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Philips Hasselt: De Muziekfabriek van de Kempen 

In het kader van haar naoorlogse spreidingsbeleid om werk naar de mensen brengen, in plaats van mensen naar het 

werk te halen, opende Philips in de jaren vijftig ook productievestigingen bij onze Zuiderburen. Wat begon als een 

assemblageatelier kon al snel uitgroeien tot een volwaardig industriecomplex en de fabriek in Hasselt was hier een 

voorbeeld van. Oorspronkelijk bedoeld als montagecentrum voor platenspelers en bandrecorders, was het de 

uitvinding van de compact cassette door de Hasseltse productontwikkelaars die de locatie liet uitgroeien tot Philips’ 

grootste productiecentrum voor geluidsapparatuur met vijfduizend medewerkers. Toen zich twintig jaar later in de 

vorm van de compact disc een nieuwe muziekdrager aandiende viel de keuze dan ook op Hasselt om voor deze 

revolutionaire innovatie op het gebied van geluidsweergave de spelers te gaan produceren. Als expertisecentrum voor 

optical storage technology kwamen er ook de spelers voor varianten als de CD-video, CD-rom, CD-i en uiteindelijk de 

DVD tot stand. Om deze vruchtbare bodem voor technische ontwikkeling na het vertrek van Philips in 2002 opnieuw 

te benutten biedt een deel van de voormalige fabrieksgebouwen onder de naam ‘Corda Campus’ tegenwoordig 

onderdak aan startups en incubators. 

Grensoverschrijdend spreidingsbeleid 

Al voor de Tweede Wereldoorlog had Philips in vele 

landen vestigingen geopend. Aanvankelijk ging het 

hierbij vooral om verkoopkantoren, maar in de loop van 

de jaren twintig ook om fabrieken. Om hun nationale 

industrie te beschermen waren de regeringen er in deze 

crisisjaren toe overgegaan om de invoerrechten te 

verhogen en dit trof ook de producten van de zich 

stormachtig ontwikkelende elektrotechnische industrie. 

Ter plaatse produceren voor een nationale markt 

genoot onder deze omstandigheden bij ondernemers de 

voorkeur boven exporteren en ook Philips had zich op 

dit pad begeven. Waar mogelijk werden fabrieken 

overgenomen, omdat dit sneller en eenvoudiger was 

dan zelf een nieuwe fabriek te bouwen en bovendien op 

deze wijze een potentiële concurrent buiten spel kon 

worden gezet. Zo kwam Philips gedurende de jaren 

twintig in het bezit van gloeilampenfabrieken in diverse 

Europese landen. Toen de onderneming zich in de jaren 

dertig ook ging toeleggen op de fabricage en verkoop 

van andere producten, waarbij vooral de markt voor 

radiotoestellen erg lucratief was, moest voor wat 

betreft de internationale handel voor een andere 

benadering worden gekozen. Terwijl het bedrijf op het 

gebied van gloeilampen een ‘volger’ was geweest, 

behoorde het nu tot de pioniers van de industrie voor 

radiotoestellen en waren er lang niet in ieder land 

overnames mogelijk om er snel tot een sterke positie te 

komen. Daarom lanceerde Philips een ambitieus 

programma voor de bouw van nieuwe, moderne 

radio(buizen)fabrieken in de buurlanden Duitsland, 

Engeland en België. De beurscrash van 1929, die een 

jaar later ook Europa trof, betekende weliswaar een 

vertraging van deze plannen, maar in de loop van de 

jaren dertig werden deze productielocaties in Hamburg, 

Mitcham (nabij Londen) en Leuven (nabij Brussel) dan 

toch operationeel. Niet voor niks was gekozen voor 

grote steden of de onmiddellijke nabijheid, omdat hier 

het koopkrachtige publiek woonde dat zich in deze 

moeilijke tijden een luxeproduct als een radiotoestel 

kon veroorloven. Dat men hier binnen Philips voor 

Brussel een te optimistische inschatting had gemaakt 

blijkt wel uit het feit dat de in 1934 geopende fabriek 

van Leuven al snel overging op de bouw van 

zendinstallaties voor civiele- en militaire toepassingen, 

omdat het geproduceerde volume aan radiotoestellen 

ver beneden de capaciteit lag.  

Na de oorlog werd al snel duidelijk dat er andere tijden 

waren aangebroken, waarin de vraag naar elektro-

technische producten sterk zou toenemen. Dit naar 

voorbeeld van de Verenigde Staten waar de moderne 

consumptiemaatschappij zich al voorzichtig begon af te 

tekenen. Nieuwe fenomenen als televisietoestellen, 

neonlampen en jukeboxen waren daar inmiddels in het 

dagelijks leven doorgedrongen en na de wederopbouw 

zou hier binnen Europa ook snel behoefte aan gaan 

ontstaan. De Philipsdirectie realiseerde zich dat ze met 

de bouw van nog meer fabrieken in Eindhoven spoedig 

zou aanlopen tegen een tekort aan arbeidskrachten. Het 

aantrekken van medewerkers uit gebieden met een 

grotere arbeidsreserve was voor de oorlog niet 

bijzonder succesvol geweest en daarom besloot men 

het nu om te keren en de toekomstige fabrieken juist in 

deze regio’s te bouwen. Vooral agrarische gebieden in 

het zuiden en noorden van Nederland, waar door de 

mechanisatie van de landbouw werkgelegenheid 

verloren was gegaan of dit op korte termijn te 

verwachten viel, kwamen in aanmerking. Hiertoe 

behoorde ook de provincie Limburg, waar in steden als 

Roermond (1946), Sittard (1946) en Heerlen (1951) 

assemblageateliers geopend werden. Weliswaar had de 

mijnbouw hier vanaf de eeuwwisseling voor veel 

werkgelegenheid gezorgd, niet iedereen was voor dit 

zware werk in de wieg gelegd. Daar kwam bij dat voor 
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het fijne montagewerk juist de voorkeur uitging naar 

vrouwenhanden, waar door de beginnende emancipatie 

eenvoudiger een beroep op kon worden gedaan. Ook 

het gegeven dat in geval van vrouwenarbeid met een 

lager loonkostenniveau kon worden volstaan was geen 

onbelangrijke overweging. De behoefte aan productie-

capaciteit leek echter wel onverzadigbaar en daarom 

liet de concerndirectie in de loop van de jaren vijftig het 

oog vallen op dat ‘andere’ Limburg aan de westzijde van 

de Maas, dat men in Eindhoven gewend was aan te 

duiden met de geografische streeknaam: de Kempen.  

Hoewel gedeeld door een landsgrens had zich hier een 

min of meer vergelijkbare economische transformatie 

voltrokken als in de gelijknamige Nederlandse provincie. 

De landbouw was er in kleinschaligheid blijven steken 

door de schraalheid van de gronden en toen deze 

steenkool bleken te bevatten ging de winning hiervan al 

snel werk bieden aan een deel van de relatief arme 

bevolking. Desalniettemin waren de lonen er een halve 

eeuw later nog aanmerkelijk lager dan in Eindhoven en 

omstreken. In tegenstelling tot de vooroorlogse jaren 

was het nu de bedoeling dat de producten uit nieuwe 

fabrieken in België ook buiten de grenzen van dat land 

afgezet zouden gaan worden. Vooruitlopend op het 

Benelux-verdrag van 1958 bestond er inmiddels een 

douane-unie (1948) tussen deze landen en ook werd er 

druk onderhandeld om een Europese Economische 

Gemeenschap (1957) tot stand te brengen. Daarmee 

zouden de hoge tariefbarrières definitief tot het 

verleden gaan behoren. 

 

Afbeelding 1: De voormalige jeneverstokerij Stelling-

werff Theunissen, biedt tegenwoordig onderdak aan 

het Nationaal Jenevermuseum. 

