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Hoofdstuk 1 NSF, de wortels van PTI 

De wieg van de Philips’ Telecommunicatie 
Industrie (PTI) staat aan zee. Acht grote  
Nederlandse rederijen, de Bataafse Petroleum 
Maatschappij (BPM) en Radio Holland nemen 
aan het eind van de Eerste Wereldoorlog het  
initiatief om te komen tot een Nederlandse fa-
briek van radiocommunicatieapparatuur. In 
tijd van oorlog blijkt dat de afhankelijkheid van 

Verbeelding van de op-
dracht van de NSF: Ge-
ven/Zenden en Ontvan-
gen (Antoon Molkenboer, 
1918) 

buitenlandse fabrikanten voor de nationale 
scheepvaart grote risico’s met zich meebrengt. 
Op 27 februari 1918 richt men de N.V. Neder-
landsche Seintoestellen Fabriek (NSF) op, ge-
vestigd in Hilversum. De financiers zijn de re-
ders, de BPM met eveneens een groot belang in 
de scheepvaart, Marconi als licentiegever en  
Radio Holland als potentieel afnemer.  
 
Philips komt in beeld in 1923 als Anton F. 
Philips commissaris wordt bij de NSF. In 
1925 neemt Philips de aandelen over van de 
reders en de BPM en bezit daarmee 40% van 
het pakket. Dan start ook de productie voor 
Philips, aangewakkerd door het optreden van 
de NSF als zendgemachtigde, dat de verkoop 
van radiotoestellen aanjaagt. Vanwege de 
zendmachtiging van NSF werd Hilversum 
vervolgens ook de bakermat van de Neder-
landse omroep. In 1938 trekt Marconi zich  
terug uit de NSF en later trekt ook Radio 
Holland zich terug. Begin 1940 wordt de NSF 
een volledige ‘concernonderneming der N.V. 
Philips’ Gloeilampenfabrieken’. 
 
 

1.2  Directie en personeel 
 
In deze pré-PTI periode kent het bedrijf twee 
directeuren. Begin 1918 wordt Antoine  
Dubois, een voormalig marineofficier,  
benoemd – op dertigjarige leeftijd – tot direc-
teur van de N.V. Nederlandsche Seintoestel-
len Fabriek. Dubois leidt het bedrijf na een 
moeilijke beginperiode naar een spectaculaire 
ontwikkeling, waarbij de fabriek allengs  
geheel in handen van Philips raakt. In maart 

1.1 De onderneming 
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leiding van Henk Blok bij de groepen in de 
Steijnlaan met de invoering van een systeem 
voor tekenen en registratie. Daarna wordt het 
herhaaldelijk verbeterd. Voor een goede uit-
voering van het werk zijn veel nauwgezet 
werkende mensen nodig. Omstreeks 1970 telt 
de groep in Hilversum voor telefonie en data 
switching meer dan 100 personen.  
 
Hulpmiddelen voor ontwerp printplaten  
Door het gebruik van printplaten met geleide-
lijk grotere complexiteit worden stap voor 
stap andere methoden van tekenen inge-
voerd. Daarbij worden telkens ook de hulp-
middelen aangepast. In de eerste jaren wordt 
het handmatig bepaalde patroon van sporen 
met potlood getekend op doorzichtig papier 
(calque). De calque wordt op een lichtbak ge-
legd en daarop een schoon vel papier, zodat 
met plakwerk van strookjes en rondjes een 
vergroot, strak printpatroon ontstaat. Het re-
sultaat wordt daarna gefotografeerd voor ge-
bruik in de fotochemische afdeling van de 

Ton Raaymakers van 
Engineering maakt hier 
omstreeks 1963 door 
plakwerk met strookjes en 
rondjes het sterk vergrote 
sporenpatroon voor een 
printplaat.  

Dit is de eerste vorm van 
Computer Aided Design 
(CAD) voor de lay-out 
van printplaten in 1973. 
Bij multilayer is CAD 
een noodzaak. Hier werkt 
Gerard Wortel aan de 
plottertafel in gebouw 
BD. 

