 in Berlijn werden 

gehouden. Twee jaar later werd een permanente 

televisiestudio geopend in Charlottenburg. In dit 

stadsdeel werd na de oorlog ook de hoofdzetel 

ondergebracht, waarvoor het Telefunken-hochhaus 

werd opgetrokken. Van daaruit werd leiding gegeven 

aan de onderneming totdat deze in 1967 opging in AEG. 

Met een productenpakket bestaande uit o.a. 

transistorradio’s, platenspelers, bandrecorders en 

televisietoestellen was Telefunken op dezelfde markt 

voor elektrotechnische apparaten actief als Philips, die 

deze dan ook nog eens in Berlijn fabriceerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Beeldmerken van Osram en Telefunken. 
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Alldephi 

Al jaren voordat op 18 oktober 1926 de Deutsche Philips 

GmbH werd opgericht was het bedrijf actief bij haar 

Oosterbuur. Zo bezat het een glasfabriek in het 

Silezische Weisswasser (Landkreis Görlitz) waar ze 

ballons voor gloeilampen liet produceren. Dit stadje in 

de Oberlausitz was uitgegroeid tot een centrum van 

glasindustrie door de nabijheid van steenkool- en 

mineraalvoorraden en een directe spoorverbinding met 

Berlijn. Weliswaar had Philips in Eindhoven eigen 

glasfabrieken ingericht toen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog de aanvoer uit Duitsland stilviel, maar 

vanaf 1920 werden de zaken onder leiding van de 

nieuwe directeur Meindert Jan Stel weer voortvarend 

ter hand genomen en groeide het aantal werknemers 

tot zo’n twaalfhonderd. De behoefte aan glasballons 

beperkte zich niet langer enkel tot gloeilampen, maar 

ook voor röntgen- en radiobuizen waren nu glazen 

omhulsels nodig. Met name voor de ingewikkelde vorm 

van de röntgenbuis deed men graag een beroep op het 

vakmanschap van de Silezische glasblazers.  Aangezien 

ook de assemblage van dit medische instrument een 

complexe aangelegenheid was, die op thuisbasis 

Eindhoven maar niet tot een volwassen productieproces 

wilde komen, besloot men ook daarvoor in Duitsland 

een geschikt bedrijf over te nemen. De keuze viel op de 

in Hamburg gevestigde onderneming C.H.F. Müller, 

mede omdat deze met dochterbedrijf Valvo ook actief 

was op het gebied van radiobuizen, een product dat 

commercieel gezien veel meer potentie had.  

Vooruitlopend op deze overname in 1927 wordt een 

Duitse Philips-onderneming in het leven geroepen om 

deze nieuwe markten efficiënt te kunnen bedienen. 

Zoals in andere landen waar men al een dergelijke 

nationale organisatie heeft, wordt ook in Duitsland het 

hoofdkantoor gevestigd in de hoofdstad, en wel aan de 

Potsdammerstrasse 75. Het assortiment beperkt zich in 

eerste instantie nog tot componenten voor radio-

ontvangsttoestellen, maar als de vraag snel begint te 

stijgen biedt men ook de apparaten zelf aan. Daarvoor 

schakelt Philips het bedrijf C. Lorentz AG uit Berlin 

Tempelhof in, dat haar radiotoestellen onder de 

merknaam Paladin produceert en verkoopt. Een 

overname van dit bedrijf mislukt echter op het laatste 

moment als er onenigheid ontstaat op het gebied van 

patenten. Om dit soort teleurstellingen in de toekomst 

te voorkomen wordt in 1932 de krachtdadige Graf 

Theodoor Von Westarp (1890-1959) aangesteld als 

directeur van de Deutsche Philips GmbH. Deze 

voormalige officier van de Keizerlijke Marine was in 

1921 voor Müller en vanaf 1924 voor Valvo gaan 

werken, waar zijn verkooptalent en leidinggevende 

kwaliteiten niet onopgemerkt waren gebleven. Hij 

breidt het productenpakket verder uit, richt dochter-

ondernemingen op om toekomstige patentconflicten te 

voorkomen en presenteert het bedrijf in 1934 op de 

Grosse Deutsche Funkausstellung. Deze tentoonstelling, 

die in 1924 voor de eerste keer werd georganiseerd, 

vond jaarlijks plaats op een Messegelände in Berlin-

Westend. Vanaf 1926 zorgde een 147 meter hoge 

radiomast, met een restaurant op 50 meter hoogte, 

voor optimaal ontvangst ten behoeve van 

productdemonstraties. Deze Funkturm zou later, na een 

brand in 1935 en bommen in 1945 overleefd te hebben, 

als tegenhanger van de Fernsehturm een begrip worden 

in de stad. Dat laatste geldt ook voor het 

tegenovergelegen Haus des Rundfunks dat in 1929 werd 

opgetrokken in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid en 

van waaruit tot op de dag van vandaag radio-

uitzendingen worden verzorgd. Na de oorlog groeide 

het evenement als Internationale Funkausstellung, 

kortweg IFA, uit tot een elektronicashow van 

wereldformaat, die na omzwervingen via Düsseldorf, 

Frankfurt en Stuttgart weer terugkeerde naar het 

oorspronkelijke Messegelände. Veel elektronica-

producten werden er voor het eerst aan het grote 

publiek getoond en zo had Philips er in 1981 zijn primeur 

met de Compact Disc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Funkturm 
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Afbeelding 9: Haus des Rundfunks. 

Omdat de Duitse producenten van radiotoestellen een 

kartel vormen om hun markt af te schermen tegen 

buitenlandse indringers, laat Philips het idee varen om 

een fabriek over te nemen en sluit een overeenkomst 

met Telefunken. De apparaten die ze op basis van dit 

akkoord mag afzetten gaat Philips vervaardigen in een 

eigen fabriek die hiervoor in Aachen wordt ingericht. 