De landsgrens mocht dan slechts twintig kilometer ten 

zuiden van Eindhoven liggen, voor een geschikte 

vestigingslocatie van een fabriek met aanzienlijke 

omvang moest een langere reis gemaakt worden. Net 

over de grens lagen enkel kleine gemeenten van waaruit 

dagelijks al de nodige grensarbeiders door VIPRE 

(Vervoer Industrieel Personeel Regio Eindhoven, het 

eigen busbedrijf van Philips) werden opgehaald om te 

gaan werken in de Eindhovense fabrieken. Verstoring 

van deze regionale arbeidsmarkt werd als onwenselijk 

beschouwd. Sowieso genoot een stad van zekere 

omvang de voorkeur, al waren deze in Belgisch Limburg 

op de vingers van één hand te tellen. Hiervan waren 

Hasselt en Genk de grootsten, bovendien het minst ver 

verwijderd en reeds bekend met de lusten en lasten van 

industriële bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen. 

Dat uiteindelijk de keuze op Hasselt viel zal de stad deels 

te danken hebben gehad aan haar betere verbindingen 

met Eindhoven (al was de internationale passagiers-

dienst op de rechtstreekse spoorlijn kort voor de oorlog 

opgeheven) en het feit dat Genk met twee steenkolen-

mijnen wat werkgelegenheid betreft al goed bedeeld 

was. Hasselt kon op laatstgenoemd punt wel een impuls 

gebruiken. De enige nijverheid die na de middeleeuwen 

in het Kempische marktstadje tot bloei was gekomen 

betrof de jeneverstokerij. Vanaf de achttiende eeuw 

verwerkte die het graan van het omliggende platteland 

, waarbij de bessen, kruiden en zaden voor het gewenste 

aroma zorgden. Dankzij deze branche maakte Hasselt 

overigens al lang voor de komst van Philips kennis met 

ondernemers van Nederlandse afkomst. Om de jenever 

naar de smaak van Nederlandse klanten te maken 

namen drie nazaten van de Friese familie Stellingwerff 

aan het begin van de negentiende eeuw een stokerij in 

een voormalige kloosterhoeve aan de 

Wittenonnenstraat over. Ze breidden deze uit tot een 

van de grootsten van de in totaal vijfentwintig 

jeneverstokerijen die Hasselt in die hoogtijdagen telde. 

Hun opvolgers Theunissen en Brauns bouwden het om 

tot een stoombranderij die tot 1956 actief bleef en na 

een periode van verval vanaf 1987 onderdak biedt aan 

het Belgisch Jenevermuseum. De meeste stokerijen 

hadden overigens al eerder hun deuren moeten sluiten 

ten gevolge van accijnsverhoging en concurrentie van 

de industriële alcoholproductie. Invoering van de wet 

Vandervelde (1919) die het schenken van jenever in 

openbare gelegenheden verbood betekende de 

genadeklap voor de sector. Als spoorwegknooppunt 

met verbindingen naar Antwerpen, Brussel en Luik had 

zich toen binnen de stad inmiddels wel wat industrie 

ontwikkeld, waaronder fabrieken voor gelatine (Hertz & 

Wolff), rijwielen (Royal Nord) en keramiek (Baudoux). 

Met de komst van Philips in 1955 zou de stad echter 

voor het eerst kennis gaan maken met een 

internationaal industrieconcern.  
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Platenspelers en bandrecorders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 (boven): Een deel van de festiviteiten rond 

de officiële opening van Philips Hasselt op 17 

september 1956 vond plaats in één van de productie-

hallen. 

Afbeelding 3 (onder): Dezelfde locatie, maar dan met 

een vertrouwder beeld. 

Een jaar eerder had het Hasseltse gemeentebestuur 17 

hectare grond, gelegen ten zuidoosten van de kruising 

van de Kempische Steenweg met de spoorlijn naar 

Genk, in erfpacht gegeven aan Philips om er een fabriek 

op te bouwen. De gemeente investeerde 7 miljoen frank 

om het drassige land, voorheen stroomgebied van de 

Demer en aangeduid met de naam ‘Schijnbroek’, 

bouwrijp te maken en Philips garandeerde werk-

gelegenheid voor minimaal vijfhonderd mensen. Op 6 

januari 1955 was de eer aan burgemeester Jozef Bollen 

om de eerste steen te leggen. De architectuur waarin 

Philips haar fabrieken liet bouwen week na de oorlog 

sterk af van de hoogbouw in gewapend beton die 

vijfentwintig jaar eerder onder andere in Leuven was 

verrezen. De productievestigingen die in het kader van 

het spreidingsbeleid werden gebouwd bestonden uit 

hallen die in baksteen en met licht-hellend zadeldak 

werden opgetrokken. Grote raampartijen zorgden voor 

natuurlijke lichtinval in die hallen waar door honderden 

medewerkers montagearbeid werd verricht. Kantoren 

en overige voorzieningen waren ondergebracht in 

langgerekte gebouwen van gelijke hoogte, maar dan 

bestaande uit twee verdiepingen. Voor het zover was 

moest het vers aangeworven personeel zich echter met 

minder aantrekkelijke huisvesting behelpen: een 

voormalige keramiekfabriek aan de Badderijstraat. 

Zoals in andere plaatsen waar Philips een nieuwe fabriek 

liet bouwen, werd ook in Hasselt al op voorhand 

begonnen met productiewerkzaamheden op een 

provisorische locatie om nieuwe medewerkers op te 

leiden. Na twee maanden liepen de zaken daar al zo 

voorspoedig dat de gehele assemblage van 

platenspelers van Eindhoven naar Hasselt kon worden 

overgeheveld, een maand later gevolgd door de 

zogenaamde platenwisselaars. Deze mechaniekjes 

werden o.a. ingebouwd in jukeboxen om uit een serie 

van 45-toerenplaten naar keuze, en volautomatisch, 

een exemplaar te laten afspelen. Reeds op 9 augustus 

van dat jaar kon de nieuwbouw worden betrokken, 

vooralsnog bestaande uit twee hallen van 30x90 meter, 

aan kopse zijde verbonden door een frontgebouw met 

kantoren, aan de achterzijde met magazijnen. Ook een 

gereedschapsmakerij en een metaalwarenafdeling 

waren hierin ondergebracht. De leiding was in handen 

van Willem Giskes, die naast de nodige Philipsjaren ook 

ervaring bij automobielbouwer DAF en apparaten-
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fabriek Hazemeyer op zijn naam had staan. Nog 

datzelfde jaar startte ook de productie van 

bandrecorders, pick-upkoppen en de daarvoor 

benodigde kristalplaatjes (piëzoelektrische elementen). 

Vanzelfsprekend steeg hierdoor de personele behoefte 

en op 5 januari 1956 kon de vijfhonderdste mede-

werkster worden verwelkomd. In de loop van dat jaar 

startte de bouw van een derde hal, waarin de 

vervaardiging van luidsprekers zou gaan plaatsvinden. 

Onderdeel van dit productieproces was o.a. een 

‘conusschepperij’, waarin dit sleutelonderdeel van de 

luidspreker uit papier-maché werd gevormd. 

Merkwaardig genoeg vond de officiële opening van de 

fabriek pas plaats op 17 september. Voor die 

gelegenheid bracht een speciale trein hoogwaardig-

heidsbekleders uit de hoofdstad naar Hasselt, terwijl uit 

Eindhoven ir. Theo Tromp, lid van de raad van bestuur, 

zich liet vergezellen door de Philipsharmonie. Want de 

openingsplechtigheid van een fabriek voor muziek-

afspeelapparaten diende uiteraard op toepasselijke 

wijze opgeluisterd te worden. Bovendien konden de 

Zuiderburen wel weer enige vrolijkheid gebruiken. 

Wekenlang was het nieuws er namelijk gedomineerd 

geweest door de nasleep van de mijnramp die het 

Waalse Marcinelle op 8 augustus getroffen had en 

waarbij 262 mijnwerkers het leven hadden gelaten. Een 

groter contrast was bijna niet denkbaar tussen de oude 

industrie in Wallonië, waarvan de nadagen reeds waren 

aangebroken, en de nieuwe industrie in Vlaanderen, 

waarvan in Hasselt een moderne fabriek zijn deuren 

opende. Toen eind 1957 ook de galvanische afdeling 

(waar onder meer metaalcomponenten ‘vercadmiumd’ 

werden) zijn intrek nam in een nieuw gebouw, waren de 

bouwactiviteiten voorlopig ten einde gekomen. De 

berichtgeving zou zich daarna enkele jaren beperken tot 

mijlpalen en productpresentaties. In de eerste categorie 

ging het dan bijvoorbeeld om de 500.000ste 

platenspeler op 16 juli 1958 en het 1500ste personeels-

lid op 10 november 1959. Nieuwe producten die van de 

band kwamen waren in 1957 de Mignon platenspeler, 

waar het 45-toerenplaatje via een gleuf ingeschoven 

kon worden (geschikt voor gebruik in de auto) en in 

1958 de viersporenbandrecorder voor verbeterde 

geluidsweergave.   

