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Les cinquante glorieuses de Dreux 

Hoewel er geen sterke concurrenten waren had Philips het toch niet gemakkelijk om haar producten op de 

Franse markt te brengen. Eerst waren het hoge invoerheffingen, daarna afwijkende standaarden die het 

zakendoen belemmerden. Toch slaagde Philips erin om doormiddel van deelnames voet aan de grond te 

krijgen en een belang in La Radiotechnique was er daar één van. Aanvankelijk betrof dat de productie van 

radioapparaten in Suresnes, maar na de oorlog ook televisietoestellen en andere consumentenelektronica die 

onder de merknaam ‘Radiola’ verkocht werden. Daarvoor kwamen er nieuwe fabrieken ver buiten Parijs, 

onder andere in Dreux voor de productie van beeldbuizen en TV-sets. Dit fabriekscomplex bood vijftig jaar 

lang werkgelegenheid aan twaalfhonderd mensen, die echter nooit warme gevoelens koesterden voor Philips, 

laat staan voor LG waarmee ze in de laatste jaren te maken kregen. ‘La Radio’ als nieuwe naam voor het 

complex en een tentoonstelling in 2016 onder de titel ‘La Radiotechnique Dreux 1956-2006’ bevestigen dit 

beeld. Dit artikel eindigt niet alleen met een expositie, het begint er ook mee, maar dan één uit 1881 die het 

begin betekende van de elektrotechnische industrie en van Parijs de ‘lichtstad’ maakte.   

La Lampe Philips 

Op de ‘Exposition Internationale d’Électricité’, die in 

1881 in het Parijse ‘Palais de l’Industrie’ plaatsvond, 

kon het publiek voor het eerst kennismaken met de 

recente ontwikkelingen op het gebied van de 

elektrotechniek. De Duitser Werner von Siemens 

toonde er zijn elektrische tram, de Belg Zénobe 

Gramme zijn dynamo, de Amerikaan (van Schotse 

afkomst) Graham Bell zijn telefoon en de Fransman 

Marcel Deprez het eerste elektriciteitsnetwerk. De 

belangrijkste Nederlandse bijdrage werd geleverd 

door het Teylers Museum uit Haarlem en betrof een 

grote elektriseermachine. Maar de belangrijkste 

innovatie die er werd gepresenteerd was de 

gloeilamp, die enkele jaren daarvoor min of meer 

gelijktijdig door de Amerikaan Thomas Edison en 

Brit Joseph Swan was uitgevonden en waarvan 2500 

exemplaren de hallen en expositieruimtes van licht 

voorzagen. Dit maakte zo’n indruk op de vele 

toeschouwers dat Parijs sindsdien als de ‘lichtstad’ 

bekend staat. Toch kon dit spektakel niet 

voorkomen dat de vrees, die een jaar eerder vol 

zorg in het vakblad ‘l’Electricien’ was uitgesproken, 

werkelijkheid werd: ‘la Prusse va prendre l’avance 

en matière électrique’. Er kwam in Frankrijk geen 

elektrotechnische industrie van de grond die zich 

kon meten met die van Duitsland. Fabrikanten 

hadden te vroeg hun kaarten gezet op de booglamp 

door hier hoge octrooirechten voor te betalen, 

waardoor er geen eigen gloeilampenindustrie 

ontstond. Bovendien zag men de elektrotechniek 

niet als een zelfstandige sector, maar als een 

branche van de machinebouw. Deze achterstand 

werd niet meer ingelopen, want aan de vooravond 

van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bedroeg 

het totaal geïnvesteerde vermogen in de Franse 

elektrotechnische industrie amper een derde van 

dat in Duitsland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: De internationale tentoonstelling 

voor elektriciteit van 1881 in Parijs. 

Aan de vraag lag het niet, want net als in andere 

landen gingen ook in Frankrijk veel bedrijven, 

gemeenten en instellingen over tot elektrificatie, 

wat in deze beginjaren vooral elektrische verlichting 

betrof. Toen enkele buitenlandse bedrijven hier de 

gloeilampen voor gingen leveren besloot de Franse 

regering in 1891 tot een invoerheffing van 20% om 

zo de eigen, bescheiden gloeilampenindustrie te 

beschermen. De grootste binnenlandse producent, 

Compagnie Générale des Lampes Incandescentes, 

had het ministerie overigens om 25% gevraagd. 

Hoewel de maatregel vooral gericht was tegen de 

Duitse import, werd ook die uit Nederland er door 

getroffen. De firma Boudewijnse uit Middelburg zag 

zijn inkomsten hierdoor zo sterk teruglopen dat ze 

besloot om zich voortaan enkel nog op de productie 

van lampvoeten te richten door ‘The Vitrite Works’, 

eveneens in de Zeeuwse hoofdstad gevestigd, over 

te nemen. Dit bedrijf zou voor deze component de 

belangrijkste leverancier worden van Philips & Co, 

dat in datzelfde jaar 1891 als gloeilampenfabriek in 



2 
 

Eindhoven van start was gegaan. Hoewel het eerste 

decennium van haar bestaan grotendeels in het 

teken stond van het veroveren van het binnenlands 

marktleiderschap, begon Anton Philips na zijn 

toetreding tot de onderneming in 1895 al snel 

internationale handelsreizen te ondernemen 

waarbij hij ook Frankrijk aandeed. Hij maakte er in 

1906 kennis met de handelsagent Rodolphe 

Loranty, waarmee hij in 1912  verkoopmaatschappij 

‘La Société Française La Lampe Philips’ oprichtte, 

met Parijs en Noord-Frankrijk als werkgebied. Door 

het uitbreken van de oorlog in 1914 kwamen de 

zaken stil te liggen omdat Loranty naar het front 

moest. Hij raakte in geldnood, waardoor hij een 

greep uit de kas deed om in zijn onderhoud te 

voorzien. Toen Anton hier in 1916 lucht van kreeg 

liet hij zich niet door de oorlogssituatie weerhouden 

en reisde via Engeland naar Frankrijk om Loranty om 

opheldering te vragen. Dat het hier enkel een 

‘lening’ betrof kon Anton niet overtuigen en hij liet 

de verkoopmaatschappij liquideren.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Reclameaffiche voor de verkoop van 

gloeilampen op de Franse markt. 

 

La Radiotechnique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Assemblage-atelier voor radiobuizen in de fabriek van La Radiotechnique te Suresnes.  

