
De ontwikkeling van de röntgenbuis door het Philips NatLab 

In 1914 werd door Philips de basis gelegd voor een laboratorium ten behoeve van natuurwetenschappelijk onderzoek 

naar fenomenen in elektrotechnische apparaten. In de eeuw die daar op volgde stond dit NatLab aan de basis van 

talloze uitvindingen die werden ontwikkeld tot consumentenproducten, hoewel sinds 2005 onder de naam Philips 

Research. Dit artikel blikt terug op de eerste doorbraak van het jonge instituut, namelijk de spectaculaire verbetering 

van de röntgenbuis tot een onmisbaar en veilig medisch instrument dat tot op de dag van vandaag wordt toegepast. 

De laboratoriumgebouwen waar dit baanbrekende onderzoek plaats vond zijn behouden gebleven en hebben onlangs 

een nieuw bestemming gekregen op cultureel gebied. Elders resteert nog een fabriekscomplex waar al meer dan 

honderd jaar röntgenapparatuur vervaardigd wordt en men nog steeds werkt aan de innovatie van dit diagnostisch 

instrument.  

De eerste röntgenbuizen 

Zoals zo veel ontdekkingen berustte die van de 

röntgenstraling in 1895 gedeeltelijk op toeval en een 

uitvinding was het al helemaal niet. Wilhelm Conrad 

Röntgen (1845-1923) deed experimenten met een 

gasontladingsbuis die al tientallen jaren voor 

wetenschappelijke doeleinden werd gebruikt, vooral 

het opwekken van straling. Maar de belangstelling was 

tot dan toe uitgegaan naar de zichtbare straling omdat 

men de buis als een potentiële lamp beschouwde, 

terwijl Röntgen de onzichtbare straling aantoonde door 

oplichting van een fluorescentiescherm en het hoge 

doordringende vermogen daarvan door projectie van 

een hand. Door de afbeelding van beentjes, kootjes en 

gewrichten die dit opleverde lag een medische 

toepassing van dit fenomeen wel heel erg voor de hand. 

Om de buis hiervoor technisch geschikt te maken was er 

nog een lange weg te gaan, waaraan Röntgen overigens 

geen grote bijdrage meer heeft geleverd. Zijn voorkeur 

ging uit naar fundamenteel onderzoek aan deze 

geheimzinnige straling, die hij daarom aanduidde als X-

straling (naar de onbekende, of variabele, uit de 

wiskunde): een benaming die in de Engelse taal 

behouden is gebleven. Toen in 1901 voor het eerst 

Nobelprijzen werden uitgereikt, mocht hij die voor 

natuurkunde in ontvangst nemen. Zijn onderzoekswerk 

was wel bij uitstek in de geest van Alfred Nobel dat 

wetenschap moest bijdragen aan een betere wereld. 

Samenwerking tussen ingenieurs en medici in 

verschillende landen leidde in de daaropvolgende jaren 

tot verbeterde buisontwerpen. Aanvankelijk bestonden 

die uit een kathode en anode waartussen de elektronen 

in het gas versneld werden door het aanleggen van een 

hoge elektrische spanning. Naast zichtbare straling door 

ionisatie van het gas ontstond röntgenstraling door 

botsing van elektronen met de atomen in de glaswand. 

Al snel ontdekte men dat dit mechanisme veel 

effectiever was aan een metaaloppervlak en werd een 

zogenaamde anti-kathode in de elektronenbaan 

geplaatst. Door het afgeschuinde oppervlak liet men de 

gegenereerde röntgenbundel aan de zijkant van de buis 

naar buiten treden door een bolvormige wand voor 

minimale verstoring van de stralenloop. De kathode 

kreeg juist een holle vorm om de elektronen te 

focusseren op de antikathode, zodat een intensere 

röntgenbundel tot stand kwam.  

 

Afbeelding 1: Röntgenbuis met watergekoelde anti-

kathode tussen kathode (rechtsonder) en anode 

(linksboven). 

Omdat dit weer leidde tot een sterke warmte-

ontwikkeling moest de antikathode uit een hoog 

smeltend metaal als wolfraam of molybdeen worden 

vervaardigd en/of met waterkoeling worden uitgerust. 

De Amerikaan William Coolidge (1873-1975) van de 

General Electric Laboratories besefte echter dat verdere 

verbetering een radicale aanpassing van het ontwerp 

vereiste. In zijn concept werden de benodigde 



elektronen niet langer meer door een gasontlading 

opgewekt, maar met behulp van een gloeikathode in 

een vacuümbuis. Dit had als voordeel dat intensiteit en 

hardheid van de straling onafhankelijk geregeld konden 

worden. Vóór die tijd betekende een hogere spanning 

namelijk dat de röntgenbundel niet alleen intenser werd 

maar ook energierijker (harder), dat wil zeggen met 

kortere golflengte, vanwege de hogere botsingssnelheid 

van de elektronen. Hierdoor nam de schadelijkheid van 

de straling voor het menselijk lichaam toe, net zoals de 

kortgolvige UV-straling schadelijk is voor de huid en het 

zichtbare licht niet. De buis van Coolidge maakte het 

mogelijk om de intensiteit van de röntgenbundel te 

verhogen door middel van de spanning over de 

gloeikathode. Dit bij gelijkblijvende, veilige, hardheid 

van de straling, vastgelegd door de spanning tussen 

gloeikathode en anode, die de rol van de antikathode 

had overgenomen.  Zo was in nog geen twee decennia 

tijd een medisch instrument ontstaan dat in 

ziekenhuizen zijn diensten bewees op gebied van 

diagnostiek en behandeling.  