Niet alleen in Hasselt was men trots op wat er in enkele 

jaren bereikt was, dat gold ook voor de concernleiding 

in Eindhoven, maar dan met betrekking tot de tientallen 

fabrieken en ateliers die in ruim tien jaar operationeel 

waren geworden. Regelmatig verschenen er dan ook 

beeldverhalen in het bedrijfsblad ‘De Philipskoerier’ om 

de activiteiten in deze ‘jonge loten aan de Philipsstam’ 

te belichten en in augustus 1960 was het de beurt aan 

Hasselt. Met de titel ‘Vlaamse fleurigheid in een zonnig 

bedrijf’ werd al een romantische toon gezet, waarvan 

ook de volgende passage getuigt: “Onder het romige 

blauw dat opslaat van de vele soldeerboutjes naar het 

helderverlichte plafond ziet men het frisse groen van 

hun schorten deinen als in een voorjaarsdans. Groen is 

de kleur van de werkkleding in Hasselt en zij verleent 

extra fleur aan de lichte afdelingen en functioneel 

gekleurde werkplaatsen en machines. De enkele blauwe 

overalls, van Nederlandse krachten, die hun kennis en 

ervaring komen overdragen, doen daarbij hard aan.” 

Andere observaties die de verslaggever met de lezer 

deelt zijn de Belgische gewoonte om de baas als 

‘meestergast’ en de onderbaas als ‘brigadier’ aan te 

spreken en het feit dat er op de honderd 

personeelsleden maar liefst vijfenzestig meisjes 

werkzaam zijn in de Hasseltse fabriek. De aanwerving 

van dit personeel verliep in overleg met de lokale 

overheid en ook de pastoors in de omgeving verleenden 

advies, in het bijzonder waar het ging om het 

vrouwelijke deel. Philips mocht op haar thuisbasis in 

Eindhoven dan al wel een halve eeuw meisjes 

inschakelen voor het fijne montagewerk, in Limburg was 

dit nog niet zo vanzelfsprekend. Om op dit vlak een 

goede reputatie op te bouwen liet de afdeling 

personeelszaken zich dan ook graag informeren door de 

geestelijkheid ten einde meisjes van onbesproken 

gedrag te kunnen aanstellen. Ter geruststelling werden 

wekelijks ouders in de gelegenheid gesteld om hun 

zonen, en vooral dochters, in de fabriek aan het werk te 

zien. Net als destijds in alle bedrijven en organisaties, 

gold ook bij Philips dat werkneemsters ontslag moesten 

nemen als zij in het huwelijk traden. Ook het 

beloningssysteem was voor hen overigens afwijkend. Ze 

ontvingen een basisloon voor normale prestatie en een 

premie voor meer-prestatie, die doorgaans tussen 30 à 

50% van het basisloon bedroeg. Terwijl het gebruikelijk 

was om het basisloon thuis af te dragen, mochten ze de 

premie zelf besteden. Uiteraard waren uiterlijk en 

kleding hierbij favoriet. Al snel speelde de middenstand 

hier op in door in het centrum van Hasselt zaken te 

openen die hierin voorzagen, aangezien door de 

enigszins geïsoleerde ligging van de stad voor luxe 

diensten en –producten anders een aardige reis 

gemaakt moest worden.  

Op 30 juni 1960 kon men weer een minister uit Brussel 

verwelkomen om het startsein te geven voor een 

nieuwe bouwfase van het complex. Deze legde de 

eerste steen voor een nieuw ontwikkelings-

laboratorium, verrichte de eerste spadesteek voor twee 

nieuwe Philite-hallen en opende een reeds opgeleverd 

kantinegebouw. Aangezien de centrale researchafdeling 
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in Eindhoven, het Natuurkundig Laboratorium of 

Nat.Lab., zich vooral toelegde op nieuwe concepten en 

technologieën, zagen de Hoofd Industrie Groepen 

(HIG’s) zich genoodzaakt om zelf de product-

ontwikkeling ter hand te nemen. Zo ook de HIG 

Apparaten, vanaf 1958 de HIG Radio, Grammofoon en 

Televisie (RGT), waartoe de fabriek in Hasselt behoorde. 

Al spoedig zou blijken dat de HIG-directie een goed 

besluit had genomen door ook hier een dergelijke 

afdeling productontwikkeling te vestigen. Philite was de 

merknaam voor het bakeliet dat door Philips in eigen 

fabrieken werd gemaakt. Deze activiteit viel onder de 

HIG Aanverwante Bedrijven, dat later Plastic & 

Metalware Factories (PMF) ging heten toen er steeds 

meer moderne plastics verwerkt werden in plaats van 

het somberbruine bakeliet. Zo verwerkte de fabriek in 

Hasselt veel PVC als omhullingsmateriaal voor 

elektriciteitssnoeren. Niet alleen voor de ‘eigen’ 

platenspelers en bandrecorders, maar ook voor andere 

apparaten zoals bijvoorbeeld shavers. Deze snoeren-

fabriek zou binnen Philips uitgroeien tot de grootste in 

Europa. Tenslotte verrees er nog een vijfendertig meter 

hoge watertoren om de watertoevoer voor het gehele 

complex op de gewenste druk te houden. Met zijn 

kenmerkende schaalvormige reservoir groeide deze uit 

tot een baken in de directe omgeving. Begin jaren zestig 

bouwde Philips overigens ook in twee andere plaatsen 

in de Belgische Kempen nieuwe fabrieken. Tessenderlo 

(1960) kreeg een montageatelier voor zakradio’s die 

dankzij de transistortechnologie razend populair waren 

geworden en in Lommel (1962) kwam een glasfabriek 

die diverse lampenfabrieken van Philips ging voorzien 

van buizen en ballons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Reclameaffiche voor platenspelers. 

 

Compact Cassetterecorder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Draagbare bandrecorders van het type 

EL3514 (1961, links) en EL3586 (1964, rechts). 

Toen Philips in 1955 de productie van bandrecorders in 

Hasselt opstartte, bestond dit apparaat voor opname en 

weergave van muziek en spraak inmiddels twintig jaar. 

Het Duitse bedrijf AEG (Allgemeine Elektricitäts 

Gesellschaft) presenteerde het eerste prototype in 1935 

op de Funkausstellung in Berlijn onder de naam 

Magnetophon. Opslag van het geluid vond namelijk 

plaats door magnetisatie van een dun laagje ijzeroxide 

aangebracht op een band van celluloseacetaat, de 

kunststof die kort daarvoor het cellulosenitraat was 

gaan vervangen in fotografie en film en geproduceerd 

werd door de Duitse firma BASF (Badische Anilin & Soda 

Fabrik). Het elektrische signaal, dat in de microfoon 

door de geluidsgolf was gevormd, werd door een 

spoeltje in de opnameknop omgevormd tot een 

magnetisch veld, dat een patroon vormde in de band die 

er langs bewoog, terwijl tijdens het afspelen het 
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omgekeerde gebeurde aan de weergaveknop. Dit 

principe was overigens al in 1898 door de Deense 

ingenieur Valdemar Poulsen gepatenteerd, maar dan 

onder de naam telegrafoon en met een ijzerdraad in 

plaats van een band. Twee jaar later legde hij hiermee 

tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs de stem van 

de Oostenrijkse Keizer Franz Joseph vast, hetgeen de 

oudst bewaarde magnetische geluidsopname is. Voor 

en tijdens de oorlog bleef het gebruik van de 

magnetophon beperkt tot Duitsland en dan ook alleen 

nog maar voor studiodoeleinden. Daar betekende deze 

techniek een enorme vooruitgang omdat men zich tot 

dan toe had moeten behelpen met wasrollen en 

schellakplaten, waarvan de weergavekwaliteit en het 

gebruiksgemak veel te wensen overlieten. Vooral de 

mogelijkheid tot monteren van opnames tot complete 

programma’s ten behoeve van radio-uitzendingen 

maakte het nieuwe opslagmedium al snel geliefd bij 

geluidstechnici. Zoals veel andere uitvindingen die 

tijdens het Naziregime tot stand kwamen, bleef ook 

deze uit strategische overwegingen binnen de grenzen. 

