
Samengesteld  ter  gelegenheid  van  liet  60-jarig  bestaan  van  de  N.V.  Philips'  Gloeilampenfabrieken



OPGANG

On:irg::,dduííeze:eddeenrt;:::
bij  Philips worden gemaakt,
is  er  een,  die  een  eindeloos
leven  schijnt  te  hebben  en
die  steeds  groter  wordt.

Dat is de tekening van de
Philíps  stamboom.

Aan   deze   boom   groeien
de Philips i"oducten. Iedere
nieuwe  ontwikkeling  schept
een  nieuwe  twijg.  Ieder  uit-
bottend  blad  verzinnebeeldt
een  nieuw  Philips  product.
Jaar  in  jaar  uit  schiet  de
stam    omhoog,    en    bouwt
nieuwe  takken,  nieuw  loof.
De    stamboom    heeft    veel
groter   waarde   dan   zovele
symbolische  prenten,  die  de
groei   van    een    bedrijf   in
beeld    brengen.     Ilij     laat
ons   niet   alleen   zien,   wat
Philips    tot    stand    bracht.
Maar  hij   toont  ons  in  een
oogopslag  de  verbazingwck-
kende  opgang van  de  gehcle
electrotechnische    industrie.

Bijna    alle    takken    van
wetenschap  vroegen  eeuwen
voor  hun  ontwikkeling.  De
chemie werd al in de middel-
eeuwen   druk  beoefend.   De
Grieken   braken   zich   reeds
het   hoofd   met   wiskundige
vraagstukken.  De  Assyriers
kenden de sterrekunde. Maar
de stamboomvan de electro-
techniek is in nog geen eeuw
tot   werkelijke   wasdom   ge-
komen.Tussen Edison.s gloei-
lamp  en  het  laatste  atoom-
splitsingstoestel   liggen   niet
meer   dan   twee   mensenge-
slachten.    De    electronische
wetenschap,    net    meerder-
jarig,   heeft   reeds   axioma's
vernietigd,    die     sinds    de
oudste    tijden    onwrikl)aar
schenen. Langs electronische
weg  kunnen  krachten  wor-
den  vrijgemaakt,   die  bijna
boven  het  menselijk  bevat-
tingsvermogen    gaan.    Het
gesproken     woord     en     de
klanken  van  muziek  banen
zich   een   weg   door   de   at-
mosfeer.    De   kathodestraal
maakt   de   menselijke   hart-
slag  zichtbaar  en  registreert
de  minste  trilling  van  een
brug.  De  fotografie  is  gaan
bewegen  en  spreken,  de  mi-
croscoop   bedient   zich   niet
]anger    van    glaslenzen    en
Uchtstralen.

Met   deze  omwenteling  in   de   wetenscl)ap  veranderde   ook  de
gedaante  van  de  uitvinder.  De  oude   avonturier  in  zijn  rom-
mehge  werkplaats  doende  met  tangen,  boren,  soldeerbouten  en
retorten,  is  niet  meer.  In  zijn  plaats  treedt  een nieuw  geslacht,
doorkneed in de wetten van wiskunde, gewend aan het hanteren
van eindeloze formules  en  het lezen van ingewikkelde  schema's,
omringd  door fantastische instrumenten.

Wanneer  iemand  door  de  enorme  Phiüps  laboratoria  dwaalt,
dan  wordt  het  hem vreemd  te moede. Want aue moeite en  alle
onderzoek  richt  zich  op  iets,  dat niemand  ooit  heeft  gezien  en
dat  geen  sterveling  waarschijnlijk  ooit  zal   zien:   het  oneindig
k]eine  en  onbegrensd machtige electron.

De  eerste  Edison-lamp.
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Jubileum   uitgave,   samengesteld   ter   gelegenheid   van   het
60~jarig  bestaan  van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Opgang
Een  overzicht  van  de  ontwikkeling  bij  Philips.  Het

:#:?::i.edeen::g3,nestr:anïscË?ll?:3nse;äcatpr.o"chnische
Hoe  het  groeide
Gerard    Philips    startte    met    30    arbeiders:    thans
schrijft  men  de  personeelsbezetting  met  vijf  cijfers.

Pioniers  en  baanbrekers
Dat   thans   zovelen   bij   Philips   baanbrekend   werk

;eararriíheteenáek?tTctht?:Ee:aío£::Ë:tgiíeafii:incrsí3áset:
werkers  wisten  te  bezielen.

Zesmaal  Tien  Jaar
De  geschiedenis  van  het  Philips  concern  samengevat
in  een  zestal  perioden  van  .ien  jaar.

Mens  en  machinc  als  vricnden

E3aFa.c±indeeism3;säáetteoT|.,gènmji?sa;,eevaerrbdc:irgäTë
boven  menselijke  kracht  gaat.

Er werd cen oase gebouwd
lndustrialisatie   en   mechanisatie   hebben    toch    het
oude  Brabantse  landschap  gespaard.

De Raad van Bestuur
Naar   de   moderne   begrippen   wordt   het   Philips
concern     thans     bestuurd     door     een     industriëlc
ministerraad.

Het  ultra-kleine
Bij    het    electronenmicroscoop    moet    men    vooraf
weten,   wat   men   zal   zien.   Anders   weet   mcn   niet
meer,  wat  men  ziet.

Baby  komt  met  baby  terug

!DieT,ij:iëc!iin!::r:azt:i::Ëï;:fe:.?ni:Ïe:,iËsvaet::Ë:ersá:jrudgé
Hoe hct  begon
Alle  electrotechnischc  concerns  van  vandaag  legden
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He.  dagcliikse  stoppelveld
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Feest  in  1916
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1934

g:r;3fïeíe:;db:ïní;íËsofï;;:ttbezjí;Ïeer:&Ívïe;js£á:2gm:nE;;
1941
Zelfs   de  bezetter   kon   de  feestvreugde   niet   onder-
drukken.

De  Personcelraad
Ook op sociaal-cconomisch terrein verrichtte Philips
pionierswerk.  Reeds  in  1923  werd  de  eerste  „kern"
ingcsteld.

INH0uD
Moderne  alchemic
De   atoomwetenschap   is   niet   het   exclusieve   eigen-
dom  van  oorlogsgod  Mars,  maar  staat  ook  in  dienst
van  vrede  en  vooruitgang.

Ghs

5:Eoíät:iekn,aa?.aaáehegtemh:.nhda¥:srekerá:jnp::adaut:,it=e::
thoden.

Duistere  zalen
Van  de  eerste  filminstallatie  -met gramofoonplaat
-  tot  dc  nieuwste  geluidsfilmprojector.

Ïe:k:een:deerziic:h;:ä:::sctn:iseticnre;ezT,::Äätpevt::spereenkeELi|?;:
microfoon.

Zwarte  dagen
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Ë::]dp::etver:,;:%::Uste     m°dei.ne     fabrieksgebouwcn

Alle  begin  is  moeilijk
Hoe  het  radiotoestel  alle  kenmerken  van  hct  knut-
seltijdperk  verloor  en  tot  een  compact,  wonderlijk
gevoelig  instrumenc  werd.

1891   -1916  -1951
Di.ic  mi;.lpalen  in  de  Philips  geschiedenis.

Het  ambacht  zal  niet  sterven
Ook   bij   seriefabricage   blijft   de   ambachtsman,   die
ioef=risg:=o;ä::p:::.soonlijk  helpt  vervaardigen'  een

Hoe  de  matcrie  doorzichtig  wordt
Philips  maakt  niet  alleen  Röntgen-tocstcllen,  maar
past  deze  ook  in  eigcn  huis  toe.

Zo  Vader ....   zo  Zoon ....
Een  grafiek,  waarachter  het  wel  cn  wce  van  gehele
generaties  schuilt.

geooË,u=tas?Ëst  Ïionndá:£rijnk,et   verhinderen,   dat   Eind-
hoven  de  gealricerde  radio  beluisterde.
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Philips  nu!
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Afstanden  bestaan  niet  meer

ge:iawniäká:ineger::eTsd.eheteei:::d|omuwnj:áti:,ecsá:g:riuncïá[
Philips-Roxane

y,i::=ín.e-m::ra|nodg:::heT::i.sackhevapnreä:raptír|ipzs,J:,aei:
boom.