 

 

Afbeelding 2: Vroeg voorbeeld van een opstelling voor röntgenopnames, met diverse röntgenbuistypes in het 

wandrek (Deutsches Röntgenmuseum Lennep) 

 

Oprichting van het NatLab 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden 

röntgentoestellen ook in de veldhospitalen direct achter 

het front ingezet voor de gewondenverzorging. Zo was 

het mogelijk om de exacte locatie van een kogels of 

granaatsplinters vast te stellen en de operatie daardoor 

sneller en nauwkeuriger uit te voeren, al was dit slechts 

voor een kleine minderheid van de slachtoffers 

weggelegd. Bekend geworden zijn de inspanningen van 

Marie Curie (1867-1934) op dit gebied. Voor de oorlog 

had zij pionierswerk verricht met haar onderzoek naar 

radioactieve straling, die een jaar na de röntgenstraling 

was ontdekt door Henri Becquerel (1852-1908) en 

waarvoor ze in 1903 samen de Nobelprijs ontvingen. 

Ook deze zogenaamde gammastraling, opgewekt door 



de vervalreactie van het element Radium,  kreeg snel 

een medische toepassing, namelijk in de behandeling 

van kanker. Echter, na het uitbreken van de oorlog 

besloot Marie Curie dat ze tijdelijk met die andere 

nieuwe stralingsvorm meer kon betekenen. Met een 

mobiel röntgenlaboratorium reisde ze langs de Franse 

militaire hospitalen om daar de legerartsen bij te staan, 

hoewel die onder tijdsdruk meestal amputatie boven 

precisiechirurgie verkozen. 

 

Afbeelding 3: Voorbeeld van een mobiele opstelling 

voor röntgenopnames in een veldhospitaal tijdens WOI 

(Deutsches Röntgenmuseum Lennep) 

 In het neutrale Nederland was de röntgendiagnostiek 

inmiddels ook doorgedrongen in de grote ziekenhuizen. 

De oprichting in 1913 van een speciaal ziekenhuis voor 

kankergeneeskunde, de Antoni van Leeuwenhoek-

kliniek in Amsterdam, gaf hier nog een extra impuls aan, 

omdat bij deze ziekte de röntgentoestellen zowel voor 

diagnose als behandeling ingezet konden worden. De 

bekende Vlaamse kunstschilder Rik Wouters (1882-

1916) was één van de eerste patiënten die er tijdens zijn 

internering in Nederland een dergelijke behandeling 

onderging aan een kaaktumor. Voor levering en 

onderhoud waren de ziekenhuizen aangewezen op 

gespecialiseerde bedrijven in Duitsland en Frankrijk en 

die relaties kwamen tijdens de oorlogsjaren stil te 

liggen. Vindingrijkheid binnen de landsgrenzen was 

daarom geboden en de Amsterdamse radioloog Prof. 

Wertheim Salomonson legde contact met de 

gloeilampenfabriek van Philips in Eindhoven. Daar was 

in 1914 met de aanstelling van Gilles Holst de basis 

gelegd voor een natuurkundig laboratorium waarbinnen 

het onderzoek zich in de beginjaren vooral richtte op 

verbeterde en nieuwe lichtbronnen.  Dankzij een 

dergelijk bedrijfslaboratorium had het Amerikaanse 

General Electric ook op dit gebied een technische 

voorsprong op haar Europese concurrenten, hetgeen 

voor directeur Anton Philips (1874-1951) een lichtend 

voorbeeld vormde. Holst kon meteen aan de slag, want 

Philips was er weliswaar kort daarvoor in geslaagd om 

de nieuwste, energiezuinige gloeilamp van GE onder de 

naam Halfwatt-lamp te kopiëren, maar de productie 

verliep nog verre van vlekkeloos. Verschijnselen rond de 

gespiraliseerde gloeidraad en stikstofgasvulling waren 

nog onbegrepen en vroegen om fundamenteel 

onderzoek. Gelijktijdig vond onderzoek plaats aan 

gasontladingslampen met edelgasvulling. Neon bleek 

hiervoor het meest geschikt, maar het zwaardere Argon 

bracht juist weer een verbetering voor de gloeilamp, 

omdat het minder wolfraam van de gloeidraad deed 

verdampen dan stikstofgas. Dit was de wetenschap-

pelijke kruisbestuiving die Anton Philips voor ogen stond 

en er zouden nog veel voorbeelden van volgen. 

Vanwege de gemeenschappelijke afstamming van 

gasontladingslamp en röntgenbuis, was het niet 

onlogisch dat Wertheim Salomonson voor reparatie van 

zijn apparatuur een beroep deed op het jonge 

laboratorium van Philips. Door de vinding van Coolidge 

was dit verschil weliswaar groter geworden, maar deze 

buizen waren nog maar amper tot Europa door-

gedrongen.  