Tijdens de laatste oorlogsjaren was het aan het US Army 

Signal Corps echter niet ontgaan dat de Duitse 

muziekuitzendingen van verbluffend goede kwaliteit 

waren in vergelijking met het ‘blikken’ geluid van de 

Amerikaanse en Britse omroepen. Officier Jack Mullin 

kreeg na de capitulatie opdracht om in het bezette 

Duitsland dit geheim te gaan ontsluieren en stuitte 

daarbij in Frankfurt op een aantal bandrecorders die hij 

naar de VS liet verschepen. Na het verlaten van de 

dienst ging hij met een tweetal exemplaren zelf aan de 

slag en wist in 1947 de sterartiest Bing Crosby te 

interesseren. Die had een hekel aan liveoptredens in 

studio’s, waartoe hij werd gedwongen door de 

omroepen omdat grammofoonplaten zo slecht klonken. 

Hij liet een complete show door Mullin op een 

geluidsband vastleggen en toen dit een succes bleek 

investeerde hij in diens verbeterde prototypes. Het was 

het Amerikaanse bedrijf Ampex dat uiteindelijk de eerst 

serie recorders (model 200A), en 3M (Minnesota Mining 

& Manufacturing Company) dat de banden produceer-

de, waarmee de basis voor de ‘tape industry’ was 

gelegd. Varianten voor de consumentenmarkt lieten 

vervolgens niet lang op zich wachten en ook Philips 

bracht in 1952 zijn eigen model op de markt: de EL3530. 

Was de bandsnelheid voor de professionele apparatuur 

oorspronkelijk 76 cm/seconde, voor de consument 

leverde 19 cm/sec. nog voldoende kwaliteit. Bij een 

banddikte van 50 micron (micrometer) kon met een 

18cm-spoel een opnameduur van 32 minuten worden 

bereikt (standaard). Door de bandsnelheid nog verder te 

verlagen naar 9,5 cm/sec en de banddikte tot 25 micron 

nam de opnameduur toe tot 126 minuten (double play). 

De eenvoudigste apparaten hadden vijf drukknoppen, 

‘start’, ‘stop’, ‘rewind’, ‘fast forward’ en ‘record’, de 

stereoapparaten waren ingewikkelder in de bediening. 

En waren de eerste banden nog in halfspoortechniek, in 

1958 introduceerde Philips de viersporenbandrecorder 

van het type EL3541. Vervanging van buizen door 

transistoren maakte een compact batterijenmodel 

mogelijk dat in 1961 onder typeaanduiding EL3585 in 

Hasselt in productie werd genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Magneetbanden en Compact Cassettes. 

Ondanks de snelle ontwikkeling van deze vereen-

voudigde consumentenversies bleef het inleggen en 

heen en weer spoelen van de banden weinig 

gebruikersvriendelijk. Het Amerikaanse bedrijf RCA 

(Radio Corporation of America) had dit onderkend en in 

1958 een plastic cartridge gepresenteerd waarin beide 

spoelen waren samengebracht. Dit was Philips niet 

ontgaan en omdat het RCA-product nog verre van 

perfect was gaf de directie van de HIG RGT in Eindhoven 

in 1961 aan haar nieuwe ontwikkelingslaboratorium in 

Hasselt de opdracht om ook zo snel mogelijk tot een 

dergelijk systeem te komen. In eerste instantie zou de 

toepassing zich beperken tot spraak, maar enkele 

maanden later werd dit al uitgebreid naar muziek. 

Afdelingshoofd Lou Ottens ging met zijn team aan de 

slag en de ervaring die men eerder met de compacte 

EL3585 had opgedaan kwam daarbij goed van pas, 

evenals de handelingsvrijheid die hij kreeg van directeur 

Willem Giskes. Het succes bleef niet uit want medio 

1963 presenteerde Philips op de Funkaustellung in 

Berlijn onder grote belangstelling de eerste draagbare, 

of ‘pocket’, cassetterecorder met als typeaanduiding 

EL3300. Niet iedereen was hier blij mee, want zonder 

dat velen in Hasselt dit wisten was ook door een 

ontwikkelingsafdeling van een Philipsfabriek in Wenen 

gewerkt aan een vergelijkbaar systeem. Deze had 

bovendien samenwerking gezocht met Grundig, een 
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jong bedrijf dat zich na de oorlog zeer snel een positie 

had weten te veroveren op de Duitse markt voor beeld- 

en geluidsapparatuur. De RGT-directie in Eindhoven had 

directeur-eigenaar Max Grundig onvoldoende duidelijk 

gemaakt dat beide producten voor verschillende 

marktsegmenten waren bedoeld. De sfeer tussen beide 

ondernemingen was echter al bedorven en in 1964 

introduceerde Grundig uit prestigeoverwegingen een 

eigen versie onder de naam ‘Doppelt Cassette’. Niet 

compatibel met de afspeelapparatuur van Philips, want 

iets groter van formaat, en vertraagd op de markt 

gebracht was het product bij voorbaat kansloos. Ook 

twee Japanse producenten probeerden het nog 

kortstondig met een eigen systeem, maar nadat Philips 

kosteloos een licentie had verleend aan Sony en 

Matsushita ging ook het Verre Oosten over op de 

standaard van de Compact Cassette. Op de Amerikaanse 

markt wist RCA het echter met zijn eigen ‘Lear 8 

Cartridge’ nog jarenlang vol te houden, dankzij de 

betere geluidsweergave en de steun van de 

automobielindustrie die tot begin jaren zeventig bereid 

bleef om het in te bouwen in haar modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Ook Philips ging al snel cassetterecorders 

produceren die geschikt waren voor inbouw in auto’s. 

Wat geluidskwaliteit betrof kon de cassetterecorder 

zich niet meten met de bandrecorder. De bandsnelheid 

en banddikte waren  namelijk nog eens gehalveerd naar 

respectievelijk 4,75 cm/s en 12 micron om ondanks de 

kleine spoeldiameter uit te komen op een speellengte 

van een uur (samen op beide zijden). Er kon per 

tijdseenheid nog minder ‘signaal’ opgeslagen worden en 

dat was onvermijdelijk hoorbaar. Philips legde zich er 

dan ook bij neer dat ze de ‘fijnproevers’ op 

muziekgebied nooit over de streep zou kunnen trekken 

en dat het nieuwe opslagmedium al helemaal geen 

optie zou zijn voor professionele toepassingen. Dit was 

nu eenmaal een product voor de massaconsument die 

werd aangetrokken door het gebruikersgemak en de 

relatief lage prijs. Ook de voorbespeelde cassettes die 

Philips’ eigen muziekmaatschappij PolyGram uitbracht 

waren erg populair en leverden geen onbelangrijke 

bijdrage aan het forceren van een standaardpositie voor 

de Compact Cassette. Naast draagbare cassette-

recorders verschenen er ook zogenaamde cassette-

decks op de markt, al zou de ‘Walkman’ (van Sony), die 

het opslagmedium vooral bij de jeugd populair maakte, 

nog tot de jaren tachtig op zich laten wachten. Ter 

verhoging van de weergavekwaliteit werden tape-

varianten met verbeterde magnetische materialen 

ontwikkeld: Chroomoxide voor de hoge tonen en IJzer 

(‘Metal’)  voor een groot dynamisch bereik en lange 

bewaartijd. Dit vereiste wel afwijkende ‘bias’-

instellingen, waarvoor de cassetterecorders van een 

aparte keuzeschakelaar werden voorzien. Digitale in 

plaats van analoge opslag van het geluidssignaal op de 

tape betekende medio jaren tachtig opnieuw een sterke 

verbetering. Sony ontwikkelde hiervoor de Digitale 

Audio Tape of kortweg ‘DAT-recorder’ en de 

tegenhanger van Philips was de Digitale Compact 

Cassette of ‘DCC-recorder’.  Beiden zijn overigens geen 

groot succes geworden, aangezien ze niet op konden 

tegen de Compact- en Minidisk die toen inmiddels aan 

hun opmars bezig waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Reclameaffiche voor de EL3300 pocket 

cassetterecorder.  
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Philicorda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Het fabriekscomplex, in haar maximale omvang, gefotografeerd in oostelijke richting.  