Hoog  bezoek
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Oost   en  West.
Grote  si`hoonmaak
Schilderwerk,   glaswerk   en   vloeren   meet   men   bij

:JËipp,see=3:h:á.nf?£Ëbewd#eirnddui?n!tathepeï:l,ip-"
Hallo,   mct  Philips

::reïáddeellienng.'   die   philips   verbindt   met   alle   vijf   dc

:Ï:,i::ne?:,r|Ï;frck;:r::,;.ÏeeÁoä:g"::r:o=,ennd:"bpcahkokeif:g
te  voorzien.
Televisie
Behalve de technische ontwikkeling wordt ook dc cul-
turcle  functie  van  de  televisic  in  het  oog  gehouden.

Gezond  lichaam,  gezonde  gecst
Geen   half   werk,   maar   serieuze   sportbcoefening.

Bouwen  mct  staal

s:::Sotmd:afuhteïberi:ícdt:iscvh°°ira::::Lnd8eï::se:L,ec;:í:r*;
het  recht  had.
Zestig  jaar  rcclame
ldnede:opnhoiËÏ:cÄ:cleavmoiu:::rspicgeltzichookduidelijk

All  over   thc  world  .....
Van     Eindhoven     uit  vertakte     zich     het     Philips
concern  over  de  gehclc  wereld.

Transport
Voor  verzendingen  naar  hct  buitcnland  is  fantasti-
sche  kennis  van  bepalingen  en  formuliercn  nodig.

Spreken  langs  cen  dra3d
U   draait   cen   schijf   en   de   automatische   tclefoon-
centrale  doet  de  rest;.

2.500.000  orderbrieíjes
Onzc   magazijndiemt   moet   soms   á   la   minutc   de
meest  onwaarschijnlijke  zaken  te  voorschijn  toveren.

Electronenbuizcn
Zij    vormcn    het    hart    en    de   herscnen   van   onzc
modernc  apparaten  en  inscallaties.

Vaklieden  in  de  dop
Een   bedrijfsschool   waar   vakopleiding   en   algemenc
ontwikkeling  de  jeugd  cen  levensbasis  geven.

De  tijd  staat  stil
Met   de   stroboscoop   kan   de   tijd   optisch   worden
stilgezet.

Voorzichtigc  handen

r:`.eet?bo?nufe.rddaet'etEjdevnasnteph,ia'Èptsap5:oÈ:c#n...:Ë,en.=
zichtigheid  moet  wordcn  betracht.

Bouwen  cn  bouwen

Ï:i!iepns  h::ft  ,s:::Ïeske::  ÍÍ:|eee s=.á:iei:.Èn.n g::=u.:f:
voor de huisvesting van  de  wcrknemers.
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De  eerste  dertig   ...

•..   de   ]00009te   ...

...   en  meer  dan  30 000!

1892
Dertig  arbeiders  in  de  voormalige  bukskinfabriek

aan de Vest. Zij hebben aues moeten leren van meet af
aan;  kooldraadbeugels  monteren,  glasblazen,  1ampen-

pompen,  hulzen  gipsen.  Zij  hebben  de  stoommachine
in orde gemaakt,  de  dynamos  gemonteerd,  de brand-
ramen   gemaakt,   aues   onder   leiding   van   Gerard
Philips. De eerste lampen zijn geleverd aan de Stearine
Kaarsenfabriek in Gouda. Bescheiden orders beginnen
bimen  te  komen.  Dan  acht  Gerard  het  ogenblik  ge-
komen om een foto te laten maken van het personeel
van Philips  & Co. Drie van hen hopen het zestigjarig

jubileum nog te beleven !

1927
In   dit  jaar,   gekenmerkt  door  een  snel  groeiende

activiteit   op    radiogebied   -   het   eerste   Philips
radiotoestel  werd  in  de  herfst  van  dit  jaar  op  de
markt  gebracht  -  nam  ook  het  personeel  in  Eind-
hoven  snel  toe.  Een  mijlpaal  werd  bereikt  toen  op
31  October  de  10 OOoste  arbeider   zijn  intrede  deed.

De  verwelkoming  van  deze  nieuwe  arbeidskracht
door  Dr.  A.  F.  Philips  in  tegenwoordigheid  van  de
Heer   C.   J.   Ph.   Zaalberg,   Directeur-Generaal   van
de  arbeid,  had  een  feestelijk  karakter.

1951
Vijf en  twintig jaar  geleden  stond  aueen  een  glas-

fabriek met twee ovens in Strijp. In 1923 werd zo ver
mogelijk  daarvan  verwijderd,  een  laboratorium  ge-

` bouwd in een rustige landelijke omgeving. Cartonnage-

en papierfabriek volgden. Van 1928 af verrees de rij der
hoge radio-fabrieken, die in 1942 afgesloten werd door
het  gele  veemgebouw.  Na  de  oorlog  moest  men  be-

ginnon op twee nieuwe terreinen, Strijp 11 en Strijp 111.
Zo  ziet  het  complex  Strijp  1  er tegenwoordig uit,

wanneer het einde van de werktijd is geblazen.



PI0NIERS   EN   BAANBREKERS
Frederik    Phi]ips,    enig    firmant    van

Peuetier en  PhiHps,  groothandel in koffie,
tabak  en  sigaren,  en  tevens  ka88ier,  was
geziene figuur  in  Zaltbommel.  Dat  hij   in
1871 de concessies had overgenomen en eige-
naar  was  geworden  van  de „Gazfabriek"
toont   hem   als   een   ondernemend   man.

Toen  zijn  oudste  zoon  Gerard  in  1883
het   diploma   voor   werktuigkundig   inge-
nieur   had   behaald   en   enige   kenris   op
wilde  doen  op  het  gebjed  van   de   jonge
electrotechniek,  stelde hij hem  daartoe  in
staat.

Zeven  jaar  later  legde  zijn  zoon  hem
het   plan   voor,  een   fabriek   van   gloei-
lampen  te  begimen.

En zo werd op 15 Mei  1891  de  Vennoot-
schap Philips & Co opgericht door 8. F. D.
en G.  L.  F.  Phihps.

Gerard,  en  later  ook  zijn  broer  Anton
hebben   in   hun   vader   een   waardevoue
raadsman   gehad.

In  het  moeilijke  jaar  1894  maakte  hij
zijn  zoon  duidelijk,  dat  het  beter  was  de
niet renderende fabriek te verkopen, maar
toen  er  geen  redelijk  bod  kwam,  nam  hij
vastbesloten   opnieuw   de   verantwoorde-
lijkheid   op   zich  met  de   woorden:   „Wij
gaan   door"   en  hij   zorgde   er  vo.or,   dat
Gerard   hulp   kreeg   van   zijn   21   jarige
broer  Anton.

Toen  Frederik  Philips  in  1900  op   69-
jarige   leeftijd   overleed,   was   hij   nog   ge-
tuige   geweest   van   de   opbloei  der  firma
na  het  dieptepunt  van  1894.

Dr.   A.   F.   Philips.

Reeds    als    Delfts    student    koesterde
Gerard   Philips   grote   belangstelling ovoor
het  nieuwe  electrische  gloeilicht.   De   ge-
dachte  hieraan  te  werken  liet  hem  niet
los,   hoewel  hij   voor  werktuigkundig  in-
genieur   had   gestudeerd.

Na  acht jaren reizen en trekken kwam
eindelijk   het   ogenblik,   waarop   hij   zich
volledig  kon  wijden  aan  de  gloeilamp  in
de  kleine  fabriek,  die  hij  samen  met  zijn
vader   had   opgericht.

Vier  moeflijke  jaren  lagen  n?g  voor  de
boeg,  toen kwam het  succes.

Gerard  was  iemand,  die  niet  van  op-
geven  wist.   Ondanks  tegenslag  hield  hij
vast  aan  zijn  plamen.

Zijn    theoretische    kennis     van     wis-
schei-     en    natuurkunde    had    hij   aan-
gevuld   met  aues  wat  hij   van  de  jonge
electrotechniek te weten kon komen. Maar
daarnaast  had  hij  een  open  oog  voor  de
practijk.