Door de neutraliteit van Nederland kon Philips, zij 

het met de nodige aanpassingen en beperkingen, 

zijn zaken voortzetten en hier zelfs winst mee 

maken. Omdat de aanvoer van componenten uit 

het buitenland, zoals glasballons, metaaldraad en 

edelgas, stagneerde ging men die zelf produceren in 

nieuwe fabrieken. De productiecapaciteit nam 

hierdoor dusdanig toe dat na afloop van de oorlog 

er alles aan gelegen was om de export weer snel op 

gang te brengen. Had men voordien nog een beroep 

gedaan op handelsagenten, nu werden er eigen 

verkoopkantoren geopend, waaronder in 1920 

opnieuw één in Frankrijk en wederom onder de 

naam ‘La Lampe Philips’. Naast gloeilampen was 
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Philips ondertussen ook ‘radiolampen’ gaan 

fabriceren. Deze elektronenbuizen bleken zeer 

effectief in het versterken van radiosignalen in 

zend- en ontvangsttoestellen en betekenden de 

doorbraak voor dit nieuwe medium als verspreider 

van nieuwsberichten en entertainment via 

omroeporganisaties. Eind 1921 kwam een eerste 

omvangrijke order binnen van vijfduizend stuks 

voor de Belgische overheid. Al snel bleek dit een 

bescheiden bestelling, want in de loop van 1922 kon 

Anton een contract verwerven voor de levering van 

eenzelfde aantal, maar dan per maand, aan ‘La 

Radiotechnique’, een dochterbedrijf van de Franse 

‘Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil’ (CSF). 

De oprichting van de CSF in 1918 had de basis 

gevormd voor concentratie in de Franse radio-

industrie. Ze werd in het leven geroepen door een 

groep van financiers om een in de Verenigde Staten 

gebouwd radiostation te exploiteren. De CSF 

beschikte weliswaar over zeer ruime financiële 

middelen, maar nauwelijks over technische kennis. 

Om die reden nam president Emile Girardeau in 

1920 een belang in de te Lyon gevestigde fabriek 

voor radiobuizen La Radiotechnique. Die was nog 

maar een jaar daarvoor opgericht door gloei-

lampenfabrikant Bocuze, die tijdens de oorlog 

ervaring had opgedaan in de vervaardiging van de 

‘Tube Militaire’. De fabriek werd vervolgens van 

Lyon naar het nabij Parijs gelegen Suresnes 

verplaatst en haar productiecapaciteit uitgebreid. 

Desondanks bleven kwantiteit, maar ook kwaliteit, 

tekort schieten en daarom ging men in 1922 in zee 

met Philips.  

Binnen enkele jaren kreeg Anton echter spijt dat er 

in het contract een exclusiviteitsclausule was 

opgenomen, wat hem degradeerde tot leverancier 

terwijl de markt voor radiobuizen zich ondertussen 

spectaculair ontwikkeld had en Philips met de 

innovatieve penthodebuis een gewild artikel in 

handen had. Even overwoog hij daarom een 

schijnvennootschap in Frankrijk op te richten om 

toch zelf aan andere klanten te kunnen leveren, 

maar zijn adviseurs ontrieden hem dit. Zij vreesden 

dat deze opzet snel ontdekt zou worden en tot 

reputatieschade zou leiden. Anton nam dit ter harte 

en bracht de radiozaken in maart 1925 in Nederland 

onder in een aparte NV, met verkoopmaatschappij 

‘Philips Radio SA’ in Parijs onder leiding van Léon 

van Rillas. Een conflict bleef niet lang uit en dat werd 

zeer hoog opgespeeld door Emile Girardeau. Hij 

ondernam juridische stappen die uitmondden in 

een boete van een miljoen francs, te betalen aan de 

CSF en La Radiotechnique. De verkopen in Frankrijk 

verliepen echter zo goed dat het Anton niet veel kon 

schelen en zelfs in ging op het voorstel van Van 

Rillas om op beperkte schaal radiolampen te gaan 

produceren in het fabriekje van La Lampe Philips in 

Bobigny. Deze stap zou al snel het begin blijken van 

een trend om meer productie naar het buitenland 

te verplaatsen, aangezien in de tweede helft van de 

jaren twintig het ene na het andere land overging 

tot protectionistische maatregelen. Geheel naar 

traditie spande Frankrijk hierin de kroon door in 

april 1926 de invoerrechten met maar liefst 30% te 

verhogen. Hierop schakelde Anton zijn politieke 

contacten in Den Haag in om als tegenmaatregel de 

import van luxe producten als parfum en wijn naar 

Nederland zwaarder te gaan belasten. Dit dreigde in 

1927 uit te draaien op een heuse handelsoorlog, 

maar het liep met een sisser af toen de Franse 

regering als gebaar van goede wil de verhoging 

beperkte tot 25%. Gloeilampen vielen hier welis-

waar voorlopig nog buiten, maar toch verplaatste 

Philips de productie daarvan alvast naar de fabriek 

van Gramme in Parijs, waar ze in 1926 reeds een 

belang in had genomen en die in 1930 volledig in 

haar bezit kwam. Twee jaar later kwam Philips met 

de CSF tot overeenkomst over een deelname van 

50% in het kapitaal van La Radiotechnique, waar ze 

vanaf toen de gehele productie van radiobuizen en 

–toestellen voor de Franse markt in onderbracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Reclameaffiche voor radiolampen 

onder merknaam Miniwatt t.b.v. de Franse markt.  
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Suresnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: In Suresnes beschikte La Radiotechnique over een eigen laboratorium voor het testen van 

radiolampen. 

Tot het einde van de negentiende eeuw was 

Suresnes nog een klein dorp ten westen van Parijs 

en gelegen op de linker Seine-oever, tegen de 

hellingen van de Mont-Valérien met uitzicht op het 

Bois-de-Boulogne aan de overkant van de rivier. 

Lange tijd waren de wasserijen die voor klanten in 

Parijs werkten er de enige bron van werkgelegen-

heid, maar daar kwam snel verandering in door de 

tweede industrialisatiegolf, die zich in het Frankrijk 

van de Derde Republiek verrassend ontwikkelde. 

Om diverse redenen was de zware industrie uit de 

eerste golf er nooit goed van de grond gekomen. 

Met vliegtuigen, automobielen, fotografie en 

cinematografie lukte het rond 1900 echter een stuk 

beter en wist men zelfs de trend te zetten binnen 

Europa. Wel vestigden deze nieuwe bedrijven zich 

het liefst zo dicht mogelijk bij hun kapitaalkrachtige 

klanten in de hoofdstad en dorpen als Suresnes 

profiteerden daarvan. Luchtvaartheld Louis Blériot 

begon er een vliegtuigfabriek, Alexandre Darracq 

ging er auto’s bouwen en in 1920 haalde Emile 

Girardeau er La Radiotechnique vanuit Lyon 

naartoe. Deze nieuwe werkgelegenheid trok vele 

duizenden arbeiders vanuit heel het land aan, die 

met hun gezinnen in volle sloppenwijken terecht 

kwamen. Tijdens zijn lange burgemeesterschap van 

Suresnes, dat het hele interbellum besloeg, spande 

Henri Sellier er zich voor in om deze toestand te 

verbeteren. Hij liet zich daarbij inspireren door de 

Engelse tuinsteden en ontwierp voor Suresnes een 

vergelijkbare wijk met veel aandacht voor hygiëne 

en tal van openbare voorzieningen. Ze werd 

aangelegd tussen 1921 en 1956 en bood huisvesting 

aan negenduizend mensen, waaronder vooral veel 

geschoolde arbeiders, opzichters en ingenieurs. De 

woningen varieerden van kleine paviljoens tot 

appartementsgebouwen van vier verdiepingen. Het 

hart van de wijk werd gevormd door het 

schoolcomplex ‘Aristide Briand’, dat voorzien was 

van een zwembad, gymnastiekzaal, restaurant, 

sociale werkplaats en een dorpshuis. Andere 

randgemeenten van Parijs volgden dit voorbeeld en 

lieten zich voor het ontwerp adviseren door Sellier. 