Het eerste type dat daar onder eigen merk van de band 

rolt krijgt de naam ‘Aachener Super’ mee en wordt goed 

ontvangen door het publiek. De vraag naar deze nieuwe 

bron van entertainment en informatievoorziening is dan 

ook groot. Omdat de Duitse concurrenten zich onder 

druk van het Nationaalsocialistische regime beginnen 

toe te leggen op zend- en ontvangstapparatuur voor 

militaire doeleinden is er ruimte voor andere, ook 

buitenlandse, bedrijven, mits deze bereid zijn om de 

radiotoestellen in Duitsland te laten produceren. Na tien 

jaar wordt het hoofdkantoor verplaatst naar de 

Kurfürstenstrasse 126, van waaruit ook weer nieuwe 

consumentenproducten op de Duitse markt worden 

gelanceerd zoals de wereldontvanger van het type 

‘Tonwunder’, de TL-lamp en het Philishave scheer-

apparaat. Als in 1939 de internationale politieke 

spanningen echter verder oplopen begint ook de Duitse 

Philipsorganisatie hier de gevolgen van te ondervinden. 

Als bedrijfsrechtelijke beschermingsconstructie voor 

het moederbedrijf laat men de Allgemeine Deutsche 

Philips Verwaltung GmbH, kortweg ‘AllDePhi’ 

registreren. Deze overkoepelende werkorganisatie 

krijgt drie Duitse commissarissen die geen banden 

hebben met het regime. Bescherming voor het 

personeel biedt dit niet, zelfs niet voor directeur Graf 

von Westarp. Vanwege zijn niet zuiver Arische 

afstamming wordt hij gedwongen het veld te ruimen. 

Wanneer de oorlog eenmaal is uitgebroken verdwijnt 

ook het laatste restje speelruimte. De fabrieken in 

Hamburg en Aachen gaan de naam Philips Valvo Werke 

GmbH voeren en worden ingeschakeld in de 

oorlogsproductie. Zo gaat men in Aachen over op de 

productie van het eenvoudige radio-type ‘Volks-

empfänger’, waarmee alleen de Duitse propaganda-

zender kan worden beluisterd. Philips in Eindhoven en 

Berlijn worden in 1943 onder ‘Feindverwaltung’ gesteld, 

hetgeen concreet inhoudt dat stafleden van Osram en 

Telefunken leiding gaan geven aan de bedrijven. Tijdens 

een van de vele bombardementen op de hoofdstad 

wordt het kantoor aan de Kurfürstenstrasse volledig 

verwoest en wanneer medio 1945 de verdeling van de 

stad in vier geallieerde bezettingszones een feit is kan 

de situatie voor Philips, net als die voor alle inwoners en 

bedrijven, als een ‘Stunde Null’ worden beschouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Vliegveld Tempelhof. Een oldtimertoestel houdt de herinnering aan de luchtbrug van ‘48/49 levend. 
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Tempelhof 

 

Afbeelding 11: Voormalige fabriek van Philips in de 

Franklinstrasse. 

Het is te danken aan de pioniersgeest van de energieke 

Theodor Graf von Westarp dat in die eerste chaotische 

maanden waarin Berlijn bezet was door de 

overwinnaars opnieuw een basis werd gelegd voor 

naoorlogse wederopstanding van de Alldephi. Hij 

herstelde het contact met de concernleiding in 

Eindhoven, onderhandelde met de Westelijke 

geallieerden en inventariseerde de toestand van de 

Duitse Philipsfabrieken. Dat laatste was niet mogelijk 

voor de glasfabriek in Weisswasser en die van Kärger, 

aangezien deze in 1929 aangekochte machinefabriek in 

de Russische bezettingszone van Berlijn lag. De 

activiteiten van deze vestiging werden samen met die 

van twee andere Berlijnse Philipsbedrijven, Rectron 

(gelijkrichters) en Elektrospezial (lasapparaten), 

ondergebracht in een onderdelenmagazijn, waarin ook 

Von Westarp zijn tijdelijke hoofdkantoor liet inrichten. 

Toen in de loop der maanden steeds meer voormalige 

medewerkers zich kwamen melden om hun taken te 

kunnen hervatten ontstond de noodzaak van een wat 

ruimere behuizing. Die werd gevonden in het stadsdeel 

Charlottenburg. Daar huurde men per 1 november ’45 

een half verwoeste fabriek in de Franklinstrasse, 

waarvan het dak provisorisch hersteld werd met oude 

deuren en de ramen met röntgenfotoplaten waarvan 

men de emulsielaag verwijderde. Tijdens de winter 

werden kachels gestookt met het hout uit naburige 

ruïnes en een noodaggregaat leverde een bescheiden 5 

kW vermogen voor de machines, tenminste als er 

benzine beschikbaar was. De radioapparaten die men 

produceerde werden geruild tegen componenten en 

zelfs voedsel voor de driehonderd arbeiders, aangezien 

het geld vooralsnog waardeloos was. Pas na de 

geldzuivering van 21 juni 1948, waarbij de D(eutsch)-

Mark werd ingevoerd, kwam er aan deze ruilhandel 

definitief een einde. Voor de Berlijners zou deze 

normalisering van de economische situatie nog een jaar 

langer op zich laten wachten. Zij moesten eerst nog de 

beproeving van de Russische blokkade van hun stad 

ondergaan alvorens de periode van het Wirtschafts-

wunder ook voor hen zou aanbreken.  

Het was juist de introductie van de D-Mark geweest die 

het conflict veroorzaakte tussen de Westelijke 

Geallieerden en de Sovjet-Unie. Zij hadden samen 

Duitsland in vier bezettingszones verdeeld, waarbij de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk de 

westelijke helft voor hun rekening namen en de Russen 

hun troepen legerden in het oosten. Van 1949 tot 1990 

zouden deze Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en 

Deutsche Democratische Republiek (DDR) van elkaar 

gescheiden zijn. Om in de voormalige hoofdstad Berlijn, 

die eveneens was onderverdeeld in vier zones, een 

enigszins werkbare situatie te creëren, voerden de 

overwinnaars overleg in een gezamenlijke controleraad. 

Vanwege de oplopende spanningen tussen de VS en de 

Sovjet-Unie verliepen deze contacten al moeizaam. 

Maar na bekendmaking dat in de westelijke zones van 

Duitsland en Berlijn de D-Mark ingevoerd zou worden 

besloten de Russen niet meer aan dit beraad deel te 

nemen en de gehele stad een eigen munt op te leggen. 

Toen deze vervolgens door het Westen ongeldig werd 

verklaard greep Sovjetleider Stalin naar een harde 

represaillemaatregel: de volledige blokkade van de stad. 

