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Dan kunt u nu rechtstreeks bestellen bij 
uitgeverij Kimabo via 
www.philipsinnederland.nl
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Philips in Nederland 

Bert Tip

Koninklijke Philips N.V. is een fascinerend bedrijf, dat van een ‘gloeilampenfabriek 
in het zuiden des lands’ uitgroeide tot een wereldwijd concern, dat zich tegen-
woordig voornamelijk richt op gezondheidstechnologie. Een bedrijf dat door 
middel van betekenisvolle innovatie overal ter wereld een verschil maakt. 
Toen en nu.

Na zijn boek ’Philips Best – van verborgen parel tot kroonjuweel’ beschrijft Philips-
manager Bert Tip dit keer de ontwikkeling van de industriële voetafdruk van 
Philips in Nederland. Aan de hand van uniek fotomateriaal, waaronder vele niet 
eerder gepubliceerde luchtfoto’s, komen vrijwel alle vestigingen aan bod. 
Van de kleinste montageateliers in gehuurde dorpsfeestzalen tot grote fabrieks-
complexen, waar duizenden medewerkers werkzaam waren.

Heden en verleden worden verbonden met een speurtocht die bijna 130 jaar 
omvat en kriskras door heel Nederland voert. Van Delfzijl tot Maastricht en van 
Winterswijk tot Terneuzen. Ook relatief onbekende vestigingen passeren de 
revue. Wat bijvoorbeeld te denken van Philips Staphorst, de vitaminefabriek van 
Philips-Van Houten of de mosselpellerij van Philips in Arnemuiden? Naast uitleg 
en foto’s van de toenmalige en de huidige situatie bevat het boek ook interviews 
met voormalige (bedrijfs-)directeuren. Ook worden vragen beantwoord zoals 
‘Wat was de reden voor de geografische spreiding van Philips in Nederland? 
Wat waren de overwegingen om zich in een bepaalde gemeente te vestigen 
en waarom is de industriële voetafdruk van Philips in Nederland zo ingrijpend 
veranderd?’ 

Een boeiend verhaal, dat velen met interesse voor de ‘Kumpenie’ zal aanspreken.

Philips in the Netherlands

Bert Tip

Royal Philips is a fascinating company which developed from an incandescent 
lamp factory in the south of the Netherlands into a global multinational that 
currently focuses primarily on healthcare technology. It is a company which, 
through its meaningful innovations, has made a difference all over the world – 
and continues to do so to this day.

Following on from his book entitled ‘Philips Best – from hidden gem to crown 
jewel’ (‘Philips Best – van verborgen parel tot kroonjuweel’), in this current book 
Philips manager Bert Tip describes how Philips’ industrial footprint developed 
in the Netherlands. With the help of unique photographs, including many aerial 
photographs that have never been published before, the book describes almost 
every Philips site – from the smallest assembly studios in rented village halls to 
the large factory sites where thousands of employees earned a living.

The past and present are linked in a search through nearly 130 years of Philips 
history that takes the reader on a journey zig-zag across the whole of the 
Netherlands – from Delfzijl to Maastricht and from Winterswijk to Terneuzen. 
This book even looks at relatively unknown sites, such as Philips Staphorst, the 
Philips-Van Houten vitamin factory and the Philips mussel processing plant in 
Arnemuiden. In addition to information and photographs showing the past 
and present status, the book also includes interviews with former site directors. 
Answers are also given to questions such as: What was the reason for Philips’ 
geographical spread throughout the Netherlands? What factors were considered 
before deciding to locate a site in a given municipality? Why has Philips’ 
industrial footprint in the Netherlands changed so radically?. 

This is an exciting account that is bound to appeal to anyone with an interest in 
Philips....de industriële voetafdruk 

van Philips in Nederland...
…Philips’ industrial footprint 
in the Netherlands…

Een tweetalig boek voor iedereen die geïnteresseerd is in Philips

A bilingual book for everyone who is interested in Philips

…soms moet je iets loslaten 
om iets moois te krijgen…

…Sometimes you have to let go of 
something in order to let it flourish …