 

Afbeelding 4: Reparatie van röntgenbuizen met een 

gasbrander (olieverfschilderij van Lore Alfter) 

De laboratoriumtechnici wisten de meeste defecten 

daarom te herstellen, terwijl de onderzoekers ervaring 

op konden doen met de werking van dit nieuwe 

medische instrument dat nog verre van volmaakt bleek 

te zijn. De kwaliteit van de afbeeldingen op het 

fluorescentiescherm lieten nog veel te wensen over 

door gebrek aan scherpte en onvoldoende doordringing 

van de straling in het menselijk lichaam. Bovendien was 

het met de veiligheid van de röntgenapparatuur nog 

bedroevend gesteld, omdat langzaam bekend begon te 

worden dat naast (bijdrage tot) genezing van de patiënt 

de ioniserende werking van de straling ziekte voor arts  



 

Afbeelding 5: Longdoorlichting zonder deugdelijke 

afscherming (Histoire illustrée de la radiologie, 1898) 

en bedienend personeel kon betekenen. Het ging dan 

om verbrandingsverschijnselen die dosis-gerelateerd 

bleken te zijn. Door de stralingsintensiteit onder 

controle te houden leek de veiligheid weliswaar 

gewaarborgd, maar het tijdseffect was nog onvol-

doende begrepen en pas later ontstond het inzicht dat 

het hier om een cumulatief effect ging: dosis = 

intensiteit x tijd. Een stralingsintensiteit die voor de 

patiënt nog acceptabel was, betekende gevaar voor 

personeel dat er dagelijks aan blootgesteld werd. 

Tenslotte was ook de afscherming van de hoogspan-

ningsgenerator voor verbetering vatbaar. 

Metalix- en Rotalixbuis 

Vanaf 1920 was Albert Bouwers (1893-1972) verbonden 

aan de röntgen- en hoogspanningsafdeling van het 

NatLab en realiseerde in die functie diverse technische 

doorbraken die Philips uiteindelijk een vooraanstaande 

positie zouden verschaffen onder de producenten van 

röntgenbuizen. Zijn eerste nieuwe ontwerp, de Metalix-

buis, betekende een grote sprong voorwaarts uit 

oogpunt van veiligheid. Hiertoe verving hij de 

kenmerkende bolvormige verdikking rond de anode 

door een buis uit chroom-ijzerlegering met daarin een 

venster voor de uittredende röntgenbundel. Ervaring bij 

het blazen van glasballons voor gloeilampen had 

namelijk geleerd dat toevoeging van chroom aan het 

ijzer van de blaaspijp tot verkleving aan het gesmolten 

glas leidde. Dit effect, veroorzaakt door chroomoxide-

vorming, was vaak ongewenst bij het glasblazen maar 

een uitkomst om sterke, vacuümdichte glas/metaal-

verbinding tot stand te brengen in röntgenbuizen. Voor 

een volledige bescherming van het bedienend 

personeel bracht Bouwers vervolgens een voldoende 

dikke loodmantel aan om deze chroomijzeren buis. Ook 

de bedrading en hoogspanningsgenerator (Rühmkorff-

generator) kregen een deugdelijke omhulling. Omdat 

hiermee de noodzakelijkheid van onhandige afscherm-

wanden was komen te vervallen, ontstond de 

mogelijkheid om er een transportabel instrument van te 

maken dat de arts in staat stelde om op locatie 

röntgenopnames te maken. Daartoe kon de buis in een 

tentvormig statief opgehangen worden en boven de 

liggende patiënt geplaatst worden. Met talloze 

voorlichtingsfoto’s wordt dit comfort voor patiënt, en 

gebruikersgemak voor de arts, dan ook geïllustreerd. 

Het opende ook nieuwe toepassingsmogelijkheden, 

zoals materiaalonderzoek aan grote metalen 

constructies. Zo werden de lasverbindingen in de gondel 

van de stratosfeerballon van Professor Auguste Piccard 

(1884-1962) op lekken gecontroleerd alvorens hij in 

1931 zijn hoogterecord vestigde.  

 

Afbeelding 6: Brochure met technische gegevens van 

de Metalix röntgenbuis. 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 7: Röntgenonderzoek met Metalix-set bij de 

patiënt thuis. 