Aangezien deze midden in hun Duitse bezettingszone 

(de latere DDR) lag, hadden de Sovjettroepen een 

volledige controle over de stadsgrenzen. Voor de 

Westelijke Geallieerden was er toen maar één 

mogelijkheid om de twee miljoen West-Berlijners en 

hun achtduizend militairen te bevoorraden, en wel 

doormiddel van een luchtbrug. Van 26 juni 1948 tot 12 

mei 1949 vervoerden hun vliegtuigen 2,3 miljoen ton 

vracht naar de geblokkeerde stad, waarvan anderhalf 

miljoen ton steenkool en een half miljoen ton voedsel. 

Het record werd bereikt op 15 april 1949 toen 

gedurende een etmaal in veertienhonderd vluchten 
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dertienduizend ton goederen werden afgeleverd. De 

Britse toestellen vlogen daarbij op luchthaven Gatow, 

de Fransen op Tegel en de Amerikanen op Tempelhof.  

Tempelhof was al voor de oorlog uitgegroeid tot de 

belangrijkste luchthaven van de stad. Van oorsprong 

was het Tempelhofer Feld een militaire paradeplaats, 

waaromheen later een paardenrenbaan, voetbalvelden 

en een picknickplaats werden aangelegd. Het eerste 

vliegtuig dat de Berlijners hier zagen opstijgen was dat 

luchtvaartpionier Orville Wright die er in 1909 een van 

zijn vele demonstraties gaf. Medio jaren twintig begon 

de burgerluchtvaart zich er te ontwikkelen, waarvan 

nationale maatschappij Lufthansa de belangrijkste 

motor was. Tien jaar later bedroeg het aantal reizigers 

al meer dan tweehonderdduizend en was het de drukste 

luchthaven van Europa. Dit was reden voor het 

nationaalsocialistische regime om het luchthaven-

gebouw drastisch uit te breiden. Het enorme complex 

dat tussen 1936 en 1939 in de vorm van een halve cirkel 

verrees, bestond uit een met natuursteen bekleed 

betonskelet dat voorzien was van veertien 

trappenhuizen om de vijf bouwlagen toegankelijk te 

maken. De ontwerpers gingen ervan uit dat de 

capaciteit voldoende zou zijn tot het jaar 2000. In zekere 

zin is dit ook uitgekomen aangezien het vliegveld tot 

2008 in gebruik is gebleven, hoewel het vernieuwde 

Berlin-Tegel vanaf 1975 veel vluchten over ging nemen. 

Het waren de Amerikanen die na de oorlog de betonnen 

landingsbanen aanlegden die onmisbaar bleken om de 

luchtbrug een jaar lang vol te kunnen houden. 

Tegenwoordig wordt het kolossale bouwwerk ingezet 

voor beurzen en exposities, terwijl de recreanten weer 

bezit hebben genomen van de velden.  

Minder bekend, maar niet minder belangrijk, was de rol 

die de Tempelhofer Hafen speelde ten tijde van de 

luchtbrug. Deze binnenhaven werd in 1908 ten zuiden 

van het Tempelhofer Feld aangelegd aan het 

Teltowkanal. Het 120 meter lange veemgebouw aan de 

noordzijde van het havenbekken was een van de eerste 

gebouwen in Duitsland met een skelet van gewapend 

beton en samen met drie verrijdbare havenkranen 

destijds de modernste in zijn soort. Tijdens de blokkade 

werd een deel van de goederen na aankomst op 

Flugplatz Tempelhof naar deze opslagplaats gebracht, 

om van hieruit verder over West-Berlijn gedistribueerd 

te worden. Het bleef vervolgens tot 1990 in gebruik als 

noodvoorziening voor het geval zich nog eens een 

vergelijkbare crisissituatie zou voordoen. In 2006 volgde 

een omvangrijke sanering, waarna het onderdeel ging 

uitmaken van een Einkaufszentrum en het havenbekken 

een ligplaats werd voor jachtvaartuigen. In de 

onmiddellijke nabijheid staan nog twee andere 

gebouwen die onder Denkmalschutz vallen. Ten oosten 

van de haven is dat het fabrieksgebouw uit 1917 van de 

firma C. Lorenz AG. Aan de zuidzijde van het 

havenbekken staat sinds 1927 het indrukwekkende 

Ullsteinhaus. Het is ontworpen in de stijl van het 

baksteenexpressionisme door Eugen Schmohl, die ook 

de Borsigturm tekende. Hierin bevonden zich de 

drukkerij en kantoren van uitgeverij Ullstein Verlag. Tot 

1985 werden hier nog kranten gedrukt, tegenwoordig 

biedt het onderdak aan uiteenlopende ondernemingen. 
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Een nieuwe fabriek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13: De apparatenfabriek kort na gereedkomen in 1956. Het kantoorgebouw telt nog maar drie etages. 