Uiteindelijk verrezen er vijftien tuinwijken, waarvan 

Drancy de bekendste was. Henri Sellier verwierf 

hiermee zoveel faam dat hij in 1936 gevraagd werd 

als minister van gezondheidszorg binnen de 

Volksfrontregering van Léon Blum.  

Toen La Radiotechnique in 1920 haar deuren 

opende aan de Rue Carnot in Suresnes telde de 

fabriek zevenentwintig arbeiders. In 1926 was dit al 

opgelopen tot zeshonderd, die per dag zesduizend 

radiobuizen produceerden. Onder de merknaam 

‘Radiola’ ging men vanaf 1929 ook radiotoestellen 

produceren en in 1931 kwamen daar die van Philips 



5 
 

bij. De sobere, robuuste Radiola-toestellen waren 

bestemd voor het grote publiek terwijl die van 

Philips als ‘high-end’ gepositioneerd werden. Net 

als in andere Zuid-Europese landen drong de 

economische depressie van de jaren dertig met 

enige vertraging door in Frankrijk, maar werd in 

1932 met een werkeloosheid van ruim vijftien 

procent ook pijnlijk voelbaar. Het militante 

arbeidsklimaat dat het land altijd al gekenmerkt 

had, manifesteerde zich in de deze jaren wederom 

ongenadig. De fabriek van La Radiotechnique bleef 

hiervoor niet gespaard en werd in 1936 door een 

deel van het personeel bezet. Toen ook 

internationaal de spanning begon op te lopen 

ontving de fabriek orders van het Ministerie van 

Defensie voor zend- en ontvangstapparatuur, 

waarvoor zelfs een filiaal in Angers werd geopend. 

Na de nederlaag van 1940 toonde ook de Duitse 

bezetter om deze reden belangstelling voor de 

fabriek. Directeur Henri Damelet slaagde er echter 

in om het bedrijf een zelfstandige positie te laten 

behouden, die bovendien een dekmantel was voor 

zijn verzetsactiviteiten. Zo wist hij deportatie van 

zijn arbeiders te voorkomen door ze te laten 

onderduiken, speelde hij strategische informatie 

over de fabriek door aan de Britse geheime dienst 

en regelde hij opvang voor Nederlanders die via 

Frankrijk op doorreis waren naar Engeland. 

Uiteindelijk werd hij hiervoor in 1944 door de 

Gestapo opgepakt, maar wist het er levend van af te 

brengen. Dat gold niet voor de meer dan duizend 

verzetsstrijders die tijdens de bezetting in het oude 

Fort van Mont-Valérien zijn geëxecuteerd, wat 

Suresnes nog altijd tot één van de belangrijkste 

oorlogsherdenkingsplaatsen van Frankrijk maakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: La Radiotechnique verkocht haar 

radiotoestellen onder de merknaam Radiola. 

 

Les Trente Glorieuses 

De Franse historiografie kent een rijke traditie van 

periodisering, zoals de uitdrukkingen Eerste t/m 

Vijfde Republiek die de vaderlandse geschiedenis 

sinds de Franse Revolutie indelen. Of het Ancien 

Régime, waarmee de eeuwen van de monarchie die 

er aan voorafgingen worden aangeduid. Maar ook 

periodes die zich kenmerkten door voorspoed en 

culturele bloei kregen een naam, vooral als er een 

tijd van tegenslag en stagnatie op volgde. Het Belle 

Époque is daar het bekendste voorbeeld van. 

Tijdens deze vijfentwintig jaar tussen de Parijse 

Wereldtentoonstelling van 1889, waaraan de 

Eiffeltoren nog altijd herinnert, en het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog in 1914, had Frankrijk haar 

oude glans weer herwonnen in de economie, de 

kunsten en de wetenschap en konden dankzij het 

opkomend toerisme vele buitenlandse bezoekers 

daar kennis mee maken. Het land waande zich nog 

een wereldmacht omdat haar taal overal werd 

gesproken en zo kon het Belle Époque ook in veel 

andere landen een begrip worden. Na de Tweede 

Wereldoorlog was het definitief met die invloed 

gedaan en daarom is de benaming ‘Les Trente 

Glorieuses’ voor de dertig jaar die er op volgden 

nooit buiten de grenzen van Frankrijk opgepakt. 

Nederland had zijn ‘Wederopbouw’ en Duitsland 

zijn ‘Wirtschaftswunder’, maar die reiken slechts tot 

het einde van de jaren vijftig, terwijl de Fransen hier 

nog de jaren van hoogconjunctuur tot de oliecrisis 

van 1973 aan vastknopen. Centraal hierin staat de 

opkomst van de consumptiemaatschappij, waar 

moderne elektrotechnische producten als de 

televisie, transistorradio en koelkast het zinnebeeld 

van geworden zijn. Dankzij Les Trente Glorieuses 
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kon Philips haar activiteiten in Frankrijk sterk 

uitbreiden en er in diverse producten uitgroeien tot 

marktleider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Het was Jean Fourastié die met zijn 

boek in 1979 het tijdvak van de Trente Glorieuses 

introduceerde.  

In 1947 trok de CSF zich terug uit de samenwerking 

en verkocht haar 50%-belang in La Radiotechnique 

aan Philips, onder voorwaarde dat zij deze aandelen 

niet mocht behouden maar op termijn moest 

overdoen aan Franse rechtspersonen. Deze 

verandering was voor Theo Tromp, kort daarvoor lid 

van de raad van bestuur geworden, aanleiding om 

een inspectiereis langs de Franse fabrieken te 

maken. Hij constateerde daarbij dat er veel ruimte 

was voor verbetering, omdat er nog veel oude 

machines draaiden en het ontbrak aan schaal-

grootte. In het herstructureringsplan dat hij kort 

daarna presenteerde pleitte hij voor vier nieuwe 

fabrieken om op korte termijn aan de snel stijgende 

vraag naar elektronenbuizen, radioapparaten en TL-

lampen te kunnen voldoen. Gezien het hoge 

prijspeil en de materiaalschaarste die in Frankrijk 

heerste achtte hij daarbij ondersteuning vanuit 

Nederland onmisbaar. Het hielp daarbij niet dat de 

Franse regering begin jaren vijftig alweer tot 

importbeperkingen overging zoals ze dat tijdens het 

interbellum had gedaan. Directeur Jack Haver 

Droeze van Philips Frankrijk zocht daarom 

samenwerking met Franse ondernemingen, wat 

geen sinecure was gezien de aloude verwevenheid 

tussen politiek en bedrijfsleven en het grote belang 

die persoonlijke relaties daar in speelden. Haver 

Droeze knoopte daarom veel contacten aan met 

Franse politici, die regelmatig hun bewondering 

uitspraken voor het innovatieve en daadkrachtige 

Philips, maar er tegelijkertijd alles aan deden om te 

verhinderen dat Franse branchegenoten door haar 

konden worden overgenomen. Haver Droeze liet 

zich hier niet door ontmoedigen en breidde het 

verkoopnetwerk van Philips dusdanig sterk uit dat 

de omzet tussen 1950 en 1960 vervijfvoudigde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Hoewel de Fransen maar weinig 

fietsen, maakte Philips er toch reclame voor haar 

fietslampjes. 