De introductie van de cassetterecorder betekende een 

voorzetting van de stormachtige groei van de Hasseltse 

Philipsfabriek. Dit had ook te maken met een 

verandering in het internationale productiebeleid dat 

de HIG RGT tegelijkertijd doorvoerde. Was de fabricage 

van haar apparaten voorheen nog verdeeld geweest 

over vestigingen in diverse landen die voor nationale 

markten produceerden, een erfenis uit het verleden, 

zoals eerder uiteengezet, de cassetterecorder was een 

mooie gelegenheid voor een efficiencyslag op dit 

gebied. De productie van dit nieuwe apparaat werd voor 

de gehele Europese markt nu in twee fabrieken 

geconcentreerd, waarvan Hasselt de belangrijkste was. 

De toename in productieomvang die hiervan het gevolg 

was kan min of meer worden afgeleid uit de bereikte 

mijlpalen. Eind 1963 verliet het miljoenste exemplaar 

van de bandrecorder de fabriek, acht jaar nadat deze in 

productie was genomen. Diezelfde mijlpaal werd voor 

de cassetterecorder reeds in 1968 bereikt, dus ruim vier 

jaar na productieaanvang. Het personeelsbestand 

groeide in diezelfde jaren tot ruim drieduizend 

medewerkers. Begin jaren zeventig zou dit met ruim 

vijfduizend een maximum bereiken. Dit ‘economische 

wonder’ van de Belgische Kempen trok veel 

belangstelling. Van hoogwaardigheidsbekleders, zoals 

de groothertog van Luxemburg in 1967, tot het grote 

publiek dat tijdens de opendeurdag van 1969 massaal 

toestroomde en het dagrecord op 24000 liet uitkomen. 

Vooral de ‘dode kamer’ in het productontwikkelings-

laboratorium, met zijn sciencefictionachtige geluids-

isolatie, trok bij deze gelegenheid veel aandacht. Aan de 

top had toen net een wisseling van de wacht 

plaatsgevonden. Eind 1968 was op grootse wijze 

afscheid genomen van Willem Giskes, waarna Lou 

Ottens hem als directeur was opgevolgd. De 

Philipskoerier constateerde dat de Hollander uit 

Enkhuizen in dertien jaar tijd ‘Belg met de Belgen’ was 

geworden, door zich in tal van lokale en regionale 

organisaties te manifesteren en zijn kinderen in Hasselt 

naar school te laten gaan. Van zijn kant had Giskes ook 

lovende woorden voor zijn  medewerkers: “We 

begonnen met een stevige staf uit Eindhoven. 

Gaandeweg konden die worden teruggetrokken en nu is 

het gros van het kader Belgisch. We zijn op elkaar 

ingespeeld geraakt.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Reclameaffiche voor de Philicorda.  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11: Reclameaffiche voor Hifi-apparatuur. 

In productieaantallen misschien niet zo indrukwekkend 

als de cassetterecorder, maar zeker zo geliefd bij 

klanten die zich op actieve i.p.v. passieve wijze met 

muziek bezig hielden was de Philicorda. Dit 

elektronische orgel werd in 1963 door de Hasseltse 

vestiging in productie genomen en zelfs professionals 

uit de muziekwereld, zoals de Vlaamse musicus Armand 

Preud’homme, waren verrast door het bedienings-

gemak, geluidskwaliteit en volume. In de loop der jaren 

ontwikkelde Hasselt verschillende modellen, onder 

andere een uitvoering met twee klavieren. Met haar 

expertise op het gebied van geluidsweergave lag het 

voor de hand dat de ontwikkelingsafdeling van Hasselt 

zich ook ging toeleggen op Hifi. De afkorting was uit de 

trendsettende Angelsaksische wereld komen 

overwaaien en stond voor High Fidelity. Beter dan de 

letterlijke vertaling van ‘hoge betrouwbaarheid’ is de 

uitdrukking ‘werkelijkheidsweergave’ die aanvankelijk 

door Nederlandstalige vakbladen werd gebruikt, maar 

uiteraard geen stand wist te houden in muziekwereld 

waarin de Engelse taal juist in deze jaren steeds 

dominanter begon te worden. Er bleef namelijk een 

onmiskenbaar verschil bestaan tussen de 

geluidsweergave van afspeelapparatuur in de huis-

kamer en die in een opnamestudio of concertzaal. Dit 

was onvermijdelijk gezien het verschil in akoestische 

eigenschappen tussen deze ruimtes met betrekking tot 

de reflectie van geluidsgolven. Bij hun inspanningen om 

dit verschil kleiner te maken richtten de 

productontwikkelaars zich vooral op technieken om de 

ruis en vervorming te onderdrukken. Het eerste 

apparaat in deze categorie dat in 1967 van de band 

rolde was een hifi-platenspeler met typeaanduiding 

GC017. Een hifi-cassetterecorder, de N2510, zou in 1972 

volgen. Voor de doorsnee consument bood het de 

garantie dat hij hiermee kwalitatief goede apparatuur in 

huis haalde, hoewel dit voor de ‘audiofielen’ vaak niet 

ver genoeg ging. Zij gaven de voorkeur aan spelers en 

recorders uit het ‘High-End’ segment, dat door een 

massaproducent als Philips niet gemaakt werd. Kleinere 

spelers zoals bijvoorbeeld het Duitse Löwe en het 

Japanse Marantz gingen zich hier op toeleggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12: Reclameaffiche voor de Philicorda. 

Om tegemoet te komen aan de wensen van de zich 

emanciperende medewerkers naar meer 

mogelijkheden tot ontplooiing en initiatief werd er 

vanaf 1973 een andere vorm van werkindeling 

beproefd. In plaats  van een beperkt aantal handelingen 

aan de lopende band werden de werkcycli verlengd en 

de montagemedewerksters ingedeeld in groepen. 

Gezeten aan carrouseltafels kon iedere arbeidster nu 

bijvoorbeeld een volledig loopwerk samenstellen, 

omdat het werkstuk op positie bleef en de benodigde 

componenten en gereedschappen achtereenvolgens 

aan haar voorbijkwamen. Bovendien werd tijd 

ingeruimd om deze groepen regelmatig overleg te laten 

voeren over kwaliteitsverbetering. Binnen deze 

modernisering van het arbeidsbestel hoorde ook een 

minder zichtbare hiërarchische structuur. Waren 
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voorheen arbeidsters, brigadiers, meestergasten en 

productiechefs duidelijk van elkaar te onderscheiden 

door hun respectievelijk groene, grijze, beige en witte 

bedrijfskleding, het nieuwe ‘livrei’ beperkte zich tot roze 

voor de arbeidsters, groen voor de arbeiders en wit voor 

alle leidinggevenden onder het management. 

Herstructurering vond ook plaats op het niveau van de 

Hoofd Industrie Groep. In 1973 werd de HIG RGT 

gesplitst in een HIG Video en HIG Audio waar de fabriek 

in Hasselt onder kwam te vallen. Deze HIG-directie 

voerde de specialisatie van haar productievestigingen 

nog verder door, hetgeen betekende dat Hasselt zich 

volledig ging toeleggen op spelers en recorders. De 

productie van luidsprekers, Philicorda’s en 

weergavekoppen werd daarom ondergebracht in 

respectievelijk Dendermonde, Berlijn en Heerlen.  

Compact Discspeler 

De uitvinding van de laser in 1958 ontketende al snel 

een lawine aan R&D-activiteiten naar potentiële 

toepassingen voor deze nieuwe, bijzondere lichtbron. 

