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In 1998 trok Kees Schou-

hamer Immink de deur

van zijn werkka-

mer op het Natlab

voorgoed achter

zich dicht. Drie de-

cennia lang was hij

op Philips’ Natuur-

kundig Laboratori-

um nauw betrokken bij de ontwikkeling

van de compactdisc en zijn opvolgers. In

het veranderde onderzoeksklimaat voel-

de hij zich echter niet langer thuis.

Hoe Imminks afscheid ook is verlopen,

zijn dichtslaande labkamerdeur gonst

nog vaak na. Dikwijls bekritiseerde hij

het - in zijn ogen - teloorgegane onder-

zoeksklimaat op het Natlab in de jaren

negentig. Wie bij Philips de naam Im-

mink laat vallen kan bij sommige re-

searchmanagers nog steeds op tanden-

knarsende reacties rekenen.

Immink schuwde er niet voor om olie op

het vuur te gooien. Hij kreeg daarvoor

vaak de ruimte van de pers, omdat hij na

het verlaten van het Natlab werkelijk

werd bedolven onder de prijzen en on-

derscheidingen. In 1999 gaf de Ameri-

kaanse vereniging van elektronica-inge-

nieurs (IEEE) hem de Edison-medaille.

Dat plaatste hem in de categorie van Ro-

bert Millikan, Nikola Tesla en Alexander

Graham Bell. Twee jaar geleden werd Im-

mink opgenomen in de Hall of Fame van

de Amerikaanse Consumer Electronics

Association.

Bij de ontwikkeling van de cd waren vele

onderzoekers en ingenieurs betrokken.

De erkenningen voor Immink laten wel

zien dat de buitenwereld hem blijkbaar

als een cruciale persoon ziet. Het is wel

jammer dat de rol van andere researchers

bij Philips daardoor onderbelicht blijft.

Philips maakte zelf nooit lijstjes van per-

sonen die een hoofdrol speelden in de

hele historie van de compactdisc. Wel

plaatste Gerard Kleisterlee bij de viering

van 20 jaar compactdisc projectleider

Joop Sinjou in de schijnwerpers om alle

compactdisc-ontwikke-

laars te eren.

Immink erkent dat

hij op het juiste

moment op de juis-

te plaats was, maar

hij steekt het ook

niet onder stoelen

of banken dat hij

een cruciale bijdrage leverde. Ontwikke-

lingen als de cd ontstaan niet tijdens een

groepswerkoverleg op maandagmorgen,

de echte doorbraken zijn vaak het werk

van eenlingen, zegt hij in een interview

in dit blad.

Ikzelf kan de rol van Immink niet exact op

waarde schatten. Wel denk ik dat Philips

Research er trots op mag zijn dat het der-

gelijke onderzoekers heeft voortge-

bracht. Zou Philips op een of andere ma-

nier ‘Hoera!’ kunnen roepen bij een

toekenning als een Edison-medaille?

Zonder andere researchers voor het

hoofd te stoten? Ik denk dat dat op een

of andere manier wel kan, al geef ik toe

dat het koorddansen is. Zelf roemt Im-

mink het onderzoeksklimaat waarin de

cd totstandkwam. Hij bewaart ook goede

herinneringen aan zijn collega’s en het

werk op het Natlab.

Philips Research staat verder niet te

trappelen om in te gaan op Imminks kri-

tiek over het veranderde onderzoekskli-

maat. Dat is jammer. Want er is wel de-

gelijk een andere kijk mogelijk. Het

onderzoek is wellicht minder vrij gewor-

den, maar de focus op producten heeft

ook veel goeds gebracht. ‘Je kunt je als

het grote bureaucratische Philips moei-

lijk verdedigen tegen een lieveling van

de pers’, zo vat een woordvoerder van

Philips het desgevraagd samen. Toch

denk ik dat Philips er goed aan zou

doen om in gesprek te blijven - al is het

alleen maar om de vele onzichtbare re-

searchers een stem te geven.
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