Tegelijkertijd steeg het aantal fabrieken door 

overname en nieuwbouw van elf tot drieëndertig. 

Ze hadden in vergelijking met de Nederlandse 

fabrieken echter vrijwel allemaal te kampen met 

hoge kostprijzen en een lage productiviteit. Het 

eerste had vooral te maken met de hoge Franse 

lonen, die voor mannen en vrouwen gelijk waren. 

Eindhovense ingenieurs die er op uit werden 
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gestuurd om de productiviteit te verbeteren kregen 

met name in de fabrieken van La Radiotechnique 

maar weinig voor elkaar, omdat ze op onder-

geschikte posities werden geplaatst waarin ze zich 

nauwelijks met de fabricage konden bemoeien. De 

eenheid in technologie en terminologie die vrijwel 

overal in de wereld succesvol was geweest om 

productieprocessen te stroomlijnen bleef in 

Frankrijk zonder resultaat. Als het zeer ervaren 

technici betrof riep dit bij hun superieuren in 

Eindhoven uiteraard reactie op. Zo trok Henk Hazeu, 

directeur van de hoofdindustriegroep (HIG), fel van 

leer tegen deze Franse eigengereidheid. Het leidde 

tot een conflict met directeur Henri Damelet van La 

Radiotechnique, waarin de raad van bestuur 

opmerkelijk genoeg diens zijde koos. Dit kwam 

voort uit de noodzaak om de Nationale Organisaties 

(NO’s) in het nog verdeelde Europa zo goed mogelijk 

in de economie van het land waarin zij werkten te 

integreren. Commercie kwam daarbij op de eerste 

plaats en als de Nationale Organisatie op dat vlak 

goed presteerde mocht dat niet verstoord worden 

door conflicten over technische zaken. Hazeu moest 

inbinden, hoewel hij in een vertrouwelijk schrijven 

aan Haver Droeze nog eens benadrukte dat de 

technische leiding van La Radiotechnique volledig 

incompetent was en ieder advies uit Eindhoven 

naast zich neerlegde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch ging La Radiotechnique, zij het met enkele 

jaren vertraging, op industrieel gebied dezelfde weg 

bewandelen als Philips in Nederland had gedaan, 

namelijk het voeren van een spreidingsbeleid. Al in 

de tweede helft van de jaren veertig was Philips 

begonnen elders in het zuiden des lands nieuwe 

fabrieken te openen, omdat door de introductie van 

nieuwe producten er in en rond Eindhoven domweg 

te weinig arbeidskrachten beschikbaar waren om 

deze te vervaardigen. In de jaren ‘50 kwamen hier 

ook de noordelijke provincies voor in aanmerking. 

Door het teruglopen van de werkgelegenheid in de 

landbouw en andere bedrijfstakken waren hier nog 

genoeg werknemers te vinden en bovendien tegen 

lagere lonen. Meestal betrof het hier componenten-

fabrieken, omdat het de bedoeling was om de 

assemblage van apparaten zoveel mogelijk in 

Eindhoven te laten plaatsvinden. La Radiotechnique 

zag zich in Suresnes voor hetzelfde probleem 

gesteld en ging zich oriënteren op nieuwe 

vestigingslocaties op grote afstand van de lichtstad. 

Het was mooi meegenomen dat de Franse overheid, 

evenals in Nederland, een financiële bijdrage 

leverde aan deze plannen omdat ze door dit soort 

decentralisaties de leegloop van het platteland 

hoopte af te remmen. Terwijl Philips in het zuiden 

en noorden neerstreek, richtte La Radiotechnique 

haar blik op het westen en begon in 1953 met de 

bouw van een fabriek voor elektronenbuizen in 

Chartres. In 1956 kwam er een fabriek voor 

beeldbuizen in Dreux en één voor overige televisie-

componenten in Nogent-le-Rotrou, met een 

dependance in La Loup. Door de snelle opkomst van 

de transistor als opvolger van de elektronenbuis 

werd reeds in 1957 besloten tot de bouw van een 

fabriek voor halfgeleiders in het Normandische 

Caen. Organisatorisch werden deze componenten-

fabrieken binnen het bedrijf ondergebracht binnen 

de divisie RTC: Radiotechnique Compelec. Net als bij 

Philips in Eindhoven was het de opzet om de 

apparatenfabrieken dichtbij het hoofdkantoor, dat 

wil zeggen nabij Suresnes, te houden en dat gold 

inderdaad voor de radiotoestellen die men vanaf 

1954 in Rambouillet ging assembleren. Voor wat 

betreft de televisietoestellen viel de keuze echter 

anders uit. Deze fabriek kwam in Dreux naast die 

voor beeldbuizen, wat uit oogpunt van transport-

kosten een logische keuze was. Binnen vijf jaar 

boden beide fabrieken werk aan ruim 1200 mensen 

in het stadje aan de samenloop Eure en Blaise.  

Afbeelding 9: Reclameaffiche uit de jaren ’50 voor 

de verkoop van radiotoestellen. 
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Afbeelding 10: Luchtopname uit 1960 van het fabriekscomplex in Dreux met de RN12 (1), spoorlijn van Parijs 

naar Granville (2), pavillon medico-social (3), televisiemagazijn M (4), componentenmagazijn A (5), beeldbuis-

fabriek B (6), televisietoestellenfabriek D (7) en ketelhuis F (8). 

Een belangrijke reden voor de directie van La 

Radiotechnique om voor Dreux te kiezen was de 

industriële traditie die er reeds bestond. Die vond 

haar oorsprong in de 17e eeuw toen het stadje 

bekend was om haar wollenstoffennijverheid. In de 

18e eeuw kwamen daar enkele papiermolens en 

drukkerijen bij, een eeuw later gevolgd door de 

metallurgische industrie. Een fabrikant die al vroeg, 

min of meer letterlijk, zijn stempel drukte op de 

regio was Firmin Didot. Hij vestigde in 1811 in Sorel-

Moussel, tien kilometer ten noorden van Dreux, een 

papiermolen en drukkerij die werden aangedreven 

door het water van de Eure en waar voor het eerst 

in een continuproces papier werd gefabriceerd. 