Dankzij de Coolidgebuis was de intensiteit van de 

stralingsbundel en daarmee de doordringingsdiepte in 

het lichaam sterk toegenomen. Daarnaast had het 

lijnfocusprincipe van professor Goetze de kwaliteit van 

de afbeeldingen sterk verbetert. Door de hoek van de 

anode te verkleinen wist hij de doorsnede van de 

uittredende röntgenbundel t.o.v. de invallende 

elektronenbundel sterk te verkleinen en daarmee de 

scherpte van het beeld. Gevolg van deze aanpassingen 

was wel dat de anode tijdens gebruik nog sterker in 

temperatuur opliep en op tijd uitgeschakeld moest 

worden om beschadiging te voorkomen. Erg 

ongemakkelijk bij een volle wachtkamer en duur omdat 

een tweede exemplaar altijd standby moest zijn. Het 

idee om de anode in de buis te laten ronddraaien om zo 

de warmte te verdelen over een groter oppervlak was al 

in 1899 geopperd, maar tot dusverre was dit technisch 

onuitvoerbaar gebleken. Dertig jaar later slaagde 

Bouwers hier wel in door de anode als de rotor van een 

inductiemotor uit te voeren waarvan de stator in de 

buiswand was verwerkt. De nieuwe buis werd onder de 

naam Rotalix op de markt gebracht en ging spoedig zijn 

dienst bewijzen in het bevolkingsonderzoek naar de 

gevreesde ziekte tuberculose. In 1882 had Robert Koch 

weliswaar de tuberkelbacil geïdentificeerd, maar omdat 

aanwezigheid hiervan pas vastgesteld kan worden als de 

ziekte zich lange tijd (soms twee jaar) na besmetting 

heeft geopenbaard, betekende dit nog geen einde aan 

de verspreiding. Omdat het röntgenbeeld de 

ingekapselde tuberkelhaard in de long vroegtijdig 

zichtbaar maakt, kan de patiënt geïsoleerd worden nog 

voor hij de ziekte op anderen gaat overdragen. Met de 

Rotalixbuis konden wel twintig tot dertig mensen per 

uur worden doorgelicht, waardoor een efficiënte 

screening van grote bevolkingsgroepen eindelijk 

mogelijk werd.  

 

Afbeelding 8: Brochure over de medische mogelijk-

heden van de Rotalix röntgenkamer 

De huidige röntgenbuizen zijn nog steeds op het Rotalix-

principe gebaseerd, alleen is de warmteopname-

capaciteit toegenomen door de anode te vergroten en 

de rotatiesnelheid sterk te verhogen tot negenduizend 

omwentelingen per minuut. Keramische onderdelen 

zorgden voor een hoge elektrische isolatie, 

doorstroming met thermische olie voor extra koeling en 

smering met vloeibaar metaal voor minimale slijtage 

tijdens rotatie. Het was vooral de cardiovasculaire 

diagnostiek die hierom vroeg, omdat door hun snelle 

beweging hart en bloedvaten alleen scherp afgebeeld 



kunnen worden met extreem korte blootstellingstijden, 

wat om een röntgenbundel van hoge intensiteit vraagt.   

 

Afbeelding 9: Brochure met technische gegevens over de Rotalix-buis. Door de anode (A) te monteren als een rotor van 

een inductiemotor (met stator S in de wand van de buis), wordt de elektronenbundel van de gloeikathode (K) tijdens 

het ronddraaien verdeeld over de afgeschuinde Wolfraamring (W), waarbij de gevormde röntgenbundel door het 

venster (F) naar buiten treedt.  

Vestiging op Strijp 

Hadden de onderzoeksactiviteiten gedurende de 

beginjaren nog plaatsgevonden in een bestaand 

fabrieksgebouw aan de Eindhovense Emmasingel, in 

1922 verrees een zelfstandig laboratoriumgebouw op 

het nieuwe industriecomplex waarvan de grond voor 

1920 aan het dorp Strijp had toebehoord. In 1916 had 

Philips er al een lampenglasfabriek laten bouwen, maar 

door de stormachtige ontwikkeling die het concern in de 

jaren twintig doormaakte werd het terrein vrijwel 

volledig volgebouwd.  Er verrezen fabrieken voor 

elektrische componenten, lampen, radiotoestellen, 

bakeliet, papier en karton, magazijnen, een ketelhuis, 

een machinekamer en vier rangeersporen voor aan- en 

afvoer. Het werd omsloten door  de Beukenlaan, 

spoordijk, Glaslaan, Kastanjelaan en Schootsestraat. De 

hoek van beide laatstgenoemde straten was de 

vestigingsplaats van het nieuwe Natuurkundig 

Laboratorium en een grote proeffabriek met een 

oppervlakte van één hectare die in 1925 in gebruik werd 

genomen. Hier konden nieuwe producten in kleine 

series vervaardigd worden ten behoeve van industriële 

opschaling. Net als de meeste andere bedrijfsgebouwen 

was het ontwerp van Technisch Advies Bureau 

Roosenburg, Op ten noord en Scheffer (TABROS). 

Slechts één bouwlaag hoog, met sterk overstekende 

dakranden, grote  horizontale raampartijen en gelegen 

in het groen had het aanvankelijk nog een 

paviljoenachtig karakter. Noodzakelijke uitbreiding 

diende zich echter al binnen enkele jaren aan en 

uiteindelijk ontstond een complex van drie verdiepingen 

rondom vier naast elkaar gelegen rechthoekige 

binnentuinen en dat gekenmerkt werd door lange 

gangen met experimenteerruimtes en kantoorkamers. 

