
Dr. E.F. de Haan

Edward Fokko (roepnaam Eddy) de Haan werd geboren op 24 juli 1921 in Smallingerland Friesland. 
Na zijn middelbare school ging hij studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1953 
promoveerde als natuurkundige en trad per 1 januari 1954 in dienst van N.V. Philips, Natuurkundig 
Laboratorium te Eindhoven.
Daar werkte hij in de groep televisieweergeef- en opneembuizen o.l.v. dr. H. Bruining aan laagfrequent  
ruis in elektronenbuizen, later aan spectrometers en later aan spectrometers. In deze groep  werd al  
jaren onderzoek gedaan aan een verbeterde opnamebuis voor televisie. Men was op het Nat.Lab. al 
sinds  1954  bezig  om  met  een  lichtgevoelige  laag  van  opgedampt  loodmonoxyde  (PbO)  te 
experimenteren.
In 1956 werd hij groepsleider van deze groep, als opvolger van Bruining. In 1962 annonceerde hij het  
'Plumbicon' als een nieuwe televisie-opneembuis. Eigenschappen als goede lineariteit, hoge resolutie 
en snelle  response leenden zich prima voor gebruik in de kleurentelevisie.  Snel  werd het dan ook 
wereldwijd voor kleurentelevisiecamera's toegepast. De eerste Philips Plumbicon-studiocamera werd 
in 1965 geleverd. 
Sinds die tijd kreeg Eddy de Haan op het Nat.Lab. de bijnaam "Plumbicon Eddy".

Op  13  januari  1964  werd  hij  benoemd  tot 
adjunct-directeur  van het  Nat.Lab.  en  enkele 
jaren later (1967) volgde zijn benoeming tot 
directeur  van  de  sector  Toegepaste  Physica 
(Applied Physics).
Er  waren  toen  nog  drie  andere  directeuren, 
t.w.: Rathenau voor de sector Fysica, Vink voor 
de  sector  Chemie  en  Teer  voor  de  sector 
Elektronische Systemen.
In 1966 ontvangt  hij  de "David Sarnoff  Gold 
Medal Award 1966" voor zijn aandeel in het 
ontstaan van de Plumbiconbuis.
Na het afscheid van Rathenau in 1974 werd de 
Haan voorzitter van de directie.

Na het afscheid van prof. Casimir in 1972 werd hij beschermheer van de Sportclub Nat. Lab.

Op 28 april  1979 vierde hij  zijn 25-jarig  jubileum en 
kreeg uit de handen van de burgemeester van Waalre de 
versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in 
de orde van Oranje-Nassau, zie foto.

Op 1 april 1980 werd hij algemeen directeur van Philips 
Research. In deze functie vervulde hij een belangrijke 
rol in het op één lijn krijgen van de activiteiten van het 
Nat.Lab. en de buitenlandse researchlaboratoria. 
Per 1 december 1982 ging hij met pensioen.

De Haan was een manager die de menselijke maat goed in het oog hield.
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