Firmin en zijn nazaten stonden bekend als voor-

uitstrevende ondernemers en filantropen die o.a. 

een kolonie lieten bouwen om hun werknemers te 

huisvesten. Een deel van het fabriekscomplex werd 

in 1987 door brand verwoest, maar de rest is als 

industrieel monument behouden gebleven. Kort 

voor de komst van La Radiotechnique opende Jean 

Daninos in Dreux een fabriek voor de productie van 

luxewagens. Hoewel de Franse automobielindustrie 

een aantal prestigieuze merken had voortgebracht, 

had geen van hen de crisis van de jaren dertig en de 

Tweede Wereldoorlog overleefd. Vanwege de 

gunstige conjunctuur begon Daninos in 1954 

opnieuw luxueuze auto’s te ontwerpen en 

produceren onder de merknaam ‘FACEL Vega’: een 

afkorting voor ‘Forges et Ateliers de Construction 

d’Eure-et-Loir’, de metaalfabriek die hij reeds in 

1939 in Dreux had gevestigd.  

De komst van La Radiotechnique kon in Dreux op 

veel enthousiasme rekenen en het gemeente-

bestuur verleende ruimhartig haar medewerking bij 

het beschikbaar stellen en bouwrijp maken van het 

nieuwe fabrieksterrein met een oppervlakte van 

vijftien hectare. Het was gelegen langs de spoorlijn 

naar Parijs, die door de SNCF van een aftakking werd 

voorzien voor de aanvoer van componenten en 

afvoer van televisietoestellen. Veel onderdelen 

mochten dan wel door de nabij gelegen fabrieken 

van Nogent, La Loup en Evreux geleverd worden, de 

zware en kwetsbare glasdelen voor de beeldbuizen 

zou men grotendeels gaan betrekken van de 

buitenlandse glasfabrieken van Philips. Visitekaartje 

van het complex werd het ontvangstgebouw aan de 

zuidzijde van de spoorlijn, ook wel ‘pavillon medico-

social’  genoemd omdat er een ziekenzorgafdeling, 

bedrijfsrestaurant, sportzaal en bibliotheek in 

waren ondergebracht. De elektrotechnische sector 

presenteerde zich graag als een moderne werk-

gever en daar hoorden goede voorzieningen voor 
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haar personeel bij. Omdat het gebouw een 

representatieve functie had liet La Radiotechnique 

het in modernistische stijl optrekken, met dure 

materialen zoals rode verblendstenen en trans-

lucente glasblokken. Aan de noordzijde van de 

spoorlijn verrezen vijf grote fabrieksgebouwen A, B, 

D, F en M in gewapend beton die dienst gingen doen 

als magazijnen en productiehallen en tezamen een 

productielijn vormden met een lengte van zo’n drie 

kilometer. Direct na het viaduct over de spoorlijn 

bevond zich gebouw M met een oppervlakte van 

duizend vierkante meter voor de opslag, verpakking 

en verzending van beeldbuizen en televisie-

toestellen. Een constructie van zelfdragende 

betonnen koepeldaken verschafte dit magazijn 

inwendig grote vrije vloeroppervlakken en onder de 

ver uitstekende luifels boven de laadperrons 

konden vrachtwagens en treinwagons efficiënt 

beladen worden. Het daar achter gelegen gebouw D 

was ontworpen om op twee verdiepingen van 

achtduizend vierkante meter de volledig 

assemblage van de televisietoestellen onder te 

brengen. Het was voorzien van grote raampartijen 

en sheddaken voor een maximale natuurlijke 

lichtinval bij het nauwkeurige montagewerk. De 

centrale passerelle sloot aan op een loopbrug die de 

gebouwen D en A, het componentenmagazijn, met 

elkaar verbond. Bij de productie van beeldbuizen, 

geconcentreerd in gebouw B, was natuurlijke 

lichtinval juist ongewenst omdat dit een 

verstorende inwerking had op de luminescente 

materialen in de beeldschermen. Hier domineerde 

kunstlicht van een beperkt golflengtebereik (oranje 

voor het oog) zoals later ook kenmerkend werd voor 

de halfgeleiderindustrie. Vanuit het ketelhuis F 

werden alle gebouwen verwarmd en van perslucht 

voorzien voor de productieprocessen.  

De feestelijke opening van het complex in 1960, 

waarbij de inwoners van Dreux deel konden nemen 

aan een rondleiding, kreeg veel aandacht in de 

media omdat het de grootste in zijn soort binnen 

Frankrijk was. Na de introductie van het medium 

televisie aan het einde van de jaren veertig was het 

in het daaropvolgende decennium ongekend 

populair geworden en de vraag naar ‘ontvangst-

toestellen’ was dan ook navenant. Daarom was een 

fabriek die er dagelijks 3500 kon produceren van 

harte welkom. De regionale kranten benadrukten 

vooral de werkgelegenheid voor twaalfhonderd 

mensen die hiermee gecreëerd was. Realiteit was 

echter dat die lang niet zo gemakkelijk te vinden 

waren, zoals men aanvankelijk had gedacht. Ze 

moesten zelfs tot in Bretagne en onder buitelanders 

worden aangeworven. Hierdoor steeg de bevolking 

van Dreux tussen 1955 en 1960 van zeventien- naar 

twintigduizend. Daaronder bevonden zich relatief 

veel immigranten uit de voormalige koloniën van 

Frankrijk in Noord-Afrika. Toen in de jaren tachtig 

hun kinderen ontspoorden, zochten veel autoch-

tone inwoners hun toevlucht tot het ultrarechtse 

Front National en bezorgden deze partij bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1983 haar eerste 

overwinning in het land. Wederom stond Dreux in 

de schijnwerpers, maar dit keer waren velen daar 

minder trots op. De problemen waren deels veroor-

zaakt door de woonwijken die begin jaren zestig 

snel tot stand waren gekomen, maar door een 

matige kwaliteit en eenzijdige bevolkingssamen-

stelling twintig jaar later reeds een troosteloze 

aanblik gaven: de quartiers du Lièvre d’Or, Cité 

Américaine en Les Rochelles. Al met al liet het 

inwonertal tussen 1945 en 1975 een verdubbeling 

zien. Zoals huisvesting een uitdaging voor de 

gemeente Dreux was, zo waren opleiding en 

training dat voor de directie van RTC. Het personeel 

bestond in meerderheid uit vrouwen vanwege het 

vele fijne assemblagewerk in  de televisiefabriek. 

Maar ook voor de delicate montage van de 

elektronenkanonnen binnen de beeldbuizenfabriek 

kwamen enkel vrouwen in aanmerking. Het overige 

werk binnen deze fabriek gold letterlijk als zwaar 

omdat het gewicht van de beeldbuizen zo’n tien à 

vijftien kilo bedroeg en was daarom uitsluitend 

bestemd voor mannen. Bovendien kwamen alleen 

zij in aanmerking voor afdelingen als kwaliteits-

controle, intern transport en onderhoud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11: Het werk in de beeldbuizenfabriek 

werd grotendeels door mannen verricht.   
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De eerste generatie beeldbuizen had in de jaren 

vijftig nog uit glasballons bestaan, die net als die van 

gloeilampen geblazen werden. Dat had als nadeel 

dat de beeldschermen klein en bol waren, en de 

televisietoestellen ‘diep’. Om tot grotere beeld-

formaten te komen was men er daarom toe over-

gegaan om hem uit drie delen op te bouwen, 

waarbij het scherm en de conus voortaan geperst 

werden. Het derde deel waarin het elektronen-

kanon bevestigd werd, de hals, bestond uit 

eenvoudig buisglas. Deze drie delen konden ver-

volgens doormiddel van een smeltglas – ook wel 

soldeerglas genoemd – in een ovenproces tot één 

geheel verbonden worden dat veilig vacuüm te 

pompen was om als elektronenbuis te functioneren.  

