Nederlander wint Emmy
Beloning voor baanbrekende tv-techniek
Oud-Philips onderzoeker
Kees Schouhamer Immink
ontvangt vandaag als eerste
Nederlander een Emmy,
voor technische innovati e
op het gebied van televisie.
Dooronze redacteur
MARKHoUBEN

ROTTERDAM, 2 3 OKT. Hij heeft
geen vleugje acteerta len t. Zelf was
h ij dan ook hogelijk verbaasd toen
kor tgeleden een briefuir Ncw Yack
op de de u rm at gleed met het
nieu ws dat hij vandaag een Emmy
Award, de Oscar voor de tv-wereld,
in ontvangst kan nemen.
Een Emmy voor een professordoctor-ingenieur, vroeg Kees
Schonhamer Immink (56) zich af.
" Ik begreep er aanv ankelijk niets
van", zegt h ij vanuit New Yack in
een tele foni sch e reac tie. Die Emmy's gaa n toch alleen naar tv-sterren als j amcs Gandolfini van h et
maffi adrama The Sopranos? Niet
all een , zo bleek. Per sonen of bedrij ven die met een belangrijke
technisch e bijdrage het medium
televisie wez en lijk hebben veranderd, komen ook in aan merking
voor h et bee ld - waaraan overigens
geen geldbedrag is verbonden.
De 'tech nisch e Em my', voor het
eers t in 1957 uitgereikt , is slechts
vijf kee r eerder naar een persoon
gegaan . Immink krijg t het beeldje
voor zijn baanbrekende werk aan

Coding techn%gy for optica/ rccor äing
- de basis van elk dvd-sch ijfje. Het
is voor h et eerst dat een Nede rlan-

De eerste Nederlandse Emrnywinnaar K. Schouhamer Immink
de r deze pri js in de wacht sleept.
Immink is opgeleid tot elek trotechn isch ingenieur en kwam begin jaren zeventig terecht bij het
on derzoekslaboratorium van Phltips. Sindsdien heeft hij zijn leven
verpand aan onderzoek op h et gebied van optische opslag: het lezen
van milj arden di gi ta le enen en nullen die als langw erpi ge pu tj es op
een com pactdisc staan. Immi nk
h eeft op dat terrein bij Ph ill ps belangrijk wer k verricht. Zes zogeheten basispatenten staan op zijn
naam. En dat betekent dat geen
elektronicafabrikant d ie iets wil
met optische, digitale opslag om

de vindingen van Immink hee n
kan. "Iedereen die een d vd-speler
koop t betaalt 25 dollar aan royaltics op parenten. Bij de schijfjes
lig t da t bedrag op 20 dollarcent, en
daar ko men de au teu rsrech te n nog
bovenop", vertelt Im mi nk.
In 1999 verliet h ij Phil lps omdat
hij het niet meer naar zijn zin ha d.
Opmerkelijk. want tijdens zijn carrière za g hij een stoet aan n ieuwe
producten voorbijkomen waa rin
h ij een bel an gr ijke h an d ha d. H ij
heeft gewerkt aan de beeldplaa t
Laservision, de digitale compactcassette (dcc) en cd-i. Producten d ie
allemaal m islukten. ..,Ik ge loofde
bijvoorbeeld niet in de di gitale cassette, maar technisch was het zeer
interessant." Er was ook succes bij
nie uwe producten van Philips: de
zegetoch t begon met de aud io-cd,
waarvan later de cd-rom en nu de
dvd zijn afgel eid .
Gewapend met deze ke n nis
richtte hij m et een voorma lige Ph ilips-directeur in Rotterdam - " ik
wilde weg uit Eindhov en" - het bedrijf Turing Mach ines op , genoemd naar de Britse com puterexpert Ala n Turing. Immink, die ook
hoogleraar ex perimentele wisku nde is aan de universiteiten van Essen en Singapore, bl eef gewoon
doe n wat hij altijd al bij Philips
deed: met pen , papier en een computer codes ontwikkelen - in hoge
mate een com binatie van wisku nde en natuu rkunde - waa rme e op
een efficiënte manier geluid en video op compactdiscs is op te slaan .
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Philips reageerde niet op aanbod patenten
[e vervolg van pagina 151Met succes.
Vorig j aar heeft Intmink drie paten ten vcrkoch t aan dc Koreaan se
tG Electron ics, het bedrijf waar mee Philips samenwerkt op het gebied van platte beeld sch ermen en
beeldbu izen . Hij bood ze eerst aan
bij zijn ou de werkgever, maar die
reageerd e niet. "T oen heb ik bij Sorry aan gekl opt. Dat duurde mij allemaal te lan g. Toen werd het LG,"
De verkoop heeft hem geen
windeieren gelegd . Imrnink wil
niet preci es aangeven wat hij heeft
ontvangen voor zij n werk, maar
geeft als wiskundige een rekensom. "Tel 31 jaar Philips-salariscn
bij elk aar op en vermenigvuldi g

dat ru wweg met een facto r drie. "
De pat enten d ie hij aa n t G he eft
verkocht h andelen over rlvd-spe-

Iers me t een blauwe laser . de
nieuwste tech niek voor optische
gegeven sop slag. Voorheen werd

uitsluitend met rode lasers gewerkt. Het voord eel van de bla uwe
laser is dat deze nauwkeuriger kan

2.3 OKT . Emmywinnaar Immink heeft zo zij n gedachten ove r waar het grootste gevaar voor Philips vandaan komt
op het terrein van consumentenelektronica. Zijn favorie te graadmeter is het aan tal Amerikaanse
patenten ("daar draait he t om ")
van ondernemingen. H et Amcrikaanse in stituut IFI houdt ja ar lijks een ra nglijst bij. In 2002 on tving het com pu ter- en softw are-

Samsung
in opkomst

staat nummer zes (1.566) en Sony
nummer zeven (1.456). Maar volgens Intmink komt het echte gevaar uit Korea. "Als ik Kleisterlee
was, zou ik mij het meest zorgen
maken om Samsung." Nu doet bestuursvoorzitter ICIeisterlee van
Philips dat ook, zo gaf hij eerder
aan in een vraaggesprek met deze
krant. Samsung staat nummer
tien met 1.329 patenten, en is daarmce Philips voorbijgestreefd.

ROTT ERDAM,

bedrijf IBM de meeste patenten
st uks), Philips staat op de
twaalfde plaats (1.179). De twee Japansc rivalen van Philips staan
ho ger in rangord e. Marsushita,
bekend van het merk Panasonic,
(3 .33 3

lezen en schrijve n: de opslagcapa citei t op een sch ijfje is daardoor
een factor vijf ho ger om da t de vele
miljarden langwerpi ge putj es kleiner zij n en dichter bij elkaar kunnen staan.
Sony h eeft inmid dels in Japan
een speler met een blauwe laser in
de scha ppen staan. Het apparaat
kost ro nd de 5.000 dollar. Philips
heeft tor d usver alleen een prototype. Immink, die alweer een paar
verb eterd e codes voor een ni euwe
generatic spelers heeft ontwikkeld
maar nog niet heeft verkocht, kan
er niet mee zitten . .Philtps mis ik
niet. alleen de lunches met de mensen van mijn oude lab."