De onzekere politieke situatie in Berlijn was in 1946 

aanleiding voor de Alldephi om haar hoofdkantoor van 

Berlijn naar Hamburg te verplaatsen, waar een etage 

werd gehuurd in het monumentale Levante-Haus. Tot 

1971 zou men gevestigd blijven in dit prestigieuze 

kantoorgebouw in de Mönckebergstrasse, waarin zich 

tegenwoordig een winkelpassage en 5-sterrenhotel 

bevinden. Ook voor wat betreft investeringen in nieuwe 

fabrieken gaf men vooralsnog voorrang aan locaties in 

het westen van Duitsland. In Aachen wordt in 1947 op 

het terrein van een voormalige staalfabriek, Rothe Erde, 

een glasfabriek gebouwd om de verloren gegane 

productiecapaciteit van Weisswasser over te nemen. De 

radioproductie uit Aachen wordt in datzelfde jaar 

overgeheveld naar de elektronenbuizenfabriek van 

Valvo in Wetzlar, waar in 1952 ook de eerste autoradio 

van de lopende band zou rollen. Het jaar daarvoor heeft 

de eerste serie televisieapparaten de nieuwe fabriek in 

Krefeld Linn verlaten. De benodigde beeldbuizen komen 

dan nog uit Hamburg, maar als er grotere aantallen 

nodig blijken te zijn wordt in 1954 aangevangen met de 

bouw van een nieuwe beeldbuizenfabriek op Rothe 

Erde in Aachen. Omdat de Hamburgse Philipsfabriek ver 

van stadscentrum en haven lag, had deze de intensieve 

geallieerde bombardementen onbeschadigd doorstaan 

en al snel na de oorlog de productie van Röntgenbuizen 

onder de merknaam Müller weer kunnen hervatten. In 

1950 telde de Alldephi zo’n zesduizend medewerkers, 

niet alleen in productie maar ook in de verkoop. Op 

commercieel gebied liet het bedrijf zich bepaald niet 

onbetuigd en koos voor publiciteitscampagnes die toen 

nog enigszins Amerikaans aandeden. Zo reed er in 1951 

een tweeëntwintig meter lange autobus door Duitsland 

om het alsmaar groeiende scala aan Philipsproducten 

dicht bij de consumenten onder de aandacht te 

brengen. De naam ‘Theodor’ maakte er geen geheim 

van dat de adellijke directeur hier het brein achter 

geweest moet zijn. In de theaters was in 1950 al ‘Sterne 

für dich’ te zien, een zogenaamde lichtrevue die een link 

legde tussen de sterren in het beeldmerk van Philips en 

die van toneel, film en cabaret die er hun medewerking 

aan verleenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: De apparatenfabriek na oplevering in 

1956. Rechts in de verte is het Ullsteinhaus aan de 

Tempelhofer binnenhaven te zien. 
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Ondanks de krappe behuizing in de Franklinstrasse gaat 

de Berlijnse Philipsfabriek, als de eerste moeizame 

naoorlogse jaren voorbij zijn, ook haar aandeel leveren 

in de stroom van nieuwe producten die gretig aftrek 

vinden dankzij het door de D-Mark herwonnen 

consumentenvertrouwen. Dat er ook binnen de 

vestiging zelf weer vertrouwen bestaat in de toekomst 

blijkt wel uit het feit dat het eerste nieuwe model 

radioapparaat dat in 1949 op de markt wordt gebracht 

de naam ‘Berlin-Super’ meekrijgt. Wat productie-

omvang betreft zijn de platenspelers en platen-

wisselaars echter van groter belang. Met vernuft weet 

men een platenwisselaar met drie verschillende 

snelheden te ontwikkelen die in 1953 in productie wordt 

genomen. Een jaar later maakt Philips op de Deutsche 

Industrieausstellung in Berlijn bekend dat er in de stad 

een nieuwe fabriek zal worden gebouwd, en wel in het 

stadsdeel Tempelhof. Daarvoor is 26000 vierkante 

meter grond aangekocht aan de Ullsteinstrasse, niet ver 

verwijderd van de binnenhaven. Voor drie miljoen D-

Mark zal er een productiehal, kantoorgebouw, magazijn 

en kantine opgetrokken worden die een totaal nuttig 

oppervlak van 9000 vierkante meter hebben en waar 

zeshonderd mensen tewerkgesteld kunnen worden. Als 

het complex in 1956 in gebruik wordt genomen, omvat 

het productenpallet naast platenspelers en –wisselaars 

inmiddels ook bandrecorders en ventilatoren. De 

grammofoon mag dan inmiddels ruim een halve eeuw 

mee gaan, dankzij verbeteringen en nieuwe 

toepassingen blijft het apparaat onverminderd populair. 

De toenemende bestedingsruimte van jeugd en 

jongvolwassenen maakt dat ook zij massaal tot aanschaf 

overgaan om het werk van hun muziekhelden thuis of in 

kleine kring te kunnen beluisteren. Van verdringing door 

de bandrecorder, die in 1935 door AEG als eerste op de 

markt was gebracht, is dan ook nauwelijks sprake. Zo 

presenteert Philips in 1957 in haar nieuwe paviljoen 

onder de Berliner Funkturm de stereogrammofoon voor 

verbeterde geluidsweergave. Door de groef, waar de 

naald door loopt, niet alleen horizontaal maar ook 

verticaal te moduleren ontstaat een stereogeluids-

effect. Hiervoor is naast een smallere naald ook een 

mechaniek nodig dat niet alleen de horizontale 

bewegingen maar ook die in verticale richting kan 

registreren. De opkomst van de nieuwe kunststoffen, de 

‘plastics’,  biedt geheel nieuwe mogelijkheden op het 

gebied van de vormgeving. Bruin hout en bakeliet 

hadden tot dan toe gedomineerd als omhullend 

materiaal, maar met de plastics doen ook lichte kleuren 

hun intrede terwijl het spuitgietproces de vervaardiging 

van gecompliceerdere vormen mogelijk maakt. 

Daardoor kunnen ook metalen componenten door 

kunststof vervangen worden, zodat het gewicht van de 

apparaten aanmerkelijk afneemt en deze ook ‘portable’ 

worden. Zo brengt Philips onder de naam ‘Mignon’ een 

compacte platenspeler met ingebouwde kristalnaald op 

de markt waar de 45-toerenplaatjes door een gleuf 

ingestopt kunnen worden. Het model laat zich overigens 

ook gemakkelijk bevestigen aan het dashboard van een 

auto. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15: Grammofoon type AG 2100 ‘Mignon’ uit 

1957. 

 

Afbeelding 16: Het eerste type stereogrammofoon uit 

1958. 

Om aan de toegenomen vraag naar deze nieuwe 

producten te kunnen voldoen is men al snel 

genoodzaakt om de fabriek uit te breiden en in 1961 

wordt dan ook een nieuwe hal in gebruik genomen. In 

de jaren die volgen is het juist de noodzakelijke groei 

van het personeelsbestand dat om extra aandacht 

begint te vragen. De krapte die op de arbeidsmarkt 

begint te ontstaan manifesteert zich in West-Berlijn 

extra sterk door de geïsoleerde ligging van de stad, 

waardoor het florerende bedrijfsleven geen beroep kan 

doen op naburige regio’s. Van overheidswege houdt 

men er zelfs rekening mee dat het arbeidspotentieel van 

West-Berlijn wel eens terug zou kunnen gaan lopen 

door migratie naar West-Duitsland als gevolg van het 

grimmige politieke klimaat dat ontstaan is door de bouw 
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van de Berlijnse Muur in 1961. Er is de regering in Bonn 