Vanwege zijn monochrome licht en smalle bundel was 

het duidelijk dat deze niet in de omgevingsverlichting 

moesten worden gezocht, maar veel meer in de 

miniaturisatie van elektronicaproducten, waar de 

transistor tien jaar eerder al een krachtige impuls aan 

had gegeven. Al in 1961 patenteerde de Amerikaan 

David Paul Cregg van 3M het principe om met het licht 

van een laser informatie vast te leggen op een 

uitleesbare plaat. Dat hierbij de gedachte uitging naar 

het vastleggen van beeld in plaats van geluid had twee 

redenen. Met grammofoonplaat en magneetband 

waren er voor geluid immers al twee opslagmedia 

beschikbaar. Bovendien ontdekten de onderzoekers al 

snel dat de opslagdichtheid bepaald werd door de 

golflengte van het laserlicht en daardoor veel groter was 

dan van voornoemde technieken. Dit was nu juist een 

vereiste bij het vastleggen van beelden. Er gingen nog 

twee decennia overheen voordat dit in een 

consumentenproduct resulteerde: de Video Langspeel 

Plaat (VLP) of kortweg ‘Beeldplaat’ die Philips in 1978 

onder de naam Laser Vision op de Amerikaanse 

introduceerde. Op de plaat van 30 cm diameter (gelijk 

aan die van de klassieke langspeelplaten voor 

muziekweergave) kon op beide zijden één uur 

bewegend beeld opgeslagen worden. Niet alleen de 

miniaturisatie van de laser in de vorm van een 

halfgeleider- of diodelaser had eerst een ontwikkeling 

moeten doormaken, maar ook de invoering van ‘Video’ 

als standaard om bewegend beeld vast te leggen diende 

zich pas in de jaren zeventig aan. Andere 

elektronicaproducenten gaven er toen toch de voorkeur 

aan om dit videosignaal vast te leggen op de reeds 

beproefde magneetband en Sony bracht in 1971 de 

eerste Videocassetterecorder (VCR) op de markt. 

Ondanks haar activiteiten op VLP-gebied wilde Philips 

ook deze ontwikkeling niet laten lopen en introduceerde 

een eigen VCR-systeem: Video-2000. Toen zich nog een 

derde speler aandiende, Matsushita onder merknaam 

JVC met het VHS-systeem (Video Home System), 

ontbrandde een strijd om de standaard met Video-2000 

van Philips en Betamax van Sony, waar VHS in de jaren 

tachtig als winnaar uitkwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13: Schematische weergave van het 

afspelen van een optical disk m.b.v. laserlicht. 

Philips was dan weliswaar op het gebied van 

beeldopslag voorlopig op achterstand gekomen, voor 

wat betreft geluid zat er een groot succes aan te komen. 

Een optische schijf voor digitale opslag van muziek in 

plaats analoge opslag van film (VLP) betekende namelijk 

een doorbraak die achteraf gezien nog groter was dan 

een twintig jaar eerder met de Compact Cassette. Deze 

Compact Disc, ofwel CD, was met een diameter van 12 

cm veel kleiner dan de langspeelplaat, maar had een 

speelduur van een heel i.p.v. krap een half uur. Omdat 

het afspelen contactloos verliep trad er geen slijtage op, 

kleine oppervlaktebeschadigingen hadden geen invloed 

op de weergavekwaliteit zoals bij langspeelplaten (het 

zogenaamde ‘blijven hangen’) en het systeem was 

ongevoelig voor schokken en trillingen. De geluids-

kwaliteit was sowieso veel hoger vanwege de grote 

informatiedichtheid, gebaseerd op zes miljard ‘putjes’ 

van submicron-afmetingen in plaats van een groef van 

tientallen microns breedte op een LP. In frequentie-

bereik (20 Hz tot 20kHz) en signaal/ruisverhouding (85 

i.p.v. 60) was de Compact Disc dan ook superieur aan de 

langspeelplaat. Uitgezonderd de schijfvorm leek dit 

nieuwe medium in geen enkel opzicht meer op zijn 
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voorganger, al was het alleen maar vanwege de 

reflecterende aluminiumlaag die het een futuristische 

uitstraling gaf. Als verpakking koos men voor een plastic 

doosje (bijgenaamd ‘jewel case’), omdat dit beter paste 

bij het harde polycarbonaatplastic schijfje dan een 

kartonnen hoes waarin de ‘slappe’ vinylplaat werd 

verkocht. In tegenstelling tot de langspeelplaat werd de 

CD van buiten naar binnen afgespeeld en dat met veel 

hogere snelheden, oplopend van tweehonderd 

omwentelingen per minuut aan de rand tot vijfhonderd 

in het centrum. Dit stelde vanzelfsprekend hoge eisen 

aan de afspeelapparatuur, die bovendien met een 

vernuftig correctiemechanisme (gebaseerd op drie i.p.v. 

een enkele laserspot) werd uitgerust om afleesfouten, 

en daarmee storingen, te voorkomen. Met het 

Video2000-debacle nog vers in het geheugen zocht 

Philips dit keer in een vroeg stadium de samenwerking 

op met haar belangrijkste concurrent op de 

consumentenelektronicamarkt, Sony, om tot een 

gemeenschappelijke standaard te komen. Deze 

onderhandelingen hebben op zekere wijze nog 

bijgedragen tot de legendevorming rond het nieuwe 

product, omdat de diameter van het schijfje zou zijn 

opgevoerd van 11.5 naar 12 cm, en daarmee de 

speelduur van 68 naar 74 minuten, om er de Negende 

Symfonie van Beethoven op te laten passen. Dit was 

namelijk het favoriete muziekstuk van één der Sony-

directieleden. De afmetingen van de opening in het 

midden zou dan weer de afmetingen hebben van het 

Nederlandse muntstuk van tien cent, het dubbeltje. Op 

de Internationale Funkaustellung van 1983 werd de CD 

onder grote mediabelangstelling officieel gepresen-

teerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: Het eerste model CD-speler, de CD100. 

Het was niet alleen het feit dat de fabriek in Hasselt haar 

‘sporen’ had verdiend met de ontwikkeling en productie 

van de compact cassette, dat ze twintig jaar later ook 

spelers voor de compact disc ging produceren. De 

videoplatenspelers waren in 1980 al in productie 

genomen en hoewel commercieel succes uitbleef deed 

men zo wel ervaring op met wat men al snel ‘optical 

storage technology’ ging noemen.  Deze mocht dan wel 

binnen het Natuurkundig Laboratorium van Philips tot 

stand gekomen zijn, er bleven nog genoeg uitdagingen 

over voor het ontwikkelingslaboratorium in Hasselt om 

tot betrouwbare afspeelapparaten te komen die in 

grote hoeveelheden geproduceerd konden worden. 

Medio 1983 startte de fabricage van de eerste van drie 

types, de kleine CD100, waarbij de disk nog aan de 

bovenzijde in het apparaat moest worden geplaatst. 

