Jan Timmer tijdens de overdracht van de IEEE-prijs in WB-collegezaal
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IEEE-prijs door Timmer overgedragen aan Research
Karen Mauve, (NLJ 03-07-1992)
Woensdag 17 juni jl. heeft Philips-president Jan TImmer de '1992 IEEE Corporate Recognition
Award' officieel overgedragen aan Philips Research. Hij deed dat in aanwezigheid van een
aantal leden van de Raad van Bestuur, enkele directieleden van de PD's en een groot aantal
medewerkers van de diverse researchlaboratoria. Kees Bulthuis nam de prijs, bestaande uit
een oorkonde en een fraaie kristallen sculptuur, in ontvangst.
Ruim een maand eerder, op 10 mei jl., werd de prijs door het bestuur van het Amerikaanse
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) aan Jan TImmer en Frank Carrubba
uitgereikt voor 'wetenschappelijk pionierswerk op het gebied van de elektronica en de
ontwikkeling van veel basis-technologie die geleid heeft tot de totstandkoming van de
'optische-registratie-industrie '.
Respect
'Een zeer bijzondere prijs' aldus Timmer, 'gegeven door een van de meest vooraanstaande
beroepsverenigingen op elektrotechnisch gebied ter wereld; een prijs die niet lichtvaardig gegeven
wordt, maar welverdiend is als erkenning van de belangrijke bijdragen van Philips op het gebied van
optische technologie. Alleen Philips is samen met nog twee andere firma's (in Japan) in staat gebleken
fundamentele veranderingen in de consumentenelektronica teweeg te brengen die blijvend zijn. Ik wil
deze prijs nu graag overdragen aan de enige plaats waar hij echt thuis hoort: hier in Research. We
moeten ons blijven realiseren dat Philips een firma is waarvoor men bij het IEEE en in de
wetenschappelijke wereld veel respect heeft, in weerwil van de moeilijke tijden waar ons bedrijf zich
doorheen worstelt.'
Timmer sprak verder de hoop uit dat deze erkenning zal bijdragen tot het hervinden van onze balans
en ons zal helpen te blijven behoren tot een van de meest creatieve elektronische bedrijven ter wereld.
CRE
In zijn toespraak vermeldde Timmer ook nog zeer onder de indruk te zijn van de zojuist door hem
bezochte Corporate Research Exhibition (CRE). De getoonde variatie van vaardigheden en de directe
relevantie van de gepresenteerde onderwerpen voor produkten waren naar zijn oordeel een bewijs
hoe goed we nog steeds zijn.
Talenten
Tenslotte prees Timmer de medewerkers in Briarcliff, bijgestaan door collega's van het LEP, voor hun
zojuist geleverde prestaties op het gebied van de digitale televisie. Hiermee is weer eens bewezen dat
we door een goede samenwerking nog steeds het 'onmogelijke' kunnen bereiken. 'Wanneer wij blijven

doorgaan op deze wijze onze talenten te gebruiken, hoeven wij niet bang te zijn voor de toekomst',
aldus Jan Timmer.
Sterren
Daarna kwam Frank Carrubba, lid van de Groepsraad en
verantwoordelijk voor R&D, aan het woord. Hoewel hij
nog maar kort deel uitmaakt van de Philipsgemeenschap
was hij er trots op dat hij bij de prijsuitreiking in Boston
aanwezig had kunnen zijn en in de eer had mogen delen.
Carrubba, die in het begin van zijn carrière diverse
functies heeft bekleed binnen het IEEE, beschouwt het
IEEE als 'de moeder van alle beroepsverenigingen'.
Jarenlang heeft Carrubba, naar eigen zeggen,
gewacht op een gelegenheid om een oude uitspraak van
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T.J. Watson Sr., oprichter van IBM, te citeren. Aanvankelijk leek hem deze overhandiging van de IEEEprijs de juiste gelegenheid hiervoor. Maar bij nader inzien, vooral gezien het belang van verlichting
voor Philips als geheel, heeft hij toch twijfels en laat hij het oordeel hierover liever aan de toehoorders
zelf over. Het bewuste citaat luidt: 'Never let the lights in the street get so bright, that you neglect to see
the stars!' ('Maak de straatverlichting nooit zo sterk, dat je de sterren over het hoofd ziet.' red.)
Teamgeest
Tot besluit nam Kees Bulthuis het woord. Hij memoreerde allereerst de oorspronkelijke uitvinders van
de optische plaat (Klaas Compaan, Piet Kramer en Gijs Bouhuis) en de verantwoordelijke
leidinggevenden (Hajo Meyer, Eddie de Haan en -wederom- Piet Kramer), die door hun visie en
leiderschap het project tot een goed resultaat brachten. Volgens Bulthuis is dezelfde teamgeest en
passie van toen, dezelfde wil om eerste te zijn en te winnen, nog steeds in Research aanwezig.
Juist deze teamgeest heeft de motivatie gegeven om 'de dingen voor elkaar te krijgen'.
Bulthuis beloofde een mooie plek op het Nat.Lab. te zoeken om de prijs te bewaren. De korte
overdrachtsbijeenkomst werd daarna besloten met een drankje voor alle aanwezigen.