veel aan gelegen om zo’n nieuwe trek naar het westen 

te voorkomen, omdat men de enclave ziet als een 

‘bruggenhoofd’ voor een toekomstige hereniging, 

waarvan bevolking en economie vitaal moeten worden 

gehouden. Dat zij hierin gesteund wordt door haar 

grootste bondgenoot, de Verenigde Staten, blijkt op 26 

juni 1963 als President J.F. Kennedy de legendarische 

woorden ‘Ich bin ein Berliner’ uitspreekt. Dat haar 

politieke visie wat dit betreft uiteindelijk de juiste is, 

blijkt op 9 november 1989 als De Muur valt. Het beleid 

om de arbeidsmarkt van West-Berlijn gezond te houden 

bestaat eruit dat de loonbelasting er dertig procent 

lager is en er daarnaast een beroep gedaan kan worden 

op een speciale Berlijn-toelage. Om de stad 

aantrekkelijk te maken voor West-Duitsers om er zich te 

vestigen garandeert men hen binnen een half jaar een 

nieuwe woning, verhuiskostenvergoeding, tegemoet-

koming in reiskosten voor familiebezoek en renteloze 

leningen voor gezinsstichting en huisinrichting van 

respectievelijk drie- en tienduizend D-Mark. De 

inspanningen om de West-Berlijners aan hun stad te 

binden blijken weliswaar redelijk succesvol, West-

Duitsers die bereid zijn om er zich permanent te 

vestigen melden zich nauwelijks. Daarom gaan 

bedrijven in de loop van de jaren zestig een beroep doen 

op gastarbeiders, en wel in sterkere mate dan dat dit in 

West-Duitsland het geval is. Zo heeft Philips Berlijn in 

1970 op een totaal personeelsbestand van 950 

medewerksters en 390 medewerkers al zo’n 150 

Joegoslavische vrouwen in dienst, waarvoor in de 

nabijheid van de fabriek gepaste huisvesting wordt 

gerealiseerd. In 1973 is dit aantal inmiddels opgelopen 

tot 260 op 1150. Dat tegelijkertijd de omvang van het 

totale personeelsbestand aanzienlijk is geslonken vindt 

zijn aanleiding in een reorganisatieslag die door de 

concernleiding is opgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 17: Assemblage van koffergrammofoons in 

de nieuwe fabriek, rond 1957. 

Hoofd Industrie Groep RGT 

Vanuit het perspectief van de Alldephi mocht er in de 

vijfentwintig naoorlogse jaren met name in Berlijn dan 

wel veel bereikt zijn, in Eindhoven begon er echter 

ontevredenheid te groeien. Die betrof niet enkel de 

fabriek in Berlin Tempelhof, maar de tientallen 

apparatenfabrieken, waarvan meer dan de helft in 

Europa was gevestigd. Deze behoorden sinds 1958 

organisatorisch tot de Hoofd Industrie Groep (HIG) 

Radio-, Grammofoon en Televisieapparaten: RGT. De 

bedoeling was geweest om hier vanuit Eindhoven meer 

invloed op te krijgen, teneinde de productie efficiënter 

in te richten en wereldwijd herkenbaarder naar buiten 

te treden. Toenemende concurrentie van met name 

Japanse bedrijven maakte deze verbeterslag weliswaar 

noodzakelijk, de machtige positie van landen-

organisaties als de Alldephi vormde hierbij een 

belangrijk obstakel. Net als in Duitsland hadden deze 

organisaties ook in andere landen een nuttige rol 

gespeeld om toegang tot de nationale markten te 

krijgen doormiddel van productie en verkoop ter 

plaatse, maar inmiddels waren de tijden veranderd. 

Hoewel handelsbarrières werden opgeheven, onder 

andere door totstandkoming van de Europese 

Economische Gemeenschap, profiteerde juist de 

Japanse concurrentie hier het meeste van omdat ze 

goedkoop in eigen land produceerde. Terwijl zij met een 

beperkt aantal modellen in veel landen op de markt 

kwamen, hadden de nationale organisaties binnen 

Philips juist de neiging om met eigen ontwikkel- en 

verkoopafdelingen tot modellen te komen die speciaal 

waren afgestemd op de voorkeuren van hun eigen 

markt. Omdat de HIG Licht vanuit Eindhoven een stevige 

greep had op productie en verkoop van lampen over de 

hele wereld, hoopte men met de totstandkoming van de 

HIG RGT hetzelfde te bereiken op het gebied van de 

elektrotechnische apparaten, die men overigens meer 

en meer ging aanduiden als consumentenelektronica. 

Dit pakte in de praktijk echter anders uit omdat de 
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productie van apparaten zich niet zo eenvoudig liet 

mechaniseren als die van lampen. Bij de assemblage van 

een radio, grammofoon of televisie moest een groot 

aantal kwetsbare componenten van verschillende 

afmetingen gemonteerd en gesoldeerd worden door 

mensenhanden. Productiehallen gevuld met veel 

personeel achter werktafels en lopende banden zou in 

deze branche nog lange tijd het beeld blijven bepalen 

omdat de complexe handelingen nog niet door 

machines uitgevoerd konden worden. Dat dit in de 

toekomst wel mogelijk zou worden illustreerden de 

transistorradio’s met hun printed circuit boards (pcb’s). 

De hiervoor noodzakelijke miniaturisatie van 

componenten verliep echter nog niet zo snel dat ook de 

mechanisatiegraad van het productieproces van andere 

apparaten verhoogd kon worden. Daarom moest een 

efficiencyverbetering vooralsnog behaald worden door 

in het productieprogramma meer uit te gaan van 

specialisatie, hetgeen betekende dat er in de fabrieken 

minder uiteenlopende apparaten en types in grotere 

series vervaardigd moesten worden. De weerstand 

vanuit de landenorganisatie liet niet lang op zich 

wachten en vooral de Alldephi liet zich hierbij niet 

onbetuigd. In haar verweer legde zij vooral de nadruk op 

de grote omvang van de West-Duitse markt, die een 

type-ontwikkeling toegesneden op de wensen van deze 

klanten beslist rechtvaardigde. Bovendien achtte zij de 

knowhow van haar ingenieurs en marketeers op dit vlak 

gewaagd aan die uit Eindhoven en waren er ook 

voorbeelden waarin deze zelfs betere prestaties 

leverden dan hun Nederlandse collega’s. De leiding van 

RGT wees er vervolgens op dat de bezettingsgraad van 

enkele Duitse fabrieken zorgelijk laag was, terwijl de 

arbeidskosten er sneller stegen dan in veel andere 

Europese landen. Wat dat laatste betreft sprong vooral 

de apparatenfabriek in Berlin-Tempelhof er negatief uit 

door de specifieke arbeidsmarktomstandigheden van 

deze stad. En de platenwisselaars waarin deze fabriek 

zich gespecialiseerd had mochten dan wel aan vele 

landen geleverd worden, voor de platenspelers en 

bandrecorders was dit in veel mindere mate het geval. 