Het entreegebouw aan de Kastanjelaan omvatte een 

generatorruimte, instrumentenwerkplaats, bibliotheek 

en collegezaal. Directeur Gilles Holst wist zijn instituut al 

snel op de kaart te zetten door topwetenschappers als 

Albert Einstein, Niels Bohr, Gustav Hertz en Paul 

Ehrenfest uit te nodigen voor colloquia en symposia en 

er Koningin Wilhelmina in 1927 haar onderdanen in 



Nederlands-Indië via een korte-golf-radioverbinding te 

laten toespreken. Hoofddoelstelling was uiteraard het 

onderzoek naar natuurkundige fenomenen die als basis 

konden dienen voor nieuwe producten en dit in 

prototypes aan te tonen. Aangezien gloeilampen al twee 

decennia voordien fabrieksmatig geproduceerd 

werden, was de röntgenbuis het eerste apparaat 

waarvan het Natlab de wegbereider was alvorens het 

door Philips in productie genomen werd. Radio-

toestellen en gasontladingslampen zouden spoedig 

volgen, hoewel geluidsfilm en televisie voor de oorlog in 

het experimentele stadium bleven steken. Wat dat 

laatste product betreft werd dit vanaf eind jaren veertig 

meer dan goed gemaakt en Philips zou hierdoor 

uitgroeien tot marktleider op het gebied van 

televisietoestellen. Er was in 1946 inmiddels ook een 

nieuwe directeur aangetreden, Hendrik Casimir (1909-

2000), die de koers verlegde naar nieuwe onderzoeks-

terreinen die veraf stonden van wat tot dan toe het 

productenassortiment van Philips was geweest. 

Voorbeelden hiervan waren versnelling van elementaire 

deeltjes in een cyclotron, elektronenmicroscopie, 

radardetectie en de ontwikkeling van een hoog-

rendement heteluchtmotor volgens het concept 

Stirling. In alle gevallen betrof het, net als bij de 

röntgenbuis, toepassingen in het professionele 

marktsegment, terwijl Philips juist succesvol was 

geworden door consumentenproducten. Niettemin zou 

het bedrijf nog tientallen jaren op een aantal van deze 

terreinen actief zijn, zoals in de bouw van 

telefooncentrales (NSF in Hilversum), bestrijdings-

middelen (Philips Duphar), militaire radaruitrusting 

(Hollandse Signaal Apparaten), elektronenmicroscopen 

(thans FEI), televisiestudiocamera’s (thans Thomson) en 

belichtingsmachines (thans ASML). Bovendien zou de 

geschiedenis leren dat toepassingen die aanvankelijk 

uitsluitend professionele gebruikers hadden, zoals de 

computer en laser, dankzij miniaturisatie uiteindelijk 

niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven. Het 

Natlab groeide na de oorlog echter zo snel dat er nog 

genoeg medewerkers waren voor het onderzoek op 

gebieden met directe toepassing in consumenten-

producten. Het bekendste voorbeeld daarvan was het 

halfgeleideronderzoek, dat op gang kwam na de 

uitvinding van de transistor door medewerkers van 

AT&T’s Bell Labs en binnen tien jaar de mogelijkheid 

schiep om compacte radiotoestellen op de markt te 

brengen. Daarnaast moet niet vergeten worden dat er 

ook nog uitvindingen binnen de productontwikkelings-

afdelingen van de fabrieken zelf tot stand kwamen zoals 

het Philishave scheerapparaat en het cassettebandje in 

respectievelijk de dertiger en zestiger jaren.  

 

Afbeelding 10: Radiotoespraak van Koningin 

Wilhelmina vanuit het Natlab. 

Toen na de jaren van wederopbouw de 

consumptiemaatschappij zich aandiende, waarin 

elektrische apparaten zich ontwikkelden tot 

consumentenelektronica, maakte dit een drastische 

uitbreiding van het Natlab noodzakelijk die niet meer op 

het Strijpterrein gerealiseerd kon worden. Uitgeweken 

werd dit keer naar het grondgebied van een andere 

buurgemeente, Waalre, waarvan de naam ook nu weer 

aan het gebouwencomplex werd gegeven en dat geheel 

volgens de tijdgeest in hoogbouw van gewapend beton 

werd opgetrokken. Nieuwe producten zoals de 

videocassetterecorder en compact disc speler zouden 

hier het levenslicht zien. De laboratoriumgebouwen op 

Strijp gingen nog veertig jaar onderdak bieden aan het 

Centrum voor Fabricage Techniek (CFT), een organisatie 

die was voortgekomen uit de proeffabriek en 

productieprocessen en –machines ontwierp voor 

nieuwe producten. Toen na de eeuwwisseling een einde 

was gekomen aan industriële productie op het Strijp 

werd een begin gemaakt met de herbestemming van 

het fabriekscomplex, waarbij behoud van de 

beeldbepalende gebouwen het uitgangspunt was. 