3.5. Kwaliteit van concept tot eindproduct 

Een tekst in een advertentie voor wer-
ving van medewerkers Engineering was: 
‘Lang voordat U kunt telefoneren ….. zijn 
vele vaardige handen aan het werk ge-
weest. Want de opbouw van een telefoon-
net eist deskundige voorbereiding en toe-
wijding van alle medewerkers aan de tele-
communicatie-industrie. Zo maakt deze 
tekenaar het patroon voor vele toekomsti-
ge telefoonverbindingen, misschien ook 
voor U.’  
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Over telegrafie 
 
Telegrafie heeft in de NSF oude papieren. De 
eerste zendontvangers van NSF waren sinds 
1918 telegrafiezenders en -ontvangers en er  
werden zelfs morse-seinsleutels gefabriceerd, de 
eindapparatuur in die tijd. Na de Tweede  
Wereldoorlog is er bij PTI enige aandacht voor 
telegrafie bij de artikelgroep Transmissie. Daar 
staat een draaggolftelegrafie-systeem in de cata-
logus. Maar op het pad van de telegrafieschakel-
techniek worden in deze periode na de oorlog pas 
de eerste schreden gezet. De eerste spade voor de 
bouw van telegraafcentrales schuift de grond in. 

De A van de artikelgroep Telegrafie staat in 
Argentinië. Binnen het kader van een groot 
radiocommunicatieproject voor dat land wor-
den telegraafcentrales verkocht. Die moeten 
door PTI vanaf de tekenbord worden ontwor-
pen en opgebouwd. De ervaring daarmee  
opgedaan vormt de basis voor de latere  
productserie van ES-systemen.  

Maar laten we eerst het landschap van de 
telegrafie, zoals dat er na de oorlog bijligt, wat 
breder bekijken. Morsecode is de telegrafie-
mode in de ether in die tijd. Het telegraferen 
met behulp van de baudotcode en met verre-
schrijvers en ponsbandapparatuur gebeurt in 
1945 nog alleen op vaste netten. 
 
Telex 
Binnen de telegrafie op de vaste netten zijn 
wereldwijd twee soorten toepassingen in 
zwang. De eerste is een openbare telexdienst 
met een circuit-geschakeld netwerk en met 
‘verreschrijvers’ 35 of telexmachines als abon-
neeapparatuur. In Nederland installeert de 
PTT hiervoor in de naoorlogse jaren automa-

2.4 De A van telegrafie 

Apparatuur voor draag-
golftelegrafie van Philips 
in de typische conclave-
techniek van omstreeks 
1950. Hier op de wereld-
tentoonstelling in Brussel 
in 1958.  

Rechts: 
De Siemens verreschrij-
ver T100 met ponsband-
units, een populair ge-
bruikerstoestel in die tijd. 

Links:  
NSF scheepsvonkzender 
voor Radio-Holland 

2.4 De A van Telegrafie 
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6.3 De Productgroep BCS rond 1990  

Gesprek over BCS tussen 
(v.l.n.r) Van West, Huis-
man en Timmer 

Henk de Groot en Felix 
van West (rechts) helpen 
een handje bij het uitde-
len van een aardigheidje 
tijdens het diner voor ge-
nodigde VIP’s. Naast de-
ze tien personen, zijn er 
nog ongeveer 50 personen 
van BCS actief bij Tele-
com ’91 

Philips-president Tim-
mer laat zich goed infor-
meren over de BCS-
onderdelen van SOPHO-
MATION. Hoofd Pro-
duct Management Van 
West en de directieleden 
Mouthaan en Huisman 
letten op de reacties van 
Timmer. 

Een indruk van de BCS-
stand op de tentoonstel-
ling Telecom ’91 te Genè-
ve 

Op dezelfde dag bezoeken 
Philips-president Van 
der Klugt (l.), staatsse-
cretaris Smit-Kroes 
(naast hem) en Hubée 
(r.) Telecom ’87. Hubée 
was jarenlang directeur 
bij PTI, maar nu lid van 
de Raad van Bestuur. 
Jaap Ellerbroek (links 
naast Hubée) en Jaap 
Gooijer (midden, op de 
achtergrond) begeleiden 
hen. 
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ding van gelijksoortige activiteiten echter 
spanningen over wat waar te ontwikkelen en 
te produceren.  

Kort voor de afsplitsing van APT worden 
de posities van enkele buitenlandse ontwerp-
groepen van Philips op het gebied van BCS 
beter gedefinieerd. Het betreft PKI (voorheen 
Tekade) en TMC, waarmee al kort na de op-
richting van PTI relaties zijn ontstaan. Betere 

afspraken zijn nodig, omdat nieuwe technie-
ken meer mogelijkheden bieden en daardoor 
een neiging ontstaat tot interne concurrentie. 
Ook spelen dergelijke kwesties eind jaren 
tachtig betreffende ontwerpgroepen in 
Australië en Nieuw-Zeeland, en in verband 
met lokale productie in Brazilië en Italië. Hier 
wordt alleen de situatie aangestipt van twee 
buitenlandse groepen die in 1989 tot de Pro-
duct Group BCS behoren. 
 