De controverse tussen RGT en de landenorganisaties 

sleepte zich jarenlang voort, zonder dat er fabrieken of 

laboratoria werden gesloten. Een beperkte herschikking 

van de productieverdeling over de fabrieken, 

gecombineerd met enige personeelsreducties, waar-

onder die in Berlijn, bleek het maximaal haalbare voor 

Eindhoven. Deze belangenstrijd zou nog tot eind jaren 

tachtig aanhouden, toen de Hoofd Industrie Groepen 

inmiddels waren omgedoopt tot productdivisies, veel 

productie inmiddels naar lagelonenlanden was 

verplaatst en de fabriek in Tempelhof al was gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 18: Na toepassing van transistoren in 

radio’s volgden al snel de grammofoons. 

 

PolyGram 

Hoewel de productie van grammofoonplaten niet het 

exclusieve domein was van de elektrotechnische 

industrie - zo kwamen bekende labels als Decca (1929) 

en Columbia Records (1888) voort uit de 

entertainmentsector - waren enkele grote concurrenten 

van Philips al voor de oorlog actief geworden op dit 

terrein, meestal door acquisitie. Zo had RCA in 1929 het 

platenlabel Victor overgenomen en Siemens in 1941 de 

Deutsche Grammophon Gesellschaft. Daarentegen was 

EMI Music, het label dat sinds 1931 in Groot-Brittannië 

door de  Electric & Musical Industry werd gevoerd, een 

bedrijf dat juist vanuit de grammofoonplatenindustrie 

uitgroeide tot een elektronicabedrijf. De succesfactor 

van dit soort platenmaatschappijen zat hem niet in de 

techniek, omdat na de overschakeling op vinyl het 

productieproces dermate eenvoudig en robuust was 

geworden dat men zich op dit vlak niet meer in kwaliteit 

kon onderscheiden. Vanaf die tijd werd de 
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opnamekwaliteit van de muziek voor de consument 

bepalend als het ging om klassieke muziek. In de 

populaire muziek daarentegen moest ingespeeld 

worden op trends door de juiste artiesten te 

contracteren, hetgeen bij uitstek een expertise van de 

entertainmentsector was. Binnen Philips realiseerde 

men zich goed dat deze business om een andere 

marktbenadering vroeg dan waarmee men zich in 

hoofdzaak bezighield. Niettemin wilde men zich uit 

concurrentieoverwegingen ook op dit terrein gaan 

begeven en werd daarom uitgekeken naar een 

interessante overnamekandidaat. Die werd in 1946 

gevonden in de Hollandsche Decca Distributie NV,  een 

klein bedrijf met opnamestudio in Bussum dat in 

Nederland vertegenwoordiger was van het Britse 

platenlabel. Tijdens de eerste naoorlogse jaren waren er 

vele andere prioriteiten binnen het concern, maar toen 

het er naar uitzag dat de consumenten weldra meer 

bestedingsruimte zouden krijgen voor ontspanning en 

vermaak, kregen de heren Dijksterhuis en Schuitema de 

opdracht om de Hollandsche Decca uit te bouwen tot 

een grammofoonplatenmaatschappij van formaat. In 

1950 werd deze nieuwe organisatie geregistreerd onder 

de naam Philips’ Phonografische Industrie NV (PPI), een 

enigszins merkwaardige naam omdat de fonograaf het 

weliswaar lang naast de grammofoon had volgehouden 

maar destijds al weer vele jaren tot het verleden 

behoorde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 19: Affiche voor de Franstalige markt. 

Als vestigingsplaats koos PPI voor het lommerrijke 

Baarn, ‘ver weg’ van het industriële hart in Eindhoven, 

maar dichtbij Hilversum, waar zich sinds de jaren twintig 

de Nederlandse omroeporganisaties geconcentreerd 

hadden. In navolging van de omroepen werd als 

kantoorruimte voor een villa gekozen, en wel Hoog 

Wolde aan de Oude Utrechtseweg. Van hieruit ging 

Schuitema de commerciële zaken bestieren, terwijl 

Dijksterhuis als technisch directeur toezag op de bouw 

van een fabriek met laboratorium- en testruimtes aan 

de Torenlaan.  De oplevering vond reeds in 1951 plaats 

en de eerste hit die in dat najaar van de persen kwam 

was het populaire nummer ‘Naar de speeltuin’. In hoog 

tempo werden daarna ook grammofoonplaatfabrieken 

in Engeland, Franrijk, West-Duitsland, Noorwegen en 

Spanje gekocht. Voor de opbouw van een klassiek 

programma was Otto Glastra van Loon 

verantwoordelijk, die zijn visitekaartje afgaf door een 

overeenkomst te sluiten met de Berliner Philharmoniker 

voor het maken van enkele opnames. Enige jaren later 

volgden contracten met de Wiener Symfoniker en het 

Mozarteum Orchester uit Salzburg. Binnen de lands-

grenzen waren het Haags Residentieorkest en het 

Amsterdamse Concertgebouw Orkest al snel verbonden 

aan het eigen platenlabel dat PPI naast Decca en London 

was gaan voeren. In 1957 kwam daar nog het label 

Fontana bij. Zoals voor veel andere activiteiten van 

Philips gold was het een stuk moeilijker om voet aan de 

grond te krijgen in de Angelsaksische wereld, gezien de 

gebruikelijke voorsprong die men daar had, niet alleen 

op technisch gebied maar vooral in de sfeer van het 

entertainment. Daarom werd in 1953 een deal gesloten 

met het Amerikaanse Columbia Records om opnames, 

vooral in het klassieke repertoire, uit te wisselen. Met 

de aankoop van Mercury Record Production in 1962 kon 

de positie op de Amerikaanse markt, die zeker door de 

opkomst van nieuwe genres als Rock & Roll en 

Beatmuziek steeds belangrijker werd, definitief worden 

gevestigd. Maar ook in Nederland dienden zich in de 

jaren zestig artiesten aan die dankzij hun contracten 

met Phonogram Records, de platenmaatschappij van 

PPI, konden uitgroeien tot tieneridolen zoals Rob de 

Nijs, Willeke Alberti, Johnny Lion en Anneke Grönloh. 