Hij    schiep   geen   afstand   tussen   zich
en   zijn   medewerkers.   Het   rechtstreekse
contact  in  de  fabriek,  waar  hij  dan  eens
hier,   dan   weer   daar   opdook,   was   voor
iedereen    niet    altijd    even    gemakkelijk,
maar  uiteindelijk  leerde  men  ervan.

De    grootste    verdienste    van    Gerard
is   wel   geweest,   dat   hij   niet   alleen   aan
zichzelf   en   aan   zijn   mensen   zeer   hoge
eisen  stelde,  maar  ook  aan  het  product.
Wanneer  het  om  de  kwaliteit  ging,  was
hij   tot   geen   compromis   bereid.   „Steeds
beter" had zijn lijfspreuk kunnen zijn.

8.  F.   D.   Philips

Dr.   Ir.  G.  L.  F.   Phjlips

Een   product   moge   nog   zo   voor-
treffelijk  zijn,  het  moet  ook  aan  de
man  worden  gebracht.   Snel,  in  vol-
doende  hoeveelheid  om  de  fabricage
lonend te maken en tegen een concur-
rerende  prijs.

Wie  daar  nog  aan  twijfelen  mocht
kijke  naar  het  voorbeeld,  dat  Gerard
en Anton Phi]ips  van  1895-1922  ge-
geven hebben. Anton trachtte meer te
verkopen  dan  Gerard  kon  maken, en
omgekeerd    probeerde    Gerard    meer
te  maken  dan  Anton  kon  verkopen.

Voor  Anton  Philips  werd  het  ver-
kopen   spoedig  een   sport,   iets   waar
hij  zich  geheel  aan  gaf.   Drie   reizen,
die  hij  binnen  één jaar naar  Rusland
ondemam, waarvan een in het koudste
jaargetijde,   gaven   hem   vaste   voet
op   de   Russische   markt.   Persoonlijk
contact  met  de   afnemers  werd  voor
hem   de   sleutel  tot  het  succes.  Elke
order  vormde weer de grondslag voor
een volgende, grotere.

Toen  Anton  na  het  aftreden  van
zijn broer Gerard in 1922 de algemene
leiding  van  de  onderneming  op  zich
had genomen, bleef hij toch koopman.

Wat  hij  alles  gedaan heeft voor de
verbetering  van  de  omroep  in  Neder-
land kwam tenslotte weer de verkoop
van aue radioproducten tengoede.

Met   hoeveel   stuwkracht   heeft   hij
zich   niet   gezet   achter   de   röntgen-
doorhchting   van   het   personeel   als
middel  ter  bestrijding  van  de  T.B.C.

Nauwelijks  was  de  natriumlamp  in
het   laboratorium   gereed   of   Anton
zorgde  ervoor  de  wereld te  tonen  hoe
bruikbaar   deze   lamp   was   voor   de
wegverlichting.

Deze   enkele   voorbeelden   getuigen
van  zijn  fantasie,  van  zijn  zien  in  de
toekomst,   van   zijn   ontdekken   van
mogelijkheden   die   anderen   niet   of
althans  pas  later  zagen.

Voor   Anton   Pmips   is   het   nooit
voldoende  geweest  dat  er  een  nieuw
product   uit   de   fabriek   kwam.   On-
middellijk   moest   aues   er   op   gezet
worden,   het   snel  in   de   praktijk  te
brengen,  zonder  anderen  weer  de  tijd
te geven, deze voorsprong van Philips
in te  halen. Verloren tijd is de duurste
tijd.   Vandaar  het  kemachtig  woord
dat hij  zo graag gebruikt: „speed".



ZES  MAAL  TIEN  |AAR+++++

1891   -   1901

Na een zeer moeilijk berin levert het kleine
bedrijf  met   60   arbeiders   in   het   boekjaar
1895/1896  voor  het  eerst  winst  op, dank zij
do  omzet in het buitenland,  die voortdurend
stijgt   tengevolge   van   de   vele   reizen   van
Gerard's jongere broer Anton. In 1901 maken
500 arbeiders 2.600.000 lampen. De naam van
Phflips   als  fabrikant  van  kooldraadlampen
van  goede  kwaliteit  is  gevestigd  in  binnen-
en  buitenland.

1901   -   1911

Een nieuwe gloeilamp verschijnt; de metaal-

draadlamp.    Weliswaar    zijn    de   wolfraam-
draadlampen  met  gesT)oten  draad  nog  zcer
breekbaar,   maar   hun   laag   stroomverbruik
maakt   het   electrisch   licht    populair.    Op
5  December  1911  br.andt  de eerste lamp  met
getrokken    wolfraamdraad    in    de    fabriek.
Binnen  een  half jaar  hebben  de  lamp  met
gespoten wolfraamdraad en de kooldraadlamp
afgedaan.

1911   -   1921

In  deze  tien  jaren  vallen  de ontwikkeling
van  de  gloeflamp  met  gasvulling,  de  oprich-
ting   van   het   natuurkundig   laboratorium,

(1  Januari  1914)  en  -  de  eerste
wereldoorlog  (1914  -  1918).  PhilípB
moet zich onafhankelijk maken vah
de   buitenlandse   leveranciers   van
glas  en  van  argon.   In  1916  viert
men   het   25-jarig   jubileum   met
3700 medewerkers. Op kleine schaa|
begint    men,    nog    gedurende    de
oorlog, met röntgenbuizen en radio-
buízen.

1921   -   1931

0p   ongekende   wijze   groeit   de
radio-omroep. Naast de radiobuizen
gaat   Philips   onderdelen   voor   de
radio-ontvangst maken:  acculader8,
plaatspanningsapparaten,  luidspre-
kers. Van 1927 af levert Phflips ook
c®mplete  radiotoesteüen.  De  sneue
uitbreiding  -  het  personeel  stijgt
tot  boven  de  20 000  -  wordt  op
het  einde  van  dit  tijdperk  pijnlijk
onderbroken  door  de  economische
wereldcrisis   van   1930.

1931   -   1941

Langzaam  maar  zeker  keert  de
vraag   naar   radiotoestellen   terug.
Ook wordt de basis van de fabricage
verbreed  door verschillende  rieuwe
toepassingen  der  electronenbuizen:
geluidsversterkers,  cinemaprojecto-
ren   voor   geluidsfilm.   telefoonver-
sterkers,  Pupinspoelen  en lasgeHjk-
richters. In het laboratorium worden
de nieuwe gasontladingslampen ont-
wikkeld, natrium-kwik-, en fluores-
centielampen, die een nieuw tijdperk
der  verlichting  aankondigcn.

1941   -   1951

Bezetting  ontwricht  het  bedrijf.
oorlogsgeweld   vernielt   een   víjfde
van  de  fabrieken.  Moeizaam  maar
volhardend wordt het bedrijf in de
eerste  jaren  na  de  bevrijding  weer
opgebouwd.   Mensen,  machines   en
gebouwen  blijken  veel  geleden  te
hebben.   Maar   in   December   1946
is  het  productiepeil  van  1939  weer
bereikt.  De  groei  van  het  bedrijf
maakt   het   nodig   in   Nederland
talrijke spreidingsbedrijven te stich-
ten.  Het  arbeidsveld  wordt  uitge-
breid met nieuwe producten: droog-
scheerapparaten,       hoorapparaten,
flitscamera's,      electronenmicrosco-

pen,   telefonieapparatuur   en   tele-
visietoestellen.

HTEi-



Mens en machine als vrienden
Insthoentdmdíed:::erdae:s£:v:i;Ï;::eur¥
vijandig  tegenover  de machine. Toch
begrepen  de  meer  verlichte   geesten
onder de werklieden al,  dat mens  en
machine    kameraden    kunnen    zijn.