Philips bracht zijn resterende activiteiten, vooral op het 

gebied van productontwikkeling, onder op het complex 

Waalre, dat intussen tot Hightech Campus was 

omgedoopt en verkocht het Strijp-complex aan de 



gemeente Eindhoven. Een masterplan werd opgesteld 

om het te ontwikkelen tot modern stadsdeel waarin 

wonen, werken en ontspannen gecombineerd worden 

en waarvan in de afgelopen tien jaar een belangrijk deel 

is gerealiseerd. Het NatLab-gebouw viel hier 

aanvankelijk buiten omdat het niet de status van 

rijksmonument had, maar toen in 2009 werd 

overgegaan tot sloop stak de gemeenteraad hier alsnog 

een stokje voor. Dit was niet enkel ingegeven door het 

historisch besef dat deze plaats een belangrijke rol heeft 

gespeeld voor Philips en daarmee voor de stad 

Eindhoven. Men was namelijk al enige tijd op zoek naar 

een geschiktere locatie voor het cultureel centrum Plaza 

Futura en besloten werd dan ook om het gebouw 

hiervoor aan te kopen. Na enige jaren van 

renovatiewerkzaamheden opende de instelling voor 

theater, film en expositie er eind 2013 haar deuren, 

wederom onder de naam NatLab. Deze dreigde voor 

Eindhoven verloren te gaan toen deze instelling in 2005 

samen met het CFT op ging in de nieuwe organisatie 

Philips Research.  Echter, met deze herbestemming, een 

eeuw na de oprichting van het bewuste laboratorium, is 

deze alsnog behouden gebleven voor de stad. Hiermee 

is overigens nog maar een gedeelte  van het 

omvangrijke laboratoriumgebouw, met de entree aan 

de Kastanjelaan, opnieuw ingevuld. De resterende 

vleugels werden in 2012 aangekocht door Sint Lucas, 

een onderwijsinstelling voor beroepen in de creatieve 

industrie, met de bedoeling om hier in combinatie met 

nieuwbouw haar hoofdvestiging in onder te brengen. 

 

 

 

Afbeelding 11: Entree van het NatLab-gebouw aan de Kastanjelaan. Na renovatie biedt het onderdak aan de culturele 

instelling Plaza Futura. In de muur van de rechtervleugel, thans in gebruik als restaurant, is de plaquette zichtbaar die 

herinnert aan de eerstesteenlegging.  

 

 



C.H.F. Müller te Hamburg 

Anton Philips volgde met grote belangstelling de 

spectaculaire technische verbetering van de 

röntgenbuis die zijn laboratoriummedewerkers tot 

stand wisten te brengen, maar dit stelde hem 

tegelijkertijd wel voor een probleem. Zijn bedrijf had 

nauwelijks een positie op de markt voor dit 

hoogwaardige technische product en de Metalix-buis 

die op kleine schaal in de proeffabriek werd 

geproduceerd vond enkel afzet in Nederland. Net als 

met de gloeilamp kon een commercieel succes alleen 

maar worden bereikt als toegang kon worden verkregen 

tot grotere markten buiten de landsgrenzen, maar dit 

stuitte op twee complicaties. De verkoopkanalen voor 

een consumentenproduct als de gloeilamp waren 

gericht op de groothandel, zonder enkele relatie met de 

eindgebruiker. Voor afzet van röntgenbuizen daaren-

tegen was men aangewezen op bedrijven die röntgen-

apparaten leverden aan ziekenhuizen waar ze gebruikt 

werden door hoogopgeleide professionals. En de 

ervaring uit de oorlogsjaren had geleerd dat contacten 

voor service, onderhoud en reparatie hierbij een 

belangrijke rol speelden. Kortom, dit product vereiste 

een volledig andere marktbenadering dan men tot 

dusverre gewend was en de verkoopafdeling onder 

leiding van Othon Loupart (1891-1962) zag er dan ook 

weinig in. Bovendien was de markt door de komst van 

de Coolidge-buis geconsolideerd. Dankzij dit patent 

domineerde General Electric de markt in de Verenigde 

Staten en omdat het licenties had verleend aan het 

Britse Thomson, Duitse Siemens en Franse Gaiffe, Gallot 

& Pilon, hadden ook deze bedrijven een ijzersterke 

positie op hun thuismarkt. Pogingen om begin jaren 

twintig toch voet aan de grond te krijgen in Frankrijk en 

Groot-Brittannië liepen uit op een mislukking, in 

laatstgenoemd geval zelfs door bedrog van de 

handelspartner. In Duitsland echter bleken de kaarten 

wat gunstiger te liggen. 

Daar was namelijk naast Siemens nog een producent 

van röntgenbuizen actief, de firma C.H.F. Müller uit 

Hamburg. Dit bedrijf vond zijn oorsprong in een 

glasblazerij voor Venetiaans sierglaswerk die in 1864 

was opgericht door Carl Heinrich Florenz Müller (1845-

1912). In 1882 had deze ondernemer reeds de markt 

voor elektrotechnisch componenten betreden door 

gloeilampen te gaan vervaardigen en binnen een jaar na 

de ontdekking van de röntgenstraling kon hij ook de 

hiervoor benodigde buizen leveren. Dankzij gepaten-

teerde verbeteringen en toekenning van een gouden 

medaille door de Britse X-ray Society weet hij een 

internationaal erkende reputatie te vestigen en in 1905 

wordt al de vijftigduizendste röntgenbuis gepro-

duceerd. De leiding van de fabriek had Müller voor die 

tijd al moeten overdragen om gezondheidsredenen. Net 

als andere röntgenpioniers had hij stralingsletsel 

opgelopen door onvoldoende bekendheid met de 

schadelijke gevolgen van dit nieuwe fenomeen. Onder 

zijn opvolger Max Liebermann blijven de zaken even 

voorspoedig gaan. Luttele maanden voor het uitbreken 

van de oorlog wordt zelfs nog een contract gesloten 

voor levering van buizen aan de gezondheidsdienst van 

de Britse Royal Navy. In het zelfde jaar wordt een nieuw 

fabrieksgebouw geopend in Hamburg Hammerbrook en 

start de firma Müller met de productie van radiobuizen. 