Hun nummers werden vanaf 1962 opgenomen in de 

Hilversumse studio aan de Honingstraat. Ook de nieuwe 

muziekdrager die moederbedrijf Philips in 1963 

lanceerde, de compact cassette, werd gretig omarmd 

zonder dat dit ten koste ging van platen-business. Een 

wereldspeler in de muziekindustrie ontstond in 1972 

toen Phonogram en de Deutsche Grammophon 

Gesellschaft door Philips en Siemens werden 

samengevoegd tot PolyGram, hoewel het andere label 

van Siemens, Polydor, buiten deze joint venture 
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gehouden werd. In datzelfde jaar introduceerde Philips 

de beeldplaat, een schijf waarop films en televisie-

programma’s digitaal konden worden vastgelegd en 

contactloos met een laserstraal weergegeven. Het werd 

geen succes omdat de filmwereld koos voor de 

videocassette, die op haar beurt weer voortkwam uit de 

compact cassette.  Het vormde echter wel een opstapje 

naar de Compact Disc (CD) die in de jaren tachtig wel 

voor een omwenteling zou zorgen, maar dan in de 

muziekwereld. Met een diameter van 12 cm kon het 

zilveren schijfje één uur muziek bevatten, terwijl de 

langspeelplaat met zijn 12 inch dit met tussentijds 

omdraaien nog niet eens haalde. Naast dit 

gebruikersgemak was de  geluidsweergave, zonder 

storing of ruis en gevoeligheid voor vingerafdrukken, 

superieur aan die van de langspeelplaat. Het was dan 

ook snel duidelijk dat deze zijn langste tijd had gehad, 

na vele jaren moedig stand te hebben gehouden naast 

radio, magneetband en compact cassette. Dat gold 

uiteraard ook voor de platenspeler en dit bood de HIG 

Audio, die samen met de HIG Video in 1973 door 

opsplitsing van HIG RGT was ontstaan, de gelegenheid 

om tot concentratie van haar productieactiviteiten te 

komen en onrendabele locaties te sluiten, waaronder 

die in Berlin Tempelhof. De voormalige platenspeler-

fabriek in het Belgische Hasselt, die door ontwikkeling 

en productie van de cassetterecorder zijn sporen had 

verdiend, kreeg de eer om het Europees productie-

centrum voor de CD-speler te worden. Het succes van 

de CD vormde aanleiding voor een nieuwe groeifase van 

PolyGram. In 1985 werd Siemens uitgekocht, waarna 

het Zweedse Polar Music (met de popgroep ABBA), het 

Britse Island Records en het Amerikaanse A&M Records 

werden overgenomen.  

Na versterking van de financiële positie door een 

beursgang in 1989 werd in 1993 het Amerikaanse 

platenlabel Motown Records (1959) aangekocht en 

daarmee de hits van wereldsterren als Stevie Wonder, 

de Supremes, Lionel Richie, Diana Ross en Michael 

Jackson.  Het waren jaren waarin moederconcern Philips 

door sanering van haar elektronica-activiteiten 

(operatie Centurion) nogal wat imagoschade opliep en 

daarom juist het succes van zijn wereldwijde 

muziekbedrijf goed kon gebruiken. Jan Timmer was voor 

beiden verantwoordelijk: als topman van PolyGram 

vanaf 1983, en als President Directeur van Philips tussen 

1990 en 1995. Toen hij in conflict kwam met zijn 

opvolger Cor Boonstra en die in 1998 PolyGram 

verkocht aan het Canadese Seagram, werd dat door 

sommigen dan ook wel gezien als een afrekening met 

het tijdperk van zijn voorganger, nadat die ook al de 

functie van President Commissaris aan zich voorbij had 

zien gaan. Tegenwoordig maakt PolyGram binnen 

Seagram onderdeel uit van de Universal Music Group. 

Door de mogelijkheid om muziek te downloaden van het 

internet is de verkoop van CD´s ondertussen ook sterk 

teruggelopen. De langspeelplaat daarentegen lijkt weer 

een voorzichtige comeback te maken. De hernieuwde 

belangstelling voor het dagelijks leven in de naoorlogse 

decennia (vintage), waarbij speciaal de LP warme 

gevoelens oproept, heeft enkele ondernemers ertoe 

aangezet om de populaire nummers uit deze periode op 

hun oorspronkelijke muziekdrager aan te gaan bieden. 

In Nederland gebeurt dit vanuit de voormalige 

platenperserij van Sony in Haarlem, die door Record 

Industry opnieuw in gebruik is genomen en inmiddels 

een productiecapaciteit heeft van dertigduizend 

exemplaren per dag.  
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Ullsteinhof 

De apparatenfabriek in Tempelhof werd na beëindiging 

van de productie in 1985 door Philips overgedaan aan 

het textielconcern Brennet AG dat er tot 1998 

hoogwaardige katoenstoffen liet weven. Thans is het 

alweer geruime tijd een bedrijfsverzamelcomplex dat 

onder de naam Ullsteinhof uiteenlopende onder-

nemingen huisvest. Sinds de uitbreiding van 1961 heeft 

de fabriek geen veranderingen meer ondergaan en de 

gebouwen zijn volledig in hun oorspronkelijke toestand 

behouden gebleven. Om deze reden is het complex op 

de Landesdenkmalliste Berlin opgenomen als vroegste 

en meest uitgesproken representant van naoorlogse 

fabrieksarchitectuur binnen de stad, waarin de 

combinatie van functie en constructie centraal stond.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 21: Ontwerptekening geleverd door het 

architectenbureau van Herbert Noth. 