PKI in Neurenberg 
In de jaren zeventig was er al samenwerking 
voor ontwikkeling van EBX 30/60/100. Er 
werkten enkele mensen van Tekade, c.q. PKI 
uit Neurenberg in Hilversum aan EBX8000; 
nu ook aan Sopho-S2500. Zodoende krijgt 
PKI de kennis om zelf een kleine PABX te 
ontwerpen met ISDN-interface (ISDX  
genaamd) en een variant van Sopho-Set. Het 
leidt tot goede omzet in Duitsland, zowel 
voor ISDX als voor Sopho-S uit Nederland. 
 
TMC in Malmesbury en Airdrie 
In de jaren zeventig was er al samenwerking 
voor ontwikkeling van UH en EBX8000. Om-

Hoofdstuk 6 Periode 1964-1996 

Links: 
Eenvoudig TMS van 
1983 voor TBX en kleine 
Sopho-S 

Multi-user TMS in 1990 
op P9000 van Philips 
Data Systems 

Rechts: 
SOPHO-K8-reeks van de 
BCS-groep in Airdrie 

Een paar jaar geleden, juist voordat Philips zich terug zou trekken uit 
het laatst overgebleven restant van Philips’ Telecommunicatie Industrie 
te Hilversum (PTI), namen een aantal oud-werknemers het initiatief 
om historisch archiefmateriaal te redden. Daaruit vloeide ook voort het 
beschrijven van de geschiedenis in een boek. 

In maart 2014 gaat het boek OVERSCHAKELEN – Het verhaal 
van Philips’ Telecommunicatie Industrie verschijnen. Het boek 
beschrijft vooral de artikelgroepen Openbare Telefonie, Huis- en 
Bedrijfstelefonie en Telegrafie & Data Switching, met veel aandacht 
voor de producten die door die groepen werden ontwikkeld, 
gefabriceerd en verkocht. In verband met deze activiteiten in 
Hilversum komen de fabrieken in Den Haag en Hoorn aan bod. 
Enige aandacht wordt ook besteed aan de andere artikelgroepen: 
Lijntelefonie/Transmissie, Radio & Radar en Verkeerssystemen.

Het boek is een mengsel van beeldmateriaal en beschrijvingen van 
de drie Hilversumse artikelgroepen, verdeeld in perioden van circa 
tien jaar van 1945 t/m 2005. Vooraf gaat een samenvatting van de 
geschiedenis van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF), 
waaruit PTI is voortgekomen. Het beeldmateriaal omvat zowel foto’s van producten, als inkijkjes in de 
fabrieken en laboratoria, als groepsfoto’s. Ondanks dat het bedrijf in 1984 is gesplitst, wordt op dezelfde voet 
de geschiedenis van het bedrijfsonderdeel beschreven dat eindigde als Lucent Technologies. 

In 250 pagina’s van 22 x 22 cm en minstens evenveel plaatjes wordt de geschiedenis van één van de 
belangrijkste bedrijven van het Gooi vastgelegd. Het boek geeft een beeld van de werkomgeving waar velen 
met trots hebben gewerkt en veel herinneringen aan hebben overgehouden.

OVERSCHAKELEN

Het verhaal van Philips’ Telecommunicatie Industrie

Intekenprijs€ 22,50winkelprijs € 29,95



Intekenformulier
Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats:  Telefoonnummer: 

Bankrekening nr.: 

Ondergetekende bestelt hierbij het boek OVERSCHAKELEN – Het verhaal van Philips’ Telecommunicatie 
Industrie voor de speciale intekenprijs van € 22,50 (normale prijs € 29,95)

Handtekening: 

 boeken á € 22,50 incl. BTW € 

Levering:
Uw bestelling wordt medio maart 2014 aan u toegezonden.

Betaling: 
Ondergetekende machtigt hierbij Uitgeverij van Wijland tot éénmalige afschrijving van het totaalbedrag van de bestelling. De incasso zal plaatsvinden 
nadat uw bestelling is verzonden. Indien u het niet eens bent met de incasso van het bedrag heeft u recht om binnen dertig dagen tot terugstoring van 
het bedrag te verzoeken.

✂

Hoe te bestellen? 
Dit boek bestelt u door het ingevulde formulier in een gefrankeerde envelop te zenden aan:  
Uitgeverij van Wijland, Fort Ruigenhoek 7, 1358 DA Almere