Deze opzet opende ook de weg naar kleuren-

televisie, aangezien het scherm zich leende voor 

een vrij ingewikkelde procesgang waarbij een 

lijnenpatroon werd aangebracht van drie 

verschillende luminescente materialen, zodat in 

combinatie met een kanon dat drie elektronen-

bundels kon genereren een beeldbuis ontstond die 

rood, groen en blauw licht kon uitstralen. Een 

metalen rooster achter het scherm, het 

zogenaamde schaduwmasker, maakte van dit 

lijnenpatroon een pixelpatroon waaruit dan een 

kleurenbeeld opgebouwd kon worden. La 

Radiotechnique mocht dan graag een zelfstandige 

koers varen met een eigen technische staf in 

Suresnes, voor deze nieuwe technologie was ze toch 

aangewezen op de ondersteuning van Philips-

ingenieurs uit Eindhoven. In 1967 kwam in Dreux de 

eerste kleurentelevisie van de band, hoewel de 

zwartwit-exemplaren nog een aantal jaren zouden 

blijven domineren. In datzelfde jaar was een kwart 

van het totaal aantal geproduceerde televisie-

toestellen in Frankrijk afkomstig uit Dreux en kwam 

La Radiotechnique op plaats twee na Thomson. Dit 

bedrijf, dat in 1892 was opgericht door Amerikaan 

Elihu Thomson, ging al snel op in de General Electric 

Company en alleen de Franse vestiging bleef 

doorgaan onder de oorspronkelijke naam en 

groeide daar uit tot een grote producent van 

professionele- en consumentenelektronica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12: Kleurenbeeldbuis met detail van 

het schaduwmasker (boven). 

Afbeelding 13: In de televisiefabriek werkten in 

meerderheid vrouwen (onder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13:  
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SECAM contre PAL 

In 1969 beschikte La Radiotechnique over negen 

productievestigingen met in totaal tienduizend 

mensen op de loonlijst. Naast RTC waren deze bij 

nog twee andere dochterbedrijven ondergebracht: 

COMPRIM voor de passieve componenten zoals 

weerstanden, condensatoren en magnetische 

materialen met een fabriek in Evreux en Dario voor 

diodes en transistoren met een halfgeleiderfabriek 

in Caen. Nadat de fabricage van radiotoestellen 

verplaatst was naar Rambouillet ging men zich op 

het complex van Suresnes uitsluitend nog bezig 

houden met onderzoek en ontwikkeling op het 

gebied van elektronica, inclusief de kleinschalige 

productie van proefseries. Daarnaast bevond zich 

hier ook het hoofdkantoor van de onderneming met 

alle bijbehorende stafdiensten, wat het  personeels-

bestand in Suresnes totaal op vijfentwintighonderd 

bracht. Gedurende de jaren zestig richtte de 

aandacht van de laboratoria zich vooral op 

transistoren en kleurentelevisie, om in de jaren 

zeventig richting miniaturisatie te verschuiven. Net 

zoals in de jaren dertig de radiotoestellen onder de 

merknaam Radiola op de markt waren gebracht, 

gebeurde dit later ook met de televisietoestellen, 

platenspelers, videorecorders en minitelmonitoren. 

Laatstgenoemd systeem werd ontwikkeld in de 

jaren tachtig en was een primitieve voorloper van 

het internet die louter en alleen binnen Frankrijk 

gefunctioneerd heeft. Het was min of meer de 

laatste innovatiepoging van de gezamenlijke Franse 

consumentenelektronicasector voordat deze het 

moest afleggen tegen de Japanse concurrenten. 

Omdat het een initiatief was van France Télécom en 

La Radiotechnique hier apparaten voor kon leveren 

zag Philips dit als een commerciële activiteit van 

haar Nationale Organisatie in Parijs, zoals NO’s in 

andere landen die ook wel ontplooiden. Een andere 

afwijkende systeemkeuze die men in Frankrijk 

gemaakt had was wel moeilijk te verteren in 

Eindhoven: de SECAM-standaard.  

De basis voor het SECAM-kleurensysteem werd in 

1956 gelegd door Henri de France, de Franse pionier 

op televisiegebied die toen werkzaam was bij de 

‘Compagnie Française de Télévision’. Hij bedacht 

het ‘Séquentiel de couleur à mémoire’, afgekort 

SECAM, als alternatief voor de Amerikaanse NTSC-

standaard omdat hij deze ongeschikt achtte voor 

gebruik binnen Europa vanwege problemen met 

bepaalde kleurtinten. Waarschijnlijk heeft ook een 

rol gespeeld dat op deze manier de Franse 

producenten van televisietoestellen beschermd 

konden worden tegen buitenlandse import, al was 

dat al eerder ‘gegarandeerd’ door de invoering van 

het afwijkende Franse televisiesignaal van 819 

beeldlijnen. Dat er Frans chauvinisme in het spel 

was leidt overigens geen twijfel, omdat Henri wat 

dat betreft meer dan zijn naam mee had. Gelijktijdig 

werkte het Duitse Telefunken namelijk aan het PAL-

systeem en het was ondenkbaar dat Frankrijk zich 

dit als standaard door de voormalige aartsvijand zou 

laten opleggen. Net zoals anderhalve eeuw eerder 

de kilogram en de meter door Frankrijk aan Europa 

waren opgelegd, zo moest dit nu ook met SECAM 

gaan gebeuren. Het pakte echter anders uit. Terwijl 

Frankrijk in de loop van de jaren zestig SECAM 

invoerde, deden bijna alle andere Europese landen 

dat met de ‘Phase Alternating Line’ ofwel PAL-

standaard, bestaande uit 625 beeldlijnen. Uitzon-

dering waren de DDR, dat ook zijn politieke redenen 

had om zich niet aan een systeem van de 

‘kapitalistische’ Bondsrepubliek te conformeren, en 

Rusland waarvoor uit dat oogpunt de keuze 

eenvoudig was. Verder gingen ook de voormalige 

koloniën van Frankrijk mee in SECAM, omdat zij op 

televisiegebied nu eenmaal volledig afhankelijk 

waren van de vroegere overheerser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: Reclameaffiche voor TV-toestellen 

die door La Radiotechnique onder haar eigen merk 

Radiola op de markt werden gebracht.  
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Philips koos zonder twijfel voor PAL omdat op die 