Het complex is ontworpen door de architect Herbert 

Noth (1907-1967) die zijn bureau had in Berlin 

Charlottenburg en daarnaast vanaf 1947 als professor 

verbonden was aan de Hogeschool voor Beeldende 

Kunsten. De apparatenfabriek is van een bouwtype dat 

in Berlijn destijds veelvuldig toepassing vond. Daarbij 

werd een hoogbouw met kantoorfunctie gecombineerd 

met een grote productiehal volgens een vierkant of 

rechthoekig grondplan, waarvan het dak op het systeem 

‘Zeiss-Dywidag’ is gebaseerd. Dit principe, dat in de 

jaren twintig gepatenteerd werd, maakte het mogelijk 

om schaalconstructies te bouwen uit een zelfdragende 

staalvlechtwerk, dat na bekleding met fijnmazig gaas 

bespoten werd met beton. Een bekend voorbeeld 

hiervan in Nederland is het gekromde sheddak van de 

door Rietveld ontworpen weverij De Ploeg in Bergeijk. 

Kern van de apparatenfabriek in Tempelhof is de grote 

sheddakhal die flexibel ingedeeld kan worden en aan de 

kopse zijde voorzien is van een twee-laags facilitair 

gebouw met kantoor-, was- en kleedruimten. De hal is 

vierbeukig geconstrueerd en de gebogen profielen 

dragen aan de voet van de sheds gootbeugels die de 65 

mm dikke staalbetonschalen verstijven. Zowel het 

kantoor- als het facilitairgebouw zijn rond een 

betonskelet opgetrokken. Beide volumes staan haaks op 

elkaar en het uit vijf bouwlagen bestaande 

kantoorgebouw heeft een overkraging aan de zijde van 

de Ullsteinstrasse.  

 

Afbeelding 22: De portiersloge. 

De oostelijke toegang tot het complex heeft een 

karakteristieke portiersloge met grote vensters die 

aanvankelijk ook uitzicht gaven op het grote laadperron 

aan deze zijde van de sheddakhal. Ook het ketelhuis en 

het transformatorgebouw bevinden zich aan deze zijde 

van de fabriek. Om afgeschermd te zijn van productie en 

logistiek werd de kantine met aangrenzende tuin tegen 

de westzijde van het kantoorgebouw opgetrokken. De 

bijbehorende keuken is op de begane grond van de 

hoogbouw ondergebracht. De uitbreiding van 1960, 

waarmee reeds in het oorspronkelijke ontwerp rekening 

was gehouden, behelsde een verlenging van de 

sheddakhal in zuidelijke richting, plaatsing van een extra 

voorraadmagazijn aan de oostzijde en verhoging van het 

kantoorgebouw van drie tot vijf verdiepingen. De opzet 

van het complex was dusdanig dat men eenvoudig 

moest kunnen overschakelen op nieuwe producten en 

het gebruik als textielfabriek en bedrijfsverzamel-

gebouw illustreren dat het in dit opzicht geslaagd is. 

Voor de schaalconstructies en skeletten van alle 

gebouwen is voor zogenaamd zichtbeton of schoon-

beton gekozen. De eerste voorbeelden daarvan dateren 

weliswaar van voor de oorlog, maar ook in de jaren 

vijftig vond het nog maar beperkt toepassing. De gevels 

van de kantoorgebouwen zijn met vlakken van gele 

verblendsteen bekleed, terwijl de sheddakhal van 

muren uit eenvoudige gele baksteen is voorzien en het 

magazijn uit 1960 hier helemaal uit is opgetrokken. De 

architect maakte gebruik van eigentijdse vormen die 

rationeel en zonder verwijzing naar het verleden uit de 

constructie ontwikkeld zijn en daarmee een definitief 

afscheid betekenen van de ‘Trümmerzeit’ (1945-’49) en 

wederopbouwtijd (1950-1955).  
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Afbeelding 23: Dankzij een zaagtandsgewijze gevel 

met vensters en Luxfer-prisma’s heeft de kantine 

voldoende natuurlijke lichtinval, ondanks de schaduw 

van de sheddakhal. 

Herbert Noth hechtte veel waarde aan goede 

arbeidsomstandigheden in productie- en kantoor-

ruimten. Natuurlijke lichtinval, ventilatie, geluidswering, 

werkindeling en faciliteiten (wasgelegenheid, kantine, 

etc.) zijn optimaal georganiseerd. Vooral de lichtinval 

van het kantinegebouw vroeg extra aandacht omdat de 

ene lange zijde hiervan op het noorden gericht is en de 

andere schaduw ondervindt van de sheddakhal aan de 

zuidzijde. Daarom zijn de ramen zaagtandsgewijs op het 

westen georiënteerd en wordt de lichtopbrengst door 

zogenaamde Luxfer-prisma’s verder verbeterd. 

Representatieve interieurs bevinden zich in de 

ingangshal van het kantoorgebouw, met een voor de 

jaren vijftig typische vrijstaande trap en grote 

vensterpartijen, en in de vormgeving van de kantine. De 

realisatie van het fabriekscomplex was in handen van de 

firma Dyckerhoff & Wildmann, die zich vooral 

onderscheidde door haar expertise op het gebied van 

Sheddaken volgens het  principe van Zeiss-Dywidag.  

Ontwerp, bouwtechniek en organisatie van de 

apparatenfabriek belichamen de heropleving van de 

West-Berlijnse industrie onder de sterk gewijzigde 

maatschappelijke en economische omstandigheden van 

de naoorlogse periode. De fabriek markeert de aanvang 

van het ‘Wirtschaftswunder’ in één van zijn 

sleutelgebieden, namelijk die van de consumenten-

elektronica. Door gebruik als bedrijfsverzamelcomplex 

wordt de Ullsteinhof dan wel voor ernstig verval 

behoed, een aantrekkelijke uitstraling heeft het niet 

door de willekeurig geparkeerde auto’s en containers, 

borden tegen de gevels en verwaarloosde bestrating en 

groenvoorziening. Zoals het ensemble van 

gerestaureerde en herbestemde gebouwen rond de 

even verderop gelegen binnenhaven symbool staan 

voor de vooroorlogse bedrijvigheid in Tempelhof, zo zou 

de voormalige apparatenfabriek van Philips na een 

grondige opknapbeurt de naoorlogse industriële 

ontwikkeling in dit stadsdeel kunnen representeren.  

 

Afbeelding 24: De sheddakhal gezien vanuit het 

zuidoosten. In zijn huidige toestand maakt het complex 

een rommelige indruk.

 

Ir. J.M.M. Busio (1970) studeerde chemische technologie aan de TU Eindhoven, was van 1995 tot 2006 werkzaam als 

onderzoeker en procesontwikkelaar binnen Philips en is thans productontwikkelaar op het gebied van technisch textiel en 

composieten. 
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