Later werd een uitschuifbare lade de standaard. Het 

personeelsbestand, dat in tien jaar tijd was gedaald van 

vijfduizend tot minder dan drieduizend ten gevolge van 

het beëindigen van diverse activiteiten, oversteeg 

binnen enkele jaren weer het aantal van vierduizend. De 

invoering van deeltijdarbeid, dat van overheidswege 

werd gestimuleerd uit oogpunt van werkeloosheids-

bestrijding in deze crisisjaren, droeg overigens ook 

substantieel bij aan deze sterke groei. In 1984 werkte al 

een kwart van de vrouwen in deeltijd. Dat Philips niet 

ongevoelig was voor haar maatschappelijke verant-

woordelijkheid met betrekking tot deze problematiek 

blijkt ook wel uit andere voorbeelden. Zo ging de PMF-

fabriek polyesterkunststof deksels (zogenaamde 

‘dessus’) produceren voor wasmachines om de 

bezettingsgraad op peil te houden en werden er voor 

het eerst relatief gezien meer mannen dan vrouwen 

aangenomen. Dat men het in dit opzicht vanuit 

Eindhoven ook niet naliet om af en toe een kritische 

opmerking te maken, blijkt uit een interview in de 

Philipskoerier met vicepresident Kuilman naar 

aanleiding van de miljoenste CD-speler die hem bij een 

werkbezoek in maart 1986 werd aangeboden: “Als we 

een straal van vijftig kilometer trekken rond de 

bedrijven van onze belangrijkste Japanse concurrenten 

in Tokio en Osaka, dan weten we dat binnen die straal 

honderden toeleveranciers voor hightech onderdelen te 

vinden zijn. Wanneer we hier een straal van vijftig 

kilometer rond Hasselt trekken kunnen we die 

toeleveranciers op één hand tellen. Het is enerzijds een 

grote handicap, maar anderzijds voor de regio een 

mooie gelegenheid om, met name die onderdelen die 

voor de compact disc speler gebruikt worden en die wij 

niet in eigen huis maken, toe te leveren.” De waarde van 

de ingekochte goederen beliep toen inmiddels meer 

dan tien miljard francs per jaar. Het waren echter 

vreugde en optimisme die bij deze gelegenheid de 

boventoon voerden. Was er nog vijf jaar overheen 

gegaan om één miljoen cassetterecorders te 

produceren, nu was met de cd-speler die mijlpaal in drie 

jaar tijd bereikt. Ruim voor die tijd hadden wederom 
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diverse prominenten de fabriek bezocht om met eigen 

ogen de assemblage van deze revolutionaire 

geluidsapparatuur te kunnen aanschouwen. Zo had men 

op 9 april 1984 de eer om Koning Boudewijn rond te 

leiden door de productie-, test- en ontwikkelings-

afdeling van de fabriek. Hij werd hierbij vergezeld door 

zijn minister van economische zaken Mark Eyskens, 

terwijl van Philipszijde President Directeur Wisse Dekker 

acte de présence gaf. Uiteraard liet de Koning der 

Belgen zich graag overtuigen van de sublieme 

geluidskwaliteit van de CD. Waarschijnlijk zal hem 

klassieke muziek ten gehore zijn gebracht, mogelijk 

gedirigeerd door Herbert von Karajan, die door Philips 

gecontracteerd was om de CD bij zijn publiek te 

promoten. Muziek in het populaire genre, en dan vooral 

gericht op de jeugd, was echter een nog grotere markt 

die veroverd moest worden. Voor de Nederlandstalige 

muziek schakelde men daarom de destijds bekende 

popgroep ‘Doe Maar’ in, voor de internationale 

reclamecampagne de Britse Rockband ‘Dire Straits’. De 

leden van laatstgenoemde formatie werden op 25 

november 1985 in de Hasseltse fabriek ontvangen, op 

doorreis van een optreden in Leiden naar Brussel. De 

toegangspoort was tijdelijk geblokkeerd door een grote 

schare fans die was toegestroomd om een glimp van 

hun idolen op te vangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15: Tijdens zijn bezoek aan de fabriek in 

Hasselt beluistert koning Boudewijn een CD, rechts van 

hem President Directeur Wisse Dekker. 

 

CD-video, CD-i en DVD 

Om bij de sterk stijgende productieaantallen aan CD-

spelers en hoge instroom van nieuwe productie-

medewerkers de kwaliteit op het gewenste niveau te 

houden lanceerde het management campagnes om dit 

bewustzijn op de werkvloer te verhogen. Naast posters, 

een ideeënbus en bijeenkomsten (o.a. met de bekende 

Belgische presentator Felice Damiano) was hier ook een 

competitief element aan verbonden, wat Philips Hasselt 

de ‘Quality Award 1986’ opleverde, toegekend door de 

raad van bestuur in Eindhoven. Ook de apparaten vielen 

in de internationale prijzen, zoals de CD650 die in 1987 

de Amerikaanse ‘Hifi Grand Prix Award’ ontving. Dit was 

mede een erkenning van de prestaties van de afdeling 

vormgeving, waarvan chef Hugo Vananderoye zijn 

strategie met een fraaie beeldspraak samenvatte: “Wij 

zijn in oorlog. In oorlogstijd wordt camouflage gebruikt 

om niet op te vallen. Er bestaat nu een nieuw wapen in 

deze industriële oorlog: design. Design betekent 

opvallen, je onderscheiden. Het is een doeltreffend 

wapen.” Dat dit inderdaad ook een belangrijk aspect 

was gaan vormen binnen de elektronicawereld bleek 

wel uit de speciale prijzen die hiermee te winnen waren, 

zoals de Audio Award voor Industrial Design die in 1992 

met de CD950 werd veroverd. De technische 

verantwoordelijkheid voor nieuwe modellen lag 

uiteraard bij de afdeling ontwikkeling, die in deze jaren 

werd uitgebouwd tot een kenniscentrum voor Laser 

Optics. Het werd gevestigd in een van de oude 

productiehallen en de aanname van hooggeschoolde 

technici, waaronder veel ingenieurs, kreeg een hoge 

prioriteit. Het was hun taak om het platform voor 

‘Optical Storage’ verder uit te breiden met volledig 

nieuwe functionaliteiten. Beeldopslag stond daarbij 

hoog op de agenda, om het doel dat met de Video 

Langspeel Plaat was misgelopen, nu alsnog via digitale 

weg te bereiken. Zo kon al in 1987 de CD-video 

gepresenteerd worden. Met afmetingen gelijk aan de 

audio-CD kon hier naast twintig minuten geluid ook zes 

minuten film op worden aangebracht, voldoende voor 

een zogenaamde videoclip die in de wereld van de 

populaire muziek inmiddels gemeengoed was 

geworden. Diskformaten van 20 en 30 cm diameter 

waren nodig om respectievelijk 20 en 60 minuten film 

op te kunnen slaan. Goed voor tekenfilms, 

documentaires, instructiebeelden en karaoke, maar te 

weinig voor een speelfilm. Het hiervoor benodigde 

schijfje zou nog bijna een decennium op zich laten 

wachten, omdat hiervoor nogmaals een innovatie op 

het gebied van lasertechnologie moest worden 

gerealiseerd. Het was namelijk het infrarode laserlicht 

van de CD dat de opslagcapaciteit limiteerde. Mondiaal 

waren onderzoekers dan ook op jacht naar 

(halfgeleider)lasers die in staat waren om licht van 

kortere golflengte te generen. In 1996 slaagde 
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medewerkers van het Japanse bedrijf Nichia er 

uiteindelijk in om een laser voor blauw licht te 

ontwikkelen en was de weg vrij voor nieuwe 

opslagmedia voor de filmwereld als de DVD (Digital 

Versatile Disk in plaats van Digital Video Disk zoals vaak 

werd gedacht) en Blu-ray disk. Vooruitlopend daarop 

lanceerde Philips in 1991 nog een CD-format waarmee 

naast geluid ook filmbeelden op televisie afspeelbaar 

waren. Het systeem kreeg de naam CD-interactive of 

CD-i omdat er een joystick bijgeleverd werd om 

spelletjes te spelen, door een encyclopedie met beeld- 

en geluidsfragmenten te ‘bladeren’ of virtueel door een 

museum of beroemde stad te wandelen. Daarmee 

belandde men echter in het vaarwater van de 

computerindustrie die dankzij de Personal Computer 

(PC) sterk in opkomst was en voor een eigen CD-variant 

had gekozen, de CD-rom (read only memory). De 

consument bleek er de voorkeur aan te geven om 

‘klassiek’ televisie te blijven kijken en voor deze nieuwe 

interactieve mogelijkheden een modern computer-

scherm of speciale spelcomputer (zoals Sony’s Play-

station) te prefereren. Net als Philips na het floppen van 

haar eigen Video-2000 nog jarenlang VHS-recorders 

produceerde, ging het bedrijf er na stopzetting van het 

mislukte CD-i toe over om zogenaamde diskdrives te 

produceren voor inbouw in PCs. Te beginnen met CD-

rom-lezers, maar later ook met de mogelijkheid om zelf 

‘schijfjes te branden’, zoals het al snel in het 

computerjargon ging heten: de CD-recordable en CD-

rewritable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 16: Optical Disk Drive met CD-recordable en 

CD-rewritable. 