manier televisiesignalen eenvoudig gecombineerd 

konden worden, wat voor internationale uitzend-

ingen een groot voordeel is. Door zijn frequentie-

modulatie was dit bij SECAM veel ingewikkelder, 

aangezien het signaal dan eerst gedemoduleerd 

moest worden om na combinatie weer opnieuw te 

moduleren. Als internationaal producent van 

televisietoestellen, maar ook studioapparatuur, was 

het echter knap onhandig dat een belangrijke markt 

als die van Franrijk door een afwijkende standaard 

om aparte productie- en verkoopkanalen vroeg. Om 

deze reden werd halverwege de jaren zeventig 

daarom op het fabriekscomplex van Dreux een 

nieuwe, grote televisiefabriek gebouwd waar 

voortaan alle toestellen voor de Franse markt 

geassembleerd werden. Omdat niet alle beeldbuis-

formaten ook in Dreux geproduceerd werden, 

betekende dit wel dat deze vanuit buitenlandse 

fabrieken aangevoerd moesten worden. Overigens 

was dit bepaald geen uitzondering binnen het 

geografisch sterk verspreide productiesysteem van 

Philips dat historisch gezien binnen een halve eeuw 

tijd ontstaan was. Dit zou spoedig echter wel 

nadelig uitpakken als gevolg van de totstandkoming 

van één gezamenlijke EEG-markt. Daardoor was het 

niet meer nodig om in alle landen fabrieken en 

verkoopmaatschappijen te hebben en het waren 

vooral de concurrenten uit het Verre Oosten die 

daarvan profiteerden. Dit gold ook voor de vele 

merken waaronder Philips haar producten 

verkocht. Die waren in het verleden na een 

overname vaak gehandhaafd om daarmee een 

bestaande klantenkring te blijven bereiken. Net 

zoals in Frankrijk de goedkope televisietoestellen 

onder het merk Radiola en de dure als Philips 

verkocht werden, hanteerde men dit verkoopbeleid 

ook in veel andere landen. Daardoor was het 

publiek dat Philips onder haar eigen merknaam 

bereikte veel kleiner dan dat van haar Japanse en 

andere Aziatische concurrenten. Met andere 

woorden, wat Philips decennialang veel voordeel 

had gebracht begon vanaf de jaren tachtig in haar 

nadeel te werken.  

Terminé par LCD & LG, c’est fini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15: Het magazijngebouw M met zijn karakteristieke betonnen schaaldaken, omstreeks 1990.  

Na de introductie van de kleurentelevisie volgden 

nog diverse innovaties om de beeldkwaliteit te 

verbeteren en het design van de toestellen met de 

tijdgeest te laten evolueren. Waren de schermen 

aanvankelijk nog enigszins bol en rond, het ‘Flat 

Square’-type (FS) van de jaren ‘80 was al nagenoeg 

rechthoekig en nauwelijks nog gekromd. Via ‘Super 

Flat’ in de jaren negentig werd na de eeuwwisseling 

uiteindelijk een volledig vlak scherm bereikt dat 

toen met ‘Real Flat’ (RF) werd aangeduid. Voor 

meer beeldcontrast was men bij de scherm-

bewerking een patroon van zwarte lijnen gaan 

aanbrengen tussen de pixels, wat in combinatie met 

donkergetint glas als ‘Matchline’ in de winkels 

verscheen. De omkasting met ‘houtprint’, die nog 

geïnspireerd was op van oorsprong houten omhul-
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sels uit de beginjaren, had toen inmiddels plaats 

gemaakt voor zwarte kunststof. Dat veranderde 

later weer in metal-look in combinatie met on-

getint schermglas. Het 3:4-formaat van de FS-

schermen week nog sterk af van het brede 

bioscoopbeeld, waardoor de speelfilmkijker een 

zwarte balk boven en onder in beeld moest 

accepteren. De komst van breedbeeldtelevisie 

maakte hier een einde aan, hoewel het nog jaren 

duurde voordat televisieprogramma’s in hetzelfde 

16:9-formaat opgenomen gingen worden en tot die 

tijd aan beeldvervorming onderhevig waren. Onder-

tussen was de schermgrootte, uitgedrukt in inches 

beelddiagonaal, langzaam maar zeker toegenomen 

om meer ‘bioscoopbeleving’ te creëren en mee te 

groeien met de huiskamers. Het maximale formaat 

dat men in Dreux bereikte bedroeg 29 inch, maar in 

andere fabrieken was dit toen inmiddels opgevoerd 

tot 32 inch of zelfs 36 inch (resp. 85 en 90 cm). Deze 

beeldbuizen golden als ‘Jumbo-formaat’ en waren 

door hun gewicht en omvang nauwelijks nog te 

hanteren. Voor nog grotere televisieschermen was 

een nieuwe techniek nodig, die niet meer lang op 

zich liet wachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 16: Inspectiepositie in de beeldbuis-

fabriek voor controle van het lijnenpatroon aan de 

binnenzijde van het scherm. 

In de jaren zeventig had men ontdekt dat met een 

dunne laag van zogenaamde vloeibaar kristallijne 

stoffen tussen twee glasplaten eveneens beeld-

schermen vervaardigd konden worden. Omdat de 

wereld van de elektronica toen al volledig Engels-

talig was, zijn ze nooit anders bekend komen te 

staan dan ‘Liquid Crystal Displays’ of LCD’s. Ze 

vonden als eerste toepassing in alfanumerieke 

displays van horloges, elektrische apparaten en 

autodashboards, maar toen ze in de jaren negentig 

aansturing d.m.v. een ‘Actieve Matrix’ (AM-LCD) 

kregen werd het ook mogelijk om er videosignalen 

op te vertonen. Ook de schermafmetingen begon-

nen toen toe te nemen, waardoor ze kort voor de 

eeuwwisseling geschikt waren geworden voor 

computermonitoren en zo’n vijf jaar later zelfs voor 

grote televisietoestellen met beelddiagonalen die 

spoedig die van de beeldbuizen gingen overtreffen. 

Deze ontwikkeling had zich vrijwel volledig in het 

Verre Oosten afgespeeld, omdat het zwaartepunt 

van de elektronica-industrie zich inmiddels 

daarheen had verplaatst. Verder dan een fabriek 

voor pilotproductie in Eindhoven is het bij Philips 

niet gekomen en toen de opgelopen achterstand te 

groot bleek werd deze in 1998 gesloten. Om als 

marktleider op het gebied van televisie in Europa  

toch toegang te krijgen tot deze technologie sloot 

het bedrijf in 1999 een joint venture met het 

Koreaanse LG: LG.Philips-LCD. Twee jaar later 

werden ook de beeldbuisactiviteiten van beide 

ondernemingen samengevoegd tot LG.Philips-

Displays om wereldwijd sterker te staan in de 

eindfase waarin dit product onvermijdelijk was 

aanbeland.  