Hoewel in 1917 als antwoord op de Coolidge-buis nog 

een regeneratieprincipe ontwikkeld wordt waarmee 

ook in de klassieke gasontladingsbuis de hardheid van 

de straling constant gehouden kan worden, gaat ook 

C.H.F. Müller in 1920 over tot de productie van buizen 

met een gloeikathode. Door de hyperinflatie-crisis van 

1923 komt het bedrijf echter in grote financiële 

moeilijkheden en overname door hoofdschuldeiser 

Siemens lijkt een kwestie van tijd. Liebermann is zich 

ervan bewust dat dit het einde van zijn zelfstandigheid 

zou betekenen en zoekt naar alternatieven, waarbij hij 

in contact komt met de ambitieuze Nederlandse 

onderneming die op zoek is naar een verkoopnetwerk 

voor zijn revolutionaire Metalix-buis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12: Reclameaffiche van C.H.F. Müller uit 

1891. 



In 1924 wordt een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten waarbij Philips een lening verstrekt om een 

einde te maken aan de schuldenlast van Müller. Het 

belang voor Philips is niet alleen gelegen in het grote 

klantenbestand van de Hamburgse firma. De productie 

van de Metalixbuis in Eindhoven verloopt nog 

moeizaam en ook de technische kennis binnen Müller 

wordt daarom noodzakelijk geacht. Tenslotte heeft het 

bedrijf met haar radiobuizenbusiness in tien jaar tijd een 

marktaandeel van 20% weten te veroveren in Duitsland 

en omdat Philips ook op dit gebied haar vleugels 

internationaal wil uitslaan lijkt de deal ideaal. De praktijk 

blijkt echter weerbarstiger. Max Liebermann 

veroorlooft zich een grote vrijheid binnen het 

samenwerkingsverband en werkt nauwelijks mee aan 

productie en verkoop van de Metalixbuis. In 1927 ziet 

Philips zich dan ook genoodzaakt om de firma Müller 

volledig over te nemen, teneinde meer grip te krijgen op 

de bedrijfsvoering. Het eerste resultaat kan het jaar 

daarop reeds worden geboekt op het tweede 

internationale röntgencongres in Stockholm alwaar de 

belangstelling voor de Metalix-buis overweldigend is. 

Albert Bouwers mag er voor zijn uitvinding de gouden 

erepenning van de Amerikaanse Radiological Society in 

ontvangst nemen. Nog vele jaren zou de samenwerking 

met Muller in Hamburg stroef blijven verlopen, wat 

door betrokkenen in Eindhoven werd toegeschreven 

aan de bureaucratische werkwijze, formele opstelling, 

maar toch ook enigszins gekrenkte trots, omdat deze 

succesvolle ontwikkeling niet binnen de eigen  

organisatie tot stand was gekomen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13: Fabriekspand van C.H.F. Müller in Hamburg-Hammerbrook. Het is een van de weinige gebouwen in dit 

stadsdeel die de bombardementen van WOII heeft overleefd. Na renovatie is het herbestemd als appartementsgebouw 

met een Italiaans restaurant op de begane grond. 

 



Ontstaan van een divisie medische systemen 

Eind jaren twintig was Philips gestart met een uitgebreid 

nieuwbouwprogramma voor haar fabrieken en ook 

Müller werd hierin opgenomen. Naar voorbeeld van de 

vier fabrieken voor radiotoestellen op Strijp (waarvan er 

thans nog drie resteren en worden aangeduid als “de 

hoge rug”), werden dergelijke moderne gebouwen van 

gewapend beton en met grote raampartijen ook 

opgetrokken in Mitcham (bij London, waar het Britse 

Mullard was overgenomen), Leuven en Hamburg. 

