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De magiër van De inventiviteit  
en De samoerai van De innovatie

een geschieDenis van technologisch leiDerschap 
Toshiba kan zich beroemen op een indrukwekkende lijst prestaties. 
In de bijna 130 jaar dat het bedrijf actief is, heeft het vele primeurs 
geïntroduceerd en waardevolle bijdragen geleverd aan de techniek 
en de maatschappij. Tegenwoordig is Toshiba de op acht na 
grootste producent van elektrische en elektronische apparatuur, 
met wereldwijd zo'n 161000 werknemers en een totale jaaromzet 
van meer dan 53 miljard dollar.

En dat hoeft niemand te verbazen: Toshiba’s rol als toonaangevend 
innovator en uitvinder van technologie dateert al van de oprichting 
van het bedrijf, in de 19e eeuw. In 1875 werd Tanaka Seizo-sho  
(Tanaka werktuigbouw), de eerste Japanse fabriek voor 
telegraafapparatuur, opgericht. De oprichter, Hisashige Tanaka, 
was toen al beroemd vanwege uitvindingen uit zijn jeugd, zoals zijn 
mechanische poppen en een eeuwigwerkende klok. Zijn bedrijf, 
Shibaura Seisaku-sho (Shibaura werktuigbouw), werd een van de 
grootste producenten van zware elektrische machines in Japan. 

In 1890 richtte ondernemer Ichisuke Fujioka het bedrijf 
Hakunetsusha & Co., Ltd. op, Japans eerste gloeilampenfabriek. 
Na herhaalde diversificatie ontwikkelde het bedrijf zich tot een 
producent van consumentenproducten. In 1899 werd het bedrijf 
omgedoopt tot Tokyo Denki (Tokyo Electric Co.).

In 1939 fuseerden deze twee bedrijven, die elk op hun eigen 
gebied marktleider waren, tot een breed opererende fabrikant van 
elektrische apparatuur, Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura 
Electric Co., Ltd.). Dit bedrijf werd al spoedig bekend onder de 
naam “Toshiba”.

Toshiba’s zet zich volledig in voor de mens en de toekomst, 
streeft vastberaden naar een betere levenskwaliteit voor 
iedereen en gaat onverschrokken door met het ontwikkelen van 
technologische vernieuwing, een filosofie die zijn oorsprong vindt 
in het levensverhaal van Hisashige Tanaka en Ichisuke Fujioka. 



�De magiër van de inventiviteit en de samoerai van de innovatie

hisahige tanaka (1799 – 1881)  
was een opmerkelijk mens, een pionier in de techniek, die voortkwam uit de rijke 
Japanse traditie van de karakuri ofwel, een mechanisme waarmee je iemand 
kunt plagen, misleiden of versteld doen staan. Zo bestaat er een mechanische 
schildpad die sake serveert (hij draagt de glaasjes op zijn rug) en een vogel die 
tegelijk kan tjilpen en zijn snavel, kop en vleugels bewegen. De pijlschietende 
jongen of Yumi-iri Doji is op dit gebied zijn meest beroemde innovatie. 
 
Hisahige's grootste prestaties zijn te vinden in de werktuigbouw, verlichting, 
uurwerkfabricage en telegrafie. Andere belangrijke innovaties zijn een waterpomp 
voor de brandbestrijding, een machine voor het bevloeien van rijstbedden en -velden, 
de eerste installatie voor het maken van kunstijs in Japan, een machine die het “slot 
zonder sleutel” wordt genoemd en een geavanceerde, nieuwe machine voor het 
produceren van Kurume-gasuri , stof voor kimono's. 
 
Hisahige bedacht niet alleen zelf mechanismen, maar werkte ook aan de verdere 
ontwikkeling en toepassing van geïmporteerde technieken, zoals perslucht, 
stoommachines en de telegraaf. Deze grote uitvinder was een van de pioniers van 
de technologische vernieuwing in Japan. In zijn bedrijf vonden technici zoals Oki 
Denki en Anritsu werk en een goede opleiding; deze technici zouden later grote 
Japanse technologieconcerns oprichten, bijvoorbeeld Oki Electric. 
 
Het bedrijf dat hij in 1875 oprichtte, Tanaka Seisakusho, was bedoeld om de groei 
van het Japanse telegraafnetwerk te ondersteunen. Dit bedrijf bleef na zijn dood 
bestaan en werd, na een naamsverandering in 1904 en een fusie in 1939, de ene 
helft van Tokyo Shibaura Denki. Tokyo Shibaura Denki wordt sinds 1978 Toshiba 
genoemd.

1. Man-nen Jimeisho (chronometer) 2. Hoji-ki (tijdsignaalinstrument) hoort bij de collectie van het 

Communicatiemuseum 3. Toro Ningyo (pop) (foto: collectie van Yame City Board of Education)  

4. Mujin-to (briljante, lang brandende olielampen); de linkerlamp is onderdeel van de collectie van 

het Toshiba Science Museum; de lampen in het midden en rechts horen bij de collectie van het Saga 

Prefectural Museum 5. Detail van de Man-nen Jimeisho
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Datum uitvinDing Beschrijving voorDeel

1820 Mechanische poppen, 
vooral de Yumi-iri Doji

De Yumi-iri Doji wordt 
beschouwd als het mechanische 
meesterwerk van Hisahige 
Tanaka. Het is een boogschutter 
die uit een koker vier pijlen trekt 
en deze op een doel afschiet. 
Drie pijlen treffen de roos, maar 
één gaat ernaast. De pop toont 
zijn teleurstelling wanneer de 
pijl ernaast gaat. 

De Yumi-iri Doji is vooral 
zo interessant omdat hij 
menselijke emoties toont. 
De ontwerper wilde dat deze 
vroege robot sympathiek 
werd gevonden en de mensen 
aansprak.

1834 – 1837 Kaichu Shokudai, een 
draagbare kandelaar

Een kandelaar die klein en 
draagbaar was, gemaakt uit 
niet-roestend koper.

Deze kandelaar was de 
voorloper van de huidige 
zaklantaarn. Hij was ideaal  
om 's avonds een bezoek af 
te leggen of te reizen. 

1834 – 1837 Mujin-to, een lamp voor 
raapzaadolie

Een verbeterde olielamp 
die gebruikmaakte van een 
brandstofsysteem onder 
luchtdruk. Hisahige had de 
toepassing van luchtdruk 
bestudeerd aan de hand van 
een Nederlands luchtgeweer. 
Hisahige maakte uiteindelijk 
zeven varianten van de lamp 
om aan verschillende smaken 
en eisen tegemoet te komen. 

Met deze lamp konden 
mensen 's avonds langer 
doorwerken. Ook spaarden 
de mensen geld uit, omdat 
de lamp zuiniger met de olie 
omsprong. De lamp gaf tien 
keer meer licht dan de kaars 
en had een glazen kapje tegen 
de wind.

1850 – 1851 Man-nen Jimeisho, een 
traditionele klok in Japanse 
stijl

Deze schitterende klok is 
60 cm hoog. Hij weegt 38 kilo 
en heeft zes verschillende 
uurwerken – op zes kanten –, 
die de tijd, de datum en het 
seizoen, de dag van de week 
en de maanstand aangeven. 
Boven op de klok bevinden 
zich een kaart van Japan en 
een klein planetarium.

Dit prachtige, complete 
instrument is een waar staaltje 
van horlogemakerkunst.
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ichisuke Fujioka (1857 – 1918)  
was ondernemer en een briljant geleerde. Deze zoon van een samoerai was een 
van de eersten die afstudeerde aan het Kogakuryo (het Keizerlijke College van 
Werktuigbouwkunde), waarna hij als professor aan dezelfde faculteit ging werken. 
Hij was bijzonder enthousiast over elektriciteit, maar na een lezing van Thomas 
Edison in Amerika, in 1884, besefte hij dat het leveren van elektrische energie niet 
voldoende was.  
 
Hij wilde ook de apparaten die op elektriciteit werkten, produceren en verkopen.  
Na zijn terugkeer in Tokio ontwierp hij in 1885 de eerste elektrische generator van 
Japan, waarna hij zijn wetenschappelijk onderzoek staakte en als industrieel actief 
werd. In 1890 richtte hij het bedrijf Hakunetsusha op en startte hij de commerciële 
productie van gloeilampen.  
 
Ichisuke Fujioka was een invloedrijk man. Zo zou hij de textielfabrikant Osaka 
Boseki hebben geadviseerd om elektrisch licht te laten installeren, zodat er  
ook 's nachts kon worden gewerkt, waardoor de productie steeg.  
 
In de innovatiestrategie die hij voor zijn bedrijf had uitgewerkt, was een belangrijke 
plaats ingeruimd voor 'research and development'. Al in 1940 had de research-
afdeling twee belangrijke uitvindingen gedaan voor de gloeilamp: de dubbele 
gloeidraad en het matglas, innovaties die overal ter wereld navolging zouden 
vinden. Na een verandering van naam en vorm fuseerde Hakunetsusha in 1939 
met het bedrijf van Hisahige Tanaka tot het nieuwe bedrijf Tokyo Shibaura Denki. 
Tokyo Shibaura Denki wordt sinds 1978 Toshiba genoemd.

1. Ichuke werd, geïnspireerd door Edison, een van de pioniers van de gloeilamp 2. Japans eerste 

elektrische trein op de derde nationale industrietentoonstelling. Ichisuke staat naast de locomotief (foto: 

Tokyo Electric Power Company, Inc., Electric Power Historical Museum) 3. Mazada-lampen 4. Afbeelding 

van de Ryounkaka, de eerste Japanse hoogbouw met een elektrische lift (foto: Tokyo Electric Power 

Company, Inc., Electric Power Historical Museum)
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Datum uitvinDing Beschrijving voorDeel

1878 Japans eerste booglamp Ichisuke liet onder supervisie 
van zijn professor, de expert 
William Ayrton, de eerste 
booglamp van Japan branden.

In een booglamp ontstaat licht 
doordat er een elektrische 
boog ontstaat tussen twee 
koolstofelektroden. Het 
licht dat hierdoor ontstaat, 
is bijzonder helder en kan 
zodoende worden gebruikt 
voor schijnwerpers.

1885 De eerste in Japan 
gebouwde generator

Deze plaatselijke gebouwde 
generator werd gebruikt 
om voor het eerst in Japan 
gloeilampen te demonstreren.

De generator bewees niet 
alleen dat dergelijke machines 
in Japan konden worden 
gebouwd, maar bracht ook 
Ichisuke en Miyoshi Shoichi 
(beschermeling en toekomstig 
collega van Hisahige bij 
Hanuketsusha) samen.

1890 Japans eerste elektrische lift Deze lift, die in de eerste 
wolkenkrabber in westerse 
stijl, de “Ryounkaku” (letterlijk 
“Paviljoen tot boven de wolken” 
of “Toren tot boven de wolken”) 
werd geplaatst, ging van 
de eerste naar de achtste 
verdieping. De toren zelf was 
68,58 meter hoog.

Hoewel de lift slechts korte 
tijd in gebruik is geweest, 
werd hij beschouwd als een 
wonder van de wetenschap 
en trok hij veel publiek.

1890 Japans eerste elektrische 
trein

De trein was onderdeel 
van de derde nationale 
industrietentoonstelling.

Deze vroege demonstratie 
zou in 1885 leiden tot de 
oprichting van de eerste 
elektrische spoorwegdienst 
van Japan, de Kyoto Electric 
Railway, die werd geleid door 
Ichisuke.
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