De beeldbuisfabriek in Dreux ging eveneens onder-

deel uitmaken van LG.Philips-Displays aangezien in 

1996 La Radiotechnique volledig in handen was 

gekomen van Philips. Dat paste in de strategie om 

het merk te versterken en om deze volledige 

overname te consolideren kwam het nieuwe 

hoofdkantoor van de NO Frankrijk op het complex 

van Suresnes te staan. LG.Philips-Displays liet nog 

nieuwe fabrieken bouwen in Tsjechië, China en 

Mexico die op termijn de volledige beeldbuis-

productie voor Europa, Azië en Amerika voor hun 

rekening moesten nemen. Tot deze concentratie is 

het echter niet meer gekomen omdat de opmars 

van de ‘Flat Screens’, zoals de platte LCD-, Plasma- 

en later ook OLED-TV’s inmiddels aangeduid 

werden, onstuitbaar was. Als laatste antwoord 

hierop kwam het in 2004 nog tot de lancering van 

een ‘ondiepe’ beeldbuis die weliswaar niet aan de 

muur gehangen kon worden, maar in een aangepast 

televisietoestel wel ‘op een pootje’ te plaatsen was 

en daarmee dezelfde ‘slanke’ (‘slim’ in het Engels) 

uitstraling kreeg als een Flat Screen. Het 29-inch 

formaat van deze ‘Super Slim’ (SuS) beeldbuis werd 

in 2005 nog in productie genomen door de fabriek 

in Dreux, hoewel niet in grote aantallen omdat veel 

‘setmakers’ (producenten van televisietoestellen) 
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reeds aan het overschakelen waren op Flat Screens. 

LG.Philips-Displays kwam hierdoor in financiële 

problemen en was genoodzaakt om in 2006 het 

faillissement aan te vragen, wat ook tot de sluiting 

van de beeldbuisfabriek in Dreux leidde, met een 

verlies van zeshonderd arbeidsplaatsen tot gevolg. 

De televisiefabriek met vijfhonderd werknemers, 

die tot de divisie Consumer Electronics van Philips 

was blijven behoren, draaide nog enkele jaren door 

met de productie van Flat Screens totdat deze 

activiteit in 2010 uit kostenoverwegingen verplaatst 

werd naar Hongarije. Twee jaar later stapte Philips 

volledig uit de televisiemarkt en verkocht haar 

royalty’s aan het Chinese TP Vision dat tot op de dag 

van vandaag televisies onder de merknaam Philips 

produceert.  

 

La Radio & l’héritage industriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 17: Affiche voor de tentoonstelling 

waarmee in Dreux werd teruggeblikt op vijftig jaar 

productie van beeldbuizen en televisies. 

Na precies vijftig jaar bleef Dreux achter met een 

verlaten fabriekscomplex en een gevoelig verlies 

aan werkgelegenheid. Wat dat laatste betreft was 

het stadje geen uitzondering, omdat de Franse 

industrie in een algehele malaise verkeerde, enkele 

prestigieuze bedrijfstakken daar gelaten. Meer dan 

in andere landen was ze teveel op de binnenlandse 

markt gericht gebleven. Door de relatief hoge lonen 

die onder druk van de machtige vakbonden tot 

stand waren gekomen, was de kostprijs van veel 

Franse producten eenvoudigweg te hoog voor de 

export. Het gemeentebestuur was daarom 

realistisch genoeg om te beseffen dat zich niet 

opnieuw een industriële werkgever van formaat zou 

melden zoals vijftig jaar geleden en besloot om in te 

zetten op herontwikkeling van de locatie voor 

kleinschalige bedrijvigheid. Hiertoe werd in 2007 

een beheermaatschappij opgericht met de indruk-

wekkende naam SEMCADD: Société d’Economie 

Mixte de Construction d’Aménagement et de 

Développement du Drouais (de streek rond Dreux). 

Bovendien kreeg het complex met ‘La Radio’ een 

nieuwe naam, die op het eerste gezicht enigszins 

vreemd klinkt omdat de productie er altijd in het 

teken van de televisie heeft gestaan. Het gaat hier 

echter om een verwijzing naar La Radiotechnique, 

het bedrijf dat de fabrieken liet bouwen en er tot 

1996 eigenaar van was. Dat er daarna nog vijf jaar 

‘Philips’ en vijf jaar ‘LG.Philips-Displays’ op de 

borden bij de toegangspoort stond, heeft er alleen 

maar toe bijgedragen dat de neergang van de 

fabrieken met deze twee buitenlandse bedrijven 

geassocieerd is gebleven. De jaren waarop de oud-

werknemers en inwoners met trots en tevreden-

heid terugkijken zijn voor hen verbonden met de 

Franse onderneming La Radiotechnique. Dit bleek 

nog maar eens toen er in 2017 een tentoonstelling 

gewijd werd aan dit recente industrieel verleden 

onder de titel ‘La Radiotechnique 1956-2006’. Op de 

vijfenveertig panelen met tekst en foto’s stond de 

naam van Philips geen enkele keer vermeld.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 18: Het voormalige pavillon medio-

social werd ontworpen door Marcel Reby en is een  

laat voorbeeld van modernistische architectuur. 

Het is nog altijd het visitekaartje van het complex, 

dat tegenwoordig ‘La Radio’ heet. 
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Wél veel aandacht besteedde deze tentoonstelling 

aan het industrieel erfgoed dat La Radiotechnique 

heeft nagelaten Dat betrof de vijf fabrieks-

gebouwen die uit de periode 1956-1960 dateren, 

maar vooral het ‘pavillon medico-social’ uit 1958. 

Het werd ontworpen door architect Marcel Reby 

(1890-1975) die in 1919 zijn studie tot bouwkundig 

ingenieur afrondde en daarna in Parijs een 

architectenbureau begon. Veel van zijn werk heeft 

kenmerken van de Art Déco en het Modernisme, de 

hoofdstromingen van de architectuur ten tijde van 

het interbellum. Hij werkte o.a. samen met Auguste 

Labussière aan de Habitations à Bon Marché, de 

woningbouwprojecten rond Parijs waar ook de 

vijftien tuinwijken van Henri Sellier onderdeel van 

uitmaakten. Daarnaast was hij tot 1929 betrokken 

bij de bouw van de kabelfabrieken van de LTT in 

Conflans-Sainte-Honorine. Meer bekendheid kreeg 

hij echter als de ontwerper van de hoofdkantoren 

van Péchiney (1926), Alsthom (1932), Duralumin 

(1953) en Rhône-Poulenc (1959). In vergelijking 

hiermee was het pavillon medico-social in Dreux 

maar een kleine opdracht, die waarschijnlijk door 

één van zijn medewerkers getekend zal zijn. Toch 

draagt het duidelijk het stempel van Reby, omdat de 

paviljoenachtige stijl sterke overeenkomsten 

vertoont met een kinderdagverblijf dat hij in 1926 

ontwierp voor de Compagnie des Lampes in Issy-les-

Moulineaux. Het toeval wil overigens dat Philips 

deze fabriek later kocht om er TL-lampen te gaan 

produceren. Vooral het apsisvormige trappenhuis 

met zijn translucente glasblokken, de langgerekte 

raampartijen en het gebruik van rode baksteen 

geven het gebouw een prestigieuze uitstraling, die 

ongebruikelijk was voor een fabriekscomplex in een 

provinciestad, ingeklemd tussen een verkeersweg 

en een spoorlijn.  

 

Marc Busio, januari 2023 
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