Kenmerkend voor het complex in Hamburg, dat in 1930 

werd voltooid, waren de twee uitwendige, ronde 

trappenhuizen tegen het fabriek en een apart 

kantoorgebouw. Dat bood o.a. onderdak aan de sterk 

uitgebreide verkooporganisatie die met veel 

voortvarendheid de Metalix- en inmiddels ook 

Rotalixbuizen aan de man bracht. Dit gebeurde nog 

steeds onder de merknaam Müller, die tot in de jaren 

tachtig gehandhaafd zou blijven, hoewel het beeldmerk 

met molen toen inmiddels was omgevormd tot een 

sterk gestyleerd logo. Ondanks de economische crisis 

was het werknemersaantal gestegen tot zeshonderd en 

werd in 1931 de driehonderdduizendste röntgenbuis 

geassembleerd. Voorheen had alles gedraaid om de 

glasblazerij, maar voor de nieuwe Philipsbuizen was 

men overgeschakeld op smeltovens voor chroomijzer en 

een galvaniseerafdeling voor verchromen en 

vernikkelen. Naast röntgenbuizen werden in de nieuwe 

fabriek overigens ook radiobuizen geproduceerd en niet 

zonder reden. De opkomst van het medium radio verliep 

ronduit stormachtig en ondanks de malaise was de 

verkoop van radiotoestellen uiterst winstgevend. Dat 

kon niet gezegd worden van de röntgenbuizen, waarvan 

ontwikkeling en productie grote investeringen hadden 

gevergd en het daarom tot dusverre een verliesgevend 

activiteit was geweest. Dat deze desondanks werd 

voortgezet was enkel en alleen aan de steun van Anton 

Philips te danken, die het als een paradepaardje van zijn 

bedrijf was gaan beschouwen. Bij gelegenheid 

motiveerde hij dit met het grote belang dat hij toekende 

aan verbetering van de volksgezondheid en de rol die 

moderne bedrijven daarin moesten spelen. Zo 

ontwikkelde Philips een UV-lamp voor de behandeling 

van rachitis en ging het een samenwerking aan met van 

Houten Cacao uit Weesp om vitamine D, waarvan het 

gebrek de oorzaak vormde van deze ziekte, te 

verwerken in chocoladepastilles als aantrekkelijker 

alternatief voor levertraan. Toch kan niet uitgesloten 

worden dat het een prestigekwestie was. Concurrenten 

op de markt voor gloeilampen en radiobuizen als 

Siemens en General Electric waren ook prominente 

spelers geworden op het gebied van röntgenbuizen en 

Anton Philips wilde daar niet bij achterblijven. Het zijn 

overigens ook deze twee bedrijven die vandaag de dag 

samen met Philips Medical Systems de markt voor 

medische apparatuur beheersen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: De nieuwe fabriek (rechts) en het kantoorgebouw (links) kort na oplevering in 1930. 



Zowel NatLab als Philips Hamburg hebben in de 

daaropvolgende decennia een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de verdere uitbouw van de divisie 

medische systemen. Ondanks de hevige geallieerde 

bombardementen doorstond het fabriekscomplex in 

Hamburg de oorlog zonder noemenswaardige schade 

en beide gebouwen uit 1929 zijn ook nu nog in gebruik, 

hoewel inmiddels omringd door hoogbouw van recenter 

datum. In de Duitse Denkmaldatenbank worden ze 

omschreven als typische representanten van 

vernieuwende fabrieksbouw uit het interbellum. De 

Philipslocatie Hamburg is nog altijd expertisecentrum 

op het gebied van röntgenbuizen. Na de oorlog 

ontstond ook al snel aandacht voor verbetering van de 

beeldweergave, waarvoor tot dan toe fluorescentie-

platen waren gebruikt. Een zogenaamde beeld-

versterker ging voortaan het röntgenbeeld real-time 

omzetten in een lichtbeeld dat via een camera op het 

scherm van een beeldbuis zichtbaar werd gemaakt. Dit 

betekende wederom een verbetering in de 

arbeidsomstandigheden van het medisch personeel, dat 

nu verlost was van de donkere kamer waarin de 

fluorescentiebeelden moesten worden bekeken. Door 

een hoefijzervormige statief met röntgenbron aan het 

ene uiteinde, en beeldversterker aan het andere, 

rondom de liggende patiënt te bewegen konden nu 

doorsnedeopnames gemaakt worden, waaruit met 

computers een driedimensionaal beeld te berekenen is, 

de zogenaamde Planigrafie of Computer Tomografie 

(CT-scan). Een geheel nieuwe techniek voor 

beeldvorming van het menselijk lichaam diende zich in 

de jaren tachtig aan met de ontwikkeling van de 

Magnetic Resonance Imaging, kortweg MRI. Door de 

patiënt in een sterk magnetisch veld te plaatsen en de 

uiterst zwakke straling die het lichaam als gevolg 

hiervan gaat uitzenden te detecteren, kunnen organen 

in beeld worden gebracht zonder blootstelling aan de 

ioniserende straling van röntgenapparatuur. Gezien de 

hoge kosten van deze MRI-scanners en het feit dat het 

onderscheid tussen hard en zacht weefsel dat door 

röntgenstraling gemaakt wordt nog altijd een sterke 

troef is in de medische diagnostiek, zijn beide 

technieken eerder aanvullend dan concurrerend. Na de 

eeuwwisseling is Philips zich versneld gaan terugtrekken 

uit de markt voor consumentenelektronica die meer en 

meer gedomineerd wordt door producenten uit het 

Verre Oosten. Sindsdien is men zich sterk gaan 

profileren op het gebied van de medische technologie, 

zodat deze activiteit binnen een eeuw is uitgegroeid van 

fremdkörper tot stralend middelpunt voor een gezonde 

toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15: Moderne Röntgenapparatuur  
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