De afspeel- en opnameapparatuur voor al deze CD-

varianten, inclusief vanaf 1998 de DVD-speler, werd in 

Hasselt geproduceerd. Daarbij had zich in vergelijking 

met het verleden wel een belangrijke verandering 

voltrokken. Dit onder invloed van de internationale 

economische en politieke ontwikkelingen. Concurrentie 

van Japanse elektronicabedrijven was er al vanaf de 

jaren zestig, maar in de jaren tachtig waren ook landen 

als Taiwan, Korea en vooral China zich sterk gaan 

manifesteren in deze sector. Dit betekende een nog 

sterkere prijserosie op de markt voor de 

consumentenelektronica en een steeds kortere 

terugverdientijd voor nieuw uitgebrachte producten. 

Voor een bedrijf als Philips werd het dan ook steeds 

moeilijker om productie in landen met een hoog 

loonkostenniveau, zoals in West-Europa, vol te houden. 

Daarnaast was door de val van de Berlijnse muur in 1989 

niet alleen een nieuwe afzetmarkt geopend in Oost-

Europa, maar kon ook een beroep gedaan worden op 

een goedkoop arbeidspotentieel in deze landen. De 

productdivisie Consumer Electronics, in 1985 ontstaan 

door samenvoeging van de Hoofdindustriegroepen 

Audio en Video, opende daarom nieuwe fabrieken in 

Polen en Hongarije om daar tegen lagere kosten onder 

andere CD- en DVD-apparatuur te laten vervaardigen. 

Hasselt kreeg de rol toebedeeld om het productieproces 

van nieuw ontwikkelde modellen na technische 

optimalisatie over te dragen aan deze nieuwe 

vestigingen ten behoeve van kosteneffectieve 

massaproductie. De negatieve consequenties hiervan 

voor de werkgelegenheid begonnen kort voor de 

eeuwwisseling zichtbaar te worden. Hasselt had hier 

begin jaren negentig al kennis meegemaakt toen in het 

kader van Operatie Centurion, een grote 

reorganisatieoperatie binnen het hele Philipsconcern, 

het personeelsbestand met achthonderd arbeids-

plaatsen werd gereduceerd. Omdat Philips door het 

afsplitsen van de PMF-fabriek in 1990 (onder de naam 

CWA, ‘Cable and Wire Assemblies’) het aantal mensen 

op haar loonlijst al met ruim duizend had teruggebracht, 

kwam dat aantal in 1994 uit op een historisch 

dieptepunt van elfhonderd medewerkers. Een staking 

van twee weken en een demonstratie bij het Belgische 

hoofdkantoor van Philips in Brussel droegen enkel bij 

aan de totstandkoming van een sociaal akkoord. Dankzij 

nieuwe producten als DVD-spelers en set-top-boxen 

voor digitale televisieontvangst was het 

personeelsbestand in 1998 echter weer verdubbeld. 

Een lichtpuntje voor de werkgelegenheidssituatie in de 

regio die weinig florrissant was ten gevolge van de 

mijnsluitingen die zich tussen 1987 en 1992 hadden 

voltrokken. Het bleek echter de laatste piek die nog 

bereikt zou worden. In de daaropvolgende jaren zette 

zich weer een daling in tot de resterende 1450 

medewerkers op 3 december 2002 te horen kregen dat 

hun fabriek gesloten werd.
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Corda Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 17: De voormalige watertoren en het nieuwe service center op Corda Campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 18: De overkappingen van de laad- en 

losperrons aan de magazijnzijde van het jarenvijftig 

blok zijn behouden gebleven. 

Vooruitlopend op deze sluiting was er in 1999 op 

bestuurlijk niveau al actie ondernomen om in de 

toekomst op deze locatie nieuwe bedrijvigheid aan te 

trekken, hierbij lessen trekkend uit het recente verleden 

van de mijnsluitingen. Zo kwamen de Limburgse 

Reconversiemaatschappij, Provinciale Ontwikkelings-

maatschappij Limburg en de gemeente Hasselt tot 

oprichting van de vennootschap Research Campus 

Hasselt (RCH). Deze werkte nog enige jaren samen met 

Philips en ging na de sluiting over tot aankoop van grond 

om nieuwe bedrijven in de gelegenheid te stellen om 

zich er te vestigen. Zo nam het Amerikaanse Jabil Circuit 

enkele resterende activiteiten van Philips over 

(printplatenproductie en ontwikkelingsafdeling) en 

streken elektriciteitsbedrijf Luminus, callcenter-

specialist IPGlobalnet, uitgeverij Kluwer en het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen er 

neer. Kleinere bedrijven in de hightech, IT-services, 

finance en consultancy volgden, waaronder enkele 

startups en incubators. Naast het oorspronkelijke blok 

van kantoren, magazijnen en productiehallen uit de 

jaren vijftig, dat een grondige renovatie onderging, 

kwam er ook eigentijdse nieuwbouw tot stand voor 

deze bedrijven. In 2011 waren er inmiddels weer 

tweeduizend mensen werkzaam voor een totaal van 

veertig bedrijven. De campusfilosofie indachtig om 

gemeenschappelijke faciliteiten centraal te organiseren 

ving een jaar later de bouw aan van een service center 

voor catering, conferencing en shopping. De Philips-

hallen aan de zuidwestzijde van het complex moesten 

plaatsmaken voor dit gebouw dat door architectuur, 

spiegelglas en grasdak een blikvanger werd. De 

watertoren, die al meer dan een halve eeuw 

beeldbepalend is, bleef wel behouden Begin 2016 

presenteerde kunstenaar Koen Vanmechelen zijn plan, 

‘The future of now’ geheten, om hier een nieuwe 

bestemming aan te geven, en wel door een doorzichtige 
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eivormige ruimte aan te brengen in het schaalvormige 

waterreservoir. Deze ‘Oval Office’, toegankelijk gemaakt 

met een lift, zal gaan dienen als panoramisch 

uitzichtpunt voor bezoekers en meeting room voor 

bijzondere bijeenkomsten.  Het ei symboliseert tevens 

de vruchtbaarheid voor nieuwe ideeën die hier in het 

Philipsverleden tot stand kwamen, maar waar ook de 

huidige campus een broedplaats voor moet zijn. Samen 

met de jarenvijftiggebouwen vormt de voormalige 

watertoren het industrieel erfgoed dat zal blijven 

voortbestaan op de campus, waarvan de naam ‘Corda’ 

(Italiaans voor ‘snaar’) uiteraard ook een verwijzing 

vormt naar de Philipstijd (Philicorda). In Hasselt zelf 

wordt de herinnering aan Philips levend gehouden door 

het kunstwerk ‘Ode aan de meisjes van Philips’ op het 

Leopoldplein en de Gerard Philipsstraat, beide een 

suggestie van ‘Philipien’ Willy Leenders. Sommigen 

zullen er wellicht enige ironie in zien dat de gemeente 

Hasselt juist een doodlopende straat vernoemd heeft 

naar de grondlegger van het Philipsconcern.  

De afspeelapparatuur die gedurende een kleine halve 

eeuw in Hasselt geproduceerd is, kan nog op veel 

plaatsen worden aangetroffen. In menige huiskamer 

bevindt zich nog wel een CD- of DVD-speler, terwijl men 

voor cassetterecorders, bandrecorders en platenspelers 

toch al gauw bij verzamelaars moet zijn. Hoewel de 

ruime beschikbaarheid van muziek via het internet de 

geluidsdragers van weleer naar de achtergrond heeft 

gedrukt, worden voorbespeelde CD’s en DVD’s nog 

steeds geproduceerd. Dankzij de hernieuwde 

belangstelling voor de naoorlogse decennia en de eerste 

luxeproducten die toen voor een groot publiek 

bereikbaar werden (‘vintage’), zijn er initiatieven 

ontstaan om ook weer muziek op ‘vinyl’ en ‘tape’ vast te 

gaan leggen. Voor wat betreft de compact cassette is er 

in de hele Benelux overigens nog maar één bedrijf waar 

men terecht kan, Duplicase in het Nederlandse 

Wierden, dat daarnaast ook nog CD’s en DVD’s kan 

leveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 19: Schematische voorstelling van de Corda 

Campus in 2016. 

 

 

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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