In   onzc  eeuw  levert  de  machine
diensten, die niet door mensenhanden
zouden kunnen worden verricht. Geen
duizend   van   de   stoerste   arbeiders
zouden  samen  één  enkele  „Philite"
radiokast  kunnen  persen,  of  kracht
genoeg  bezitten,  om  aan  de  damp-
kringslucht een edelgas te onttrekken.
Evenmin    zouden    zij    de    dynamo
kunnen  doen  draaien,  die  thans  de
100.000    kilowatts    aan    electrische
energie   voor   de   Philips   fabrieken
levert.    De   draaibank  van    weleer,

met  een  trapgestel  bediend,  is  een
kinderachtig   stuk   speelgoed   verge-
leken met het motorisch aangedreven
wonderwerktuig,   dat   een   geschoold
bankwerker  tot  een  bijna  ongeloof-
lijke  precisie  in  staat  stelt.  En  wie
in de Philips fabrieken het uitsmeden
van  wolfraamstaven  gadeslaat,  ont-
dekt,  hoe  door  deze  machinale  sme-
derij het smeden met de hand prach-
tig   wordt   aangevuld.   Van   vijand-
schap   tussen   mens   en   machine   is
dan  ook  geen  sprake.  Toch  blijft  de
mens en zijn kunnen heer en meester.

Omdat  geen  enkele  machine,  hoe
vcrnuftig    ook,   beschikt    over   het
menselijk  overleg,  het  menselijk  in-
zicht  en  het  menselijk  aanpassings-
vermogen.

De machine is behulpzaam bij het maken van een las tussen glaB en
metaal.

Kleine  machines  worden  benut  bij  het  vervaardigen  van  de  zeer
nauw  luisterende  onderdelen  van  een  televisiebuis.
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an  de  vele  wegen,  die  Eindhoven met de
omliggendc  gemeenten  verbinden,  is  er

een, die een bijzonder karakter draagt, de Oir-
schotse   Dijk.   Onder   de   statige  bomen,   die
niet onderdoen voor die welke  de  Aalsterweg
en   de    Geldropseweg    sierep,    heerst    stilte.
Vreemd  is  dit  voor  de  nieuweling,  die  niet
weet,  dat  deze  weg na  eníge  kflometers  over-

gaat in een karrepad  door de  Oirschotse  Hei.
Voor ons is die Oirschotse Dijk in de  eerste

plaats    de    toegangsweg    tot    het    Philips-
de Jongh Wandelpark. 27  ha  van  de  bossen,
die  vroeger  Eindhoven  omgaven,  en  wel  de
mooiste,  zijn  hier  behouden  gebleven  om  als
ontspanningsoord  te  dienen.

In   1920   schonken   Dr.   A.   F.   Phflips   en
Mevrouw  Philips-de  Jongh  deze  bossen  aan

de   Gemeente   Eindhoven.   De   monumentale

poort,    hierboven   afgebeeld,   is    van    1948,
het jaar waarin Dr. Philips en Mevrouw Philips
hun   gouden   huwelijksfeest   vierden.

Door het vele naaldhout is  dit wandelpark
met   zijn   mooí   aangelegde   paden,   en   zijn

grote  grasvelden in alle jaargetijden  aantrek-
kelijk.   Duizenden,   groot  en  klein,   genieten
hier,   ook   in   de   lange   zomeravonden,   van
natuur,  boslucht  en  stilte.



DE  RAAD  VAN  BESTUUR
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de efficiency en de productiviteit van elk be-
drijf.  In  het  bijzonder  is  dit  wel  het  gevd
voor een groot en een zich steeds uitbreidend
bedrijf,  als  Philips.  In  onze  waardering  voor
de   materiële  factoren  en  in   onze  behoefte
alle dingen in getallen uit te drukken, onder-
schatten wij  licht de grote betekenis van  die
niet  te  becijferen  en  uitermate  persoonlijke
factoren,   die   besloten   liggen   in   dit   begrip

„samenwerking".

Het hele Philips bedrijf wordt thans geleid door
een groep van mannen, de  Raad van Bestuur,
waarvan  ieder  op  zijn  gebied  wel  over  een
zeer  grote  ervaring  beschikt,  maar  die  ten-
slotte alleen door samenwerking het beste voor
de  onderneming  tot  stand  kunnen  brengen.
Immers,  de problemen,  die de  Raad van Be-
stuur te verwerken krijgt in een ononderbro-
ken  reeks,  zijn  zo  uiteenlopend  en  gecomi)H-
ceerd,  dat geen van deze mannen. niettegen-
staande hun lange staat van dienst bij de N.V.,
a]leen   de   beslissing   zou   kunnen   en  wiuen
nemen.  Om  samen  de  verantwoordelijkheid
te  dragen hebben zij  overigens niet alleen el-
kaar  nodig,  doch  ook  een  grote  groep  van
bekwame  medewerkers.

Wij  wiuen U bijTdeze gelegenheid in het kort
de  zeven  mannen  voorstellen,  die  samen  de
Raad  van  Bestuur  vormen:

Ir. P. F. S. Otten - 55 jaar oud - kwam op
1 Augustus 1924 in dienst als electrotechnisch
ingenieur  in  de  Radiobuizenfábriek  en  werd
daarna overgeplaatst naar de Proef-fabriek in
Strijp.  Hij  werd in  1927 benoemd tot Onder-
directeur  en  in  1934  tot  Voorzitter  van  het
Couege van Onder-directeuren. In 1936 volgde
zijn  benoeming  tot   Directeur,   in   1939  tot
President-directeur  en  in  1946  werd  hij  be-
noemd tot Voorzitter van het Presidium van
de  Raad  van  Bestuur.

0
Ir. F. J. Philips - 46 jaar oud - kwam als
werktuigkundig   ingenieur   in    1930    in    de
Philitefabriek,  daarna  in  de  Machinefabriek
en werd vervolgens belast met de technische
en commerciële leiding van nieuwe producten.
In 1935 werd hij benoemd tot Onder-directeur
on in  1939  tot  Directeur.  Hij  was  gedurende
de   bezettingsjaren   de   enige   Directeur   in
Eindhoven.  In  1946  werd  hij  benoemd  tot
Vice-Voorzitter  van  het  Presidium  van  de
Raad van Bestuur.

0
Mr. H. F. van Walsem -62 jaar oud -werd
in  1919  Secretaris van de  Directie en in  1927
benoemd   tot   Secretaris   der   N.V.   In   1934
werd hij Vice-voorzitter en in 1936 Voorzitter
van  hct  College  van  Onder-directeuren.   In
1939  werd  hij  benoemd  tot  Directeur  on  in
1946 tot lid van het Presidium van de  Raad
van  Bestuur.

0. M. E. Loupart - 60 jaar oud - trad in
1916 in dí®nst der N.V. bij de A£deling lnkoop
en  kwam  in  1919  bij  de  Verkoop  Afdeling.
In. 1928  werd  hij  Onder-directeur  en in  1939
Directeur.  Hij  werd in  1946 benoemd tot üd
van het Presidium van de Raad van Bestuur.

0

Mr. A. J. Guépin - 54 jaar oud - kwam in
1925  als  Secretaris  van  de  Directie  in  dienst
en   werd   in   1939   benoemd   tot;_Secretaris
der  N.V.  In  1946  volgde  zijn  benoeming  tot
lid van de Raad van Bestuur.

®

Ir. Th. P. Tromp - 47 jaar oud - trad in
1927  als  werktuigkundig  ingenieur  in  dienst
bij de Apparatenfabriek en werd in 1929 over-

geplaatst   naar   een   dochterondememing   in
Duitsland. In  1930  trad hij  in functie  bij  de
Radio-buizenfabriek. Na een onderbreking van
zijn diensttijd in  1945. toen hij gedurende ca.
3   maanden   Minister  van   Waterstaat  wa8,
werd hij in 1946 benoemd tot lid van de Raad
van  Bestuu.

®

J. C. de Vries - 54 jaar oud - trad in 1922
in  dienst bij  de Affleling  Financiën.  Hij  ver-
kreeg  in   1937   de   leiding   van   de   Afdcling
Financiën  en  Boekhouding  en  werd  in   1939
0nder-directeur.  In  1946  werd  hij  benoemd
tot üd van de Raad van Bestuur.



Een   bacterie   13000   X    vergroot.

Molybdeenoxyde  30 000   x   vergroot.

Gistcellen  2000   X   vergroot.

Aluminiumoxyde-kristal  3500   X   vergroot.

Hct  Philips  Electronenmicroscoop.
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HET ULTRA-KLEINE
Een gewone microscoop werkt met  glas-lenzen,  dieïhet  licht  een paar maal
breken.  Hierbij  is voortgebouwd  op  de  ge-
dachte  van  Anthonie  van  Leeuwenhoek,
die  in  de  zeventiende  eeuw  merkwaardige
ontdekkingen  deed met zijn door hem zelf
vervaardigde, uiterst kleine maar sterk ver-

grotende  lenzen.  De  krachtigste  microsco-
pen vergroten enke]e duizenden malen. Elk
microscoop  heeft echter een grens  aan zijn
vermogen, omdat  zijn  werking  afliankelijk
is  van  de lichtstralen, die het voorwerp op
de  objecttafcl  uitzendt  of  onderschept.

Voor  ultra-kleine  objecten  zijn de  hcht-
stralen echter veel te grove boodschappers.
Zulke  zeer  kleine  voorwerpen  onderschep-

pen  het  normale  licht  in  het  geheel  niet
meer.  Het  Philips  riicroscoop  werkt  met
electronenstralen,  die  zich  tot  lichtstralen
verhouden  als  naaigaren  tot  een  scheeps-

kabel.  Het  breken  van  de  stralen  gebeurt
niet  in  glazen  lenzen,  maar  door  electro-
magnetische velden.  Op die manier komen
vergrotingen  van  zestigduizend   en   meer
inaal  tot  stand.

Natuurlijk  vereist  het  werken   met   dit
microscoop  een  speciale  opleiding   en   ge-
noeg   geestelijke   fantasie   om   te   kunnen
interpreteren, wat men op het scherm ont-
waart.   Als   U   een  wolvezel  honderdmaal
vergroot,  ziet  U  nog  altijd  een  wolvezel.
A]leen   openbaren  zich  nu  auerlei  details.
Bij   een  vergroting  van  tienduizend  maal
echter  ziet U  een berglandschap:  een  ont-
zaglijk  vergroot  puntje  van  een  schubje,
dat  zich  op  de  wo]vezel  be`.indt.

Met   het   electronenmicroscoop   zijn   al
zeer  belangrijke   onderzoekingen  verricht,
vooral  op  het  gebied van de bacteriologie
en  de  kristalografie.



Baby komt met baby terug
Zespti#:Z:::s:;te:tí:.e::r:::x?aby neergelegd oP  de  onderzoektafels  van  de

De Philips consultatie-bureaux zijn nu dertig jaar in werking.
Zij  stammen  uit  een  tijd,  toen  zulke  bureaux  zeldzaam  waren.
Zeker  in  het  bedrijfsleven.
Het  begon  ín  1920.  De  jonge  moeders  stroomden  toe.  En  ook  de  cursussen

werden druk bezocht. Aanstaande moeders maakten daar kennis met de begin-
selen van baby-verzorging.  Meisjes  met  huwelijksplannen  deden  er nieuwe  ge-
zichtspunten  op.

Dat  anes  heeft  bijzonder  gunstig  gewerkt  en  veel  spinrag  van  waardeloze
legenden en  gewoonten weggevaagd. In  het nieuwe Philipsdorp werden de jong-
geborenen bovendien  ontvangen in  een  omgeving,  waar iedere  raadgeving  ook
in practijk kon worden  gebracht.  Medisch  advies en de verschaffing van medi-
cijnen  brachten  eveneens  een  grote  verbetering.

Meer   dan   14°/o  van  alle  babies   in   1920   gingen  nog  ten  onder.  Door  de
Philipsdienst daalde dit zwarte cijfer in Eindhoven snel tot 6°/o.

In 1946, dus met  de  oorlog vlak  achter  de rug,  was  de  zuigelingensterfte  in
Nederland  8°/o,  in  de  provincie  Noord-Brabant  7,7°/o,  in  de  stad  Eindhoven
6,6°/o   en   bij   de   Phihps  consultatie-bureaux  O,8°/o!  Dit  laatste  cijfer  daalde
geleidelijk  tot  O,6°/o  in  1949  en  deze  dalende  tendenz  zet  zich nu nog voort.

Zuster   Kleinod   en   haar   energieke   staf  hebben.  zegenrijk   werk   gedaan.
De  steun  van  Mevrouw  Philips-de  Jongh is  niet tevergeefs  geweest.  Meer en
meer  is  het PhHps werk  een  aansporing  en  een  voorbeeld  geworden  voor  de
oprichting  van  andere  consultatie-bureaux.

Natuurlijk zijn er ook jaren van zorg  geweest.  In  1944, hartje oorlog, werden
minder  babies  ingeschreven  dan  ooit  sinds  het  stichtingsjaar  van  het  bureau
was  voorgekomen.   Dat  valt  te  begrijpen.   Er  was   geen  vervoer.   Er  waren

allcen   kaduke   fietsen  en  vervauen  kinderwagens.
Maar  het  werk  van  de  voorgaande jaren  had  zijn
sporen  en  zijn  invloed  nagelaten.  De  zuigelingen-
sterfte  beliep  niet  meer  dan  l,1°/o.

Onafgebroken   gaat   het   werk   door,   zolang   er
nie`iwe  babies  ter  wereld  komen.  Menige  moeder,
die nu met haar kleine op de arm bij  ons  verschijnt,
werd  eens   zelf  als  kraaiende  zuigehng  door  haar
moeder  bij  ons  bimengebracht!

Een  brokje  gezondheid  wordt  gewogen.

Een  trotge  moeder.



HOE  HET  BEGON + + +
Philips' eerste  electrischc product was een gloeilamp.De eerste kooldraadlamp werd gevolgd door een hele
reeks  van  nieuwe  gloeilampen  van  allerlei  vorm  en
voor  de  meest  gevarieerde  toepassingen.  U  vindt  spe-
ciale Philipslampen op vHegvelden en in autolantaarns.
In Uw smalfilm-projector of in de  donkere  kamer van
de  fotograaf.  Het  licht  van  Philips  vu`ntorenlampen
loodst   de   schepelingen   veilig   hun   havens   binnen.
Philips  verwarmingslampen  bewijzen  hun  diensten  in
de industrie en de heelkunde.  Bij  al deze lichtbronnen
ontstaat het licht door de  verwarming  van  een  draad
met electrische  stroom.
Men k;n het licht ook rechtstreeks verkrijgen wameer
men  een  electrische  ontlading  laat gaan  door  een  buis

1.  Kooldraadlamp

2.  Kooldraadlamp
met  dubl}ele  spiraal

3.  Gemetalliseerde
kooldraadlamp

4.  Gespoten wolfi'aamdraadlamp

5.  Neon  lamp

6.  Vacuum-rechtedraadlamp

7.  Vacuum-spiraaldraadlamp

8.  Gasgevulde spiraaldraadlamp

9.  Neon  signaallamp

10.  KaBrslamp

11.   Neon  kruislamp

12.   Autolamp  („Duplo")

met een gas onder lagc druk . . .  Van 1920 af heeft meii
zich in het  PhiHps  Natuuk`mdig  Laboratorium  bezig
gehouden   met   het   onderzoek   dezer   vcrschijnselen.
In   1932   verschijnt   de   Philips   Natriunúamp    op   de
grote   wegen,   1935   bracht   de  kwiklampen in fábrie-
ken.en straten  en  in  1939   doet  de  buisvormige  fluo-
rescentielamp   haar  intrede  in   kantoren,   rinkels   en
restaurants.
Zelfs   plantenkwekers   cn   aardapppeltelers   doen  hun
voordeel  met  deze  nieuwe  hchtbron.

Uit  een  eenvoudige  gloeflamp  groeide  in  de  loop  van
60  jaar  een  rceks producten die thans nauwelijks meer
kan  worden  ovcrzien.

13.  Auto-achterlichtlamp

14.  E{alage  lamp

15.  Neon  Lichtreclame

16.  Miniatuurlamp

17.  Kerstboomlamp

18.  Telefoonsignaallamp

19.  Projectielamp

20.  Smalfilmlamp

21.  Micro-projectielamp

22.  Geluidsfilmlamp

23.  Huis-projeclorlamp

24-  Donkere-kamerlamp
25.  Naaimachinelamp
26.  Vnegtuig~schijnwerperlamp

27.  Decoralieve  lamp

(„Colorenta")
28.  Decoratieve  lamp

(„Colorentina")
29.  Lamp  voor  chirurgische

doeleinden
30.  Lamp  met rechtlijnig gemon-

teerde  gloeidraad   („Linea")

31.  Vuurtorenlamp

32.  Foiostudiolamp
(„Photonrimta")

33.  Fotostudiolamp
(„Argaphoto„)

34.  Fflmstudiolamp

35.  Decoratieve lamp(„Philinea")
36.  Natriumlamp

37.  Fotolamp  („Photolita"  SM)
38.  Dubl)elspiraallamp

39.  Fotolamp  („Photolita")
40.  Foioflitslamp  („Phoioflul")
41.  Bundenichilamp  („Alirilui")
42.  Kooflamp  („Comalui")
43.  Bundenichtlamp

(„Comptalul")
44.  Fflmstudiolamp  (bi~post)

45.  hÉra~rood  droogstraler
46.  Superhogedruk-

kwiklamp  0)
47.  Hogedruk-kwiklamp  qo)
48.  Reprolamp  (HPR)

49.  Fluorescentie~buislamp  (TL)

50.  Kleine  fo(ofliislamp

(„Photoflul")
51.   Foiostudiolamp

(„Argaphoto"  BM)
52.  muminatielamp

53.  Dubbelspiraaüamp

(„Argenta„)
54.  Menglichflamp  Om)



Het  scheren  heeft  door alle tijden heen
op dezelfde omslachtige manier plaats

gevonden.    De    baard    werd   eerst   week
gemaakt  met  zeep  of  zalf.  En  dan  afge-
schoren  of uitgerukt.  De  eerste  omwente-
ling  ontstond  door  de  uitvinding  van  het
vefligheids  scheermcs.

Het  dagelijkse  stoppelveld
De  oogst  van  een  jaar
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De    scheermethode    echter   veranderde
daarmee fundamenteel niet. Dat geschiedde
eerst door de introductie van het electrisch
droogscheerapparaat.

Voor het eerst werd het scheerprobleem
wetenschappelijk onderzocht.  Een speciaal

geconstrueerd filmtoestel, dat 3000 beelden
per  seconde  opneemt,  volgde  nauwkeuig
het  sneuvelen  van  iedere  baardhaar.  Het

gedrag van  de  huid  werd  met  een  micro-
scoop  nagegaan.

Wij   weten  nu,   dat   cen  man  ongeveer
13000   baardstoppels    op    zijn    wang    en

kaken   meedraagt.   Wij   weten   ook,   dat
de  mannelijke  baard  in  t``'ce  dagen  bijna
een   millimeter   aangroeit.   Dat   de   haren
van  een  zware  baard  0,18  miuimeter  in

'doorsnee  zijn  en  dat de  gemiddelde  dikte
van  de  baardharen  0,07  miuimeter ís. Het

„Philishave"  droogscheerapparaat   is  ge-
construeerd  op de basis van al deze weten-
schappelijke  gegevens.

Zijn   unieke,   ronde   scheerhoofd,    met
sleuven in  alle  richtingen,  stoort  zich  niet
aan de inplanting van de baard. Door zijn
spanring  richt hij de haren als een voueerd
barbier.   De   afgeschoren   haren  zinken  in
hun  huidkratertje  terug  tot  beneden  het
huidniveau.

Dit wonder van technisch vernuft vindt
in  alle  werelddelen  zijn  verknochte  am-
hangers,  en  zo  draagt  het  „Phihshave"
droogscheerapparaat  bij   tot  het  verbrei-
den  van  het  zindelijke   en   gemakkelijke
electrisch   droogscheren.



Mevr.  Philips-
van  der  Willigen

r`r`A`.         .
£

Mevr.  Pmips-
Hei]igerg

Ir.  G.  L. F.  Philips     Mevr.  Phi]ips-
de  Jongh

A.  F.  Pmips

De  familie   Phflips  op  het  feest  in   1916
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op   Zaterdag  3   Jufli   I9ló     'snam.   te   2!|2   uür.

•Ï',-1

ï..`.``

Vrjie  deeln.imc  v.in  het  personeel  dat  zïch  daar`Íoor opge.
geven  heeft.

Ter  juiste  beoofdeeling  Van  den  oplocht  Zij  opgemefkt. da€
de   groepen    =ich   geheel.  naar   eígen  keuze  en  opvattií]g  hebben
samensisíä'á  "„ dc  Íraaiste  "  meest  or,Sinee,e  praa,wdsen*

ïä"ptpü£Zz:.Äí„..,{ ,{É`,`,  A, r.,`mmí.cí,  „A ,,, `,„ .,... _.             `.   ï

Dit   affiche   werd   destijds   getekend   door .... de  chef-boekhouder
der  N.V.,  de  Heer  Stoot.

Nederland  was  buiten  de  oorlog  gebleven,  al had mener  ook  in  Eindhoven  heel  wat  moeilijkheden  door
ondervonden.  Maar  over  het  ergste  was  men  heen.  Er
was  weer  glas,  want  de nieuwe glasfabriek in Eindhoven
werkte.  Net  bijtijds  was   men   er   ook   in   geslaagd  uit
vloeibare lucht  Argon te  winnen.  Zo  was  er  ane  reden
om  het  vijfentwintig  jarig  bestaan  der  N.V.  te  vieren.
En  het  werd  uitbundig gevierd,  door het  hele personeel,
oud  en  jong.  Op  het   lampenplein   huldigde    men    de
directie,   een   feestoptocht   met   toepasselijk    versierde
wagens  trok  door  de  stad.  Op  het  sportterrein  in  het

De  familie  Philip§   en  genodigden  slaan
de  volksspelen  gade   vanaf   de   speciaal
voor dit feest overdekt gemaakte tribune.

\

De  kinderen  Philipg

191ó
Pmipsdorp was men twee dagen bijeen voor wedstrijden en kermis-
vermaak.
Er  waren  wedstrijden  in  zaklopen,  koekhappen,  biggetjesvangen,
eierenlopen,   kikvorsrijden,  boegsprietlopen.
Het   feest   werd   besloten   met   een   klompendans,   die  'savonds
bij   het  licht   van   honderden   Philips   lampen   werd   uitgevoerd.
De  meisjes  droegen  de  klederdrachten  die   ook   op   de   reclame-
platen  uit  die  dagen  prijkten.

Serenade door de  Philips  Harmonie. die toen  5 jaar bestond.



Drie

Onvermoeibaar   en   enthougiagt   wordt   iedere   nieuw
binnenkomende  groep  door  de  Heer  en Mevrouw

Phflips  bcgroet.

Als  eersten  trekken  de  naaste  medewerkers
vat)  Dr.  A.  F.  Philipg  voorbij.

To:nerïr;aAri::wpe:sïpvs.::á:st.i:d:=:Ït:,g.-i:.háju:eLve::sjïurineauáoj:rï
de 17e Maart gevierd met een huldiging door het gehele personeel op het
tenein van P.S.V.  Indrukwekkend was de opmars van het personeel, dat
afdelingsgewijs  langs  de  tribune  trok  om  zich  dan  op  het  terrein  op  te
steuen.  Uit naam van het personeel bood de heer Staal Dr. A. F. Philips
een   schilderij  aan van Willy Sluiters, waarop  men de j`il)flaris  afgebeeld
ziet tegen een  achtergrond  van  verlichte fabrieksgebouwen.

Het  volledige  personeel  op  het  sporttenein.



Ook  de  pr`]l)emand€n  werden  ingeschakeld.

1941

Weirít:aasa)h:ta:°±Le°d8;r:ae:ddesrïLbgeLti6:E:::
Twee Duitsers waren door de bezetter aange-
wezen   als   beheerders   van   het   bedrijf.   De
directie wilde de dag, waarop de ondememing
vijftig jaar  bestond  ongemerkt  voorbij  laten
gaan.  Maar  vele  vrienden  en  relaties  buiten
het  bedrijf  hadden   die   dag  niet  vergeten.
Talrijke  bloemstukken  uit  aue  hoeken  van
Nederland  werden  op  de   jubfleumdag   het
kantoor bimengedragen.

Evenmin    had    het    personeel    die     dag
vergeten.   Het   leek   of   iedereen    naar    de
fabriek   was  gekomen   om   feest   te   viereti.
Eerst  op  de versierde afdelingen, waar werd
gezongen    en    gedanst.   Toen   trok    opeens
alles de fabrieken uit en de straat  op,  getooid
met   papieren   mutseng   serpentines,   koper.
draaisel en wat ook. Het doel was het hoofd-
kantoor  op  de  Emmasingel,  waar  men  FritB
Philips een ovatie wilde brengen.

De  Duitsers  wisten  niet  wat  zij  moesten
doen.  Was  dat  een  opstand,  die  met  kracht
moest worden onderdrukt ? Ten slotte kwam het
bevel  dat  iedereen 'savonds  om acht uur in
huis  moest  zijn.

'

Een  vrolijke  zending.

Ir.  F.  J.  Philips  wordt  door  lr. Tromp  en  enkele
anderen  op  de  schouders  genomen.

Dansen  op  de  versierde  afdelingen.

De  bloemenpracht  in  het  hoofdkantoor.

De  Duitgers  wieten  nict  wat  tc  doen.
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1947,dievanfundamenteelbelangwas.In1923
was  er  namelijk een vertegenwoordiging van
de arbeiders  ingesteld,  die  de  naam  „Kem"
droeg.   Deze   was   overeenkomstig   de   toen-
malige onderdelen van het bedrijf, in tien z.g.
Arbeiderscommissies      verdeeld.      Daarnaast
werd in 1938 ook een beambtenkern ingesteld,

gesplitst in een Commissie voor de lagere be-
ambten in de fabriek, en een voor die op het
kantoor.  In  1940  volgde  de  Kern  voor  het
toezichthoudend  personeel,  die  hoofdzakelijk
de bazen  en  onderbazen  vertegenwoordigde.
Bij   dezc   organisatievorm    vergaderden    de
vertegenwoordigers    van    de    arbeiders,    de
beambten  en  het  toezichthoudend  personeel
afzonderlijk,   hoewel   de   behandelde   onder-
werpen  soms  twee  of  zelfs  alle  drie  groepen
aangingcn.  Na  de  oorlog  kwam  daarom  de

gedachte  op,  dat  het  contact  tussen  die  drie
groepen   aanzienlijk   verbeterd   zou  kunnen
worden,  indien  men  van  die   „horizontale"
opbouw  met  afzonderlijke   Kernen  voor  de
diverse   categorieën  van  personeel,  over  zou

gaan tot een verticale structuur met één Kern
voor elk bedrijfsonderdeel. Daarin zouden dan
telkens aue geledingen van het daar werkzame

personeel  (arbeiders,  toezichthoudend  perso-
neel en beambten) vertegenwoordigd zijn.
Zo'n    rieuwe     Kern     behandelt     dus     als
voorheen   alle   vragen,   wensen   en   klachten
van    het    personeel    van    een    bedrijfsdeel.
Vragen,   die   het   gehele   personeel   aangaan,

behoren  daarentegen  thuis  bij  dc  Personeel-
raad,  die  gevormd  wordt  door  alle  Kernen

gezamenlijk.   Deze   Personeelraad   -   tegen-
woordig  een lichaam van  ca.  170  man,  komt
zelf slechts  een paar keer per jaar samen  (de
leden hebben al]en buitendien hun functies in
een van de Kernen), maar het Bestuur van de
Personeelraad,    waarin   eveneens    alle    gele-
dingen  van  het  personeel  zijn  vertegenwoor-
digd,  komt  tenminste  eenmaal  per  veertien
dagen met het Bureau Kernwezen samen voor
het bespreken van de  lopende  vraagstukken.
Twee  keer  per  jaar  vergadert  de  Raad  van
Bestuur  met  de  gehele   Personeelraad.   Het
doel  van  deze  bijeenkomsten  is  voorlichting
te geven omtrent de algemene gang van zaken
in  de  onderneming,  en  elk  der  leden  van  de
Raad van Bestuur draagt hiertoc bij wat be-
treft het onder hem staande werkgebied.
Het  spreekt  wel  vanzelf,  dat  daarnaast  ook
veel  voorlichting  wordt  gegeven  in  de  veer-
tiendaagse    besprekingen   van    het    Bureau
Kernwezen met het Bestuur van de Personeel-
raad, en verder in de Kernvergaderingen van
de  verschillende  bedrijfsonderdelen.  De  door
het   personeel   gekozen   vertrouwensmannen
zijn daardoor steeds beter in staat om hunner-
zijds weer mondeling vragen van hun kiezers
te  beantwoorden  of  misverstanden  bij   hen
uit de weg te ruimen.
Uitvoerige  verslagen  van  dergelijke  vergade-
ringen in de Phflips Koerier willen tot verdere
verspreiding  van   de  voorlichting  bijdragen.
Het Bestuur van de Personeelraad oefent ook

DE  PERSONEELRAAD

invloed  uit  op  het  beheer  van  verschillende
sociale  instellingen.  Zo  wijst het  o.a.  de  helft

van de leden aan voor de Boetepot-commissie,
die  adviseert over de besteding van de boete-

gelden, voor de Cantinecommissie en voor het
CollegevanBeroepinzakedisciplinairestraffen.
Het  lidmaatschap   van   de   Personeelraad  is
een  functie,  die  veel  tijd en  veel  werk  eist.
Zij   die   wílleii   werken  voor  goede  verstand-

houdingen in de ondcrneming en ook in  alge-
mene  zin  de  belangen  van  onderneming  en

personeel   willen   behartigen,   vinden   hierin
grote  voldoening.  O(ik  al  zullen  zij  soms  ge-
noodzaakt zijn op een verzoek of een suggestie
van een collega neen te zeggen. Want iemand
kan  in  de  Kern  een  mening  niet  met  over-
tuiging   verdedigen,   indien   hij   niet   tot   de
conclusie   is   gekomen,   dat   zij   gerechtvaar-
digd  is.
Het is ook in dit opzicht niet zonder betekeris,
dat 28 jaar geleden de eerste Kern werd opge-
richt.   Vele  leden  van  de  Personeelraad  be-
schikken   daardoor  ovcr  een  jaren  lange  er-
varing,  niet  alleen  in  Kernzaken,  maar  ook
over de verhoudingen van het bedrijf. Telkens
weer blijkt hoe nieuw gekozen kernleden door
de tegenwoordigheid van de ouderen zich snel
kunnen  inwerken  in  de  problemen.
Zo blijft die bijna 30-jarige ervaring behouden,
en is een goede grondslag gelegd, wanneer wij
eenmaal   van   die   vroegtijdig   vrijwillig   ge-
vormde    Kernorganisatie    zullen    overgaan
naar  de  wettelijk  vastgelegde  ondernemingB-
raden.
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De  hoogspanningsgenerator. met zijn bouen en stijlen.
vormt  voor  de  leek  een  fantastische  aanblik.

HetG::Ë::,iaet.ooaT'::e:::::nz;:::rengde|geed::rdgee:,r:k.?n:ek::ts;:rJi=edn..hi?te:e:'.::
terstond aan  de  atoombom, of aan  de  nog  verschrikkelijker  waterstofbom,  die  door
atoomkracht  wordt  ontstoken.

Toch hgt de toekomst van de atoomwetenschap op het tenein van de vrede. In vele
laboratoria  worden  dagelijks   atoombombardementen   ondemomen,   aueen   om  het
mensdom te  dienen.  Deze beschietingen openen de wetenschap  een wonderlijk pano-
rama van perspectieven. Zo nam men jarenlang aan, dat er maar 92 verschillende schei-
kundige elementen bestonden. In de hele natuur zijn immers slechts 92, van zulke ele-
menten  te  vinden.

De moderne alchimist is echter in staat nieuwe  elementen te  scheppen, die  moeder
Natuur  nooit  heeft  gekend.  Zo  wordt  door  electronisch  spervuur  op  het  element

Het gTootste cyclotron van het vaste tand van Europa bij het
lnstituut voor  Kernphysisch  Onderzoek te  Amst,erdam.

uranium  een  nieuw  element  gewonnen,  dat  onder  de  naam  plutonium  ten  doop
werd  gehouden.

Vele stoffen kunnen met dit soort beschietingen radio-actief worden gemaakt. Radio-
actieve fosfor helpt de medische wetenschap op het ogenblik reeds in de strijd tegen
de  gesel  van  de  mensheid,  de  kanker.  Terzelfdertijd  dient  het  contrölemiddel  van
het fosforgehalte  van  staal in  gieterijen,  waarbij  slechts  de  radio-activiteit  van  een
proefstuk behoeft te worden gemeten. Door middel van radio-actieve stoffen kan men
het absorptievermogen van planten voor bepaalde voedingsstoffen meten, en daarmee
de waarde van verschillende kunstmeststoffen bepalen. De toepassing van radio-actieve
materialen helpt ook bij het opsporen van verstoppingen in de pijplcidingcn, die de kost-
bare petroleum door valleien en woestijnen naar zijn bestemming voeren.

De natuurkunde kent de wet van het behoud van het arbeidsvermogen, maar nooit
kan er extra energie te voorschijn komen. De atoomwetenschap zou bijna de indruk
kumen maken of zij  deze oude wet had overwonnen. In werkclijkheid is dit niet het

geval.  Zij  maakt  aueen  met  een  relatief  kleine  krachtsinspanning  de  ontzaglijke
hoeveelheden  energie  vrij,  die  in  het  atoom  zelf verborgen  liggen.  In theorie is  het
mogelijk, om gewapend met een paar gram radium een luchtschip met honderd passa-

giers de aarde rond te zenden. Wij  zeiden: in theorie.  Het Phihps cyclotron is echter
een voorloper van nieuwe instrumenten, die het mensdom eens de beschikkíng zuJlen

geven over machten, welker grootheid ons op het ogenblik nog doen duizelen.

Een gehee] ander gebied is de vcrhitting van materialen door midde] van  hoogfre-
quentc stromen. Hier ecn oven voor het smelten van hoogwaardige staallcgeringen.



Een energiebron  van  de  moderne  alchimist :
een  hoogspanningsgenerator.



Overzicht  van  het  podium  rond  een  van  de  vele gla§ovens.

ffl     y.ï^+           ,

en  stenen  voor  de  ovens  maakt  Philips  in  het

eigen bedrijf.

Een   deel   van  het  glasblazen  geschiedt  door

automaten,  die  een  miuioenenstroom  van  lam-

penballons afleveren.  Voor  zulke  getallen  schiet
Í      ane   handwerk   tekort.   Aan   de   andere   kant

Ballonblaa§machine8  .......  milüoenen  ballons.

V:::dhseetjag::sigeLe4stewr:renondzeebuj:eo::

naamste   leveranciers.   Maar  tijdens  de

eerste  wereldoorlog hield dit  op. Phflips

nam     onmiddellijk     maatregelen.     In

recordtijd werd een complete glasfabriek

gebouwd.  Daarmee   was   de   fabricage
van   g]oeilampen   voor  goed  verzekerd;

Philips    is    sindsdien    zijn    eígen    glas

blijven  maken.

Glas wordt  in hoofd7.aak  gemaakt uit

zand,  menie,  krijt,  soda  en  oude  glas-

scherven.   Dat   alles    wordt   gemengd,

gemalen  en  in  grote  vuurvaste  potten
en  kuipcn versmolten. Ook  deze  potten

moet  voor  afwijkende  vormen  en  voor  grotere

bauons worden vertrouwd  op  menselijk  inzicht

en   vakmanschap.

De glasblazerij  met zijn felle  ovens  en  flakke-

rende schaduwen boeit nog altijd iedere bezoeker.

De glasblazer, fier boven op zijn podium, blaast

in   zijn  lange   stalen  pijp   en   doet   een  kleineO

vloeibare   glasdruppel   zwellen.   Onder  aan  het

podium  waakt  zijn  helper,  die  precies  op  tijd
de  glasvorm  opent  en  weer  sluit.  Steeds  weet

de  glasblazer  precies,  hoeveel  glas  hij  voor  een

werkstuk  van  een  gegeven  dikte  en  een  vast-

gestelde  omvang  nodig  heeft.
Uit   een   grote   klomp   gloeiend   glas,   weten

twee man een buis te trekken van veertig meter
lang.   Overal   gelijk   van   doorsnee   en   overal

gelijk van dikte. Dat gebeurt zonder berekenin-
gen en zonder hulp van een enkel meetinstrument.
Hun   buis  is  bijna  even  nauwkeurig  afgewerkt
als   de   buizen   die   worden   afgeleverd  door  de

machines,   die  staan  opgesteld  ín  de  automa-

tische  glasbuizenfabriek.

Ophetjuistemoment
wordt  de   vorm   ge-
sloten.



Voorbereiding  van  de gloeiende  glasmassa  voor  een  televisieballon.

Door deze machines -in eigen bedrijf
ontwikkeld  -  is  Phflips  in  staat  alle
maten en  soorten  van glazen  buizen te

trekken. Dertig jaar staan  zij  reeds  ein-
deloze  glazen buizen te spuien, die door

andere  automaten  in  stukken  worden
verdeeld.  Zij  doen  dat  nog.  Onberoerd

door   de  jaren,   door   crisis   of  hoogtij.

Op   deze   bladzijden  vïndt  U  enkele
snapshots  uit  de   wereld  van  de  glas-

blazers    en  een   foto   van   de   wonder-

lijkste   machines,  die  ooit  werden   uït-

gedacht:  de  vernuftige  automaten,  die
in   ontelbare  aantallen  gloeilampenbal-

lons  vervaardigen.



Een der eerste geluidsfilmprojectoren.  Gramofoonplaat
en  filmband  moesten  volkomen  synchroon  lopen.

DUISTERE   ZALEN

Waar  oiize  moderne  projectoren  worden  gemonteerd.

Desp:::sgte|e:ae::Ïcai:::nvva=:;::::ïe?-p::J:::t:reenn,e:ijn.fva|:n=:
systemen.   Daaronder   zijn   nog   altijd   beroemde   oude   Europese
namen.  Via  de  ouderwetse  projectielantaam  kwamen  zij   tot  de
bioscoop-projector.

Bij  Phi]ips  was  de  gang  van  zaken  anders.  Philips  spitste  de
oren, toen de geluidsfilm zijn opwachting maakte en dat was in het

jaar  1928.  De jonge ervaring op het gebied van geluidsweergave en
acoustiek  kon  toen  worden uitgebuit. De beschikkíng over een leger
van speciaal  geschoolde  arbeiders  maakte het  de  Philips ingenieur.
mogelijk.  complete  geluidsfilminstallaties te  ontwerpen.

Oorspronkehjk werd het geluid vastgelegd op een gramofoonplaat
en  de  operateur  moest  een  ware  acrobaat  zijn,  om geluid en beeld
in dezelfde seconde te  starten.  Maar spoedig werden de projectoren

gebouwd voor de  geluidsband,  dat merkwaardig samenstel van   in
dikte  wisselende  lijnen,  waaruit  de  Philips  fotocel,  ondergebracht
in de Philips toonkop, geluid weet te produceren.

Op  het ogenblik zult U van Amsterdam tot Singapore bioscopen
vinden,  die  door  Philips  zijn ingericht  en waar  Philips  pro].ectoren
met  hun  trillende  líchtbundel  het  duister  van  de  zaal  doorboren.

Het nieuwste:  een draagbare geluidsfilmprojector voor
35  mm  film.



Koningin    Julíana    §preekt   voor   dc    Philips  mícrofoon  op  de  Wereldraad  van  Kerken  te  Amsterdam.

Hoe  ver  draagt  een  stem?
De:eersw;::Shteet]d]eanboz:::o:íeu:,eddeí:eí=

1924  begonnen  met  het  onderzoek  van
luidsprekers.  Zij kregen een  „sprekcnd"
antwoord  uit  de  practijk,  toen in  1927

bleek dat een door hen gemaakte  com-         Thans    weten    wij,    dat    bij    juiste
binatie   van   36   conusluidsprekers   op     plaatsing   der   luidsprekers    elke   ver-
een    grote     plank     het     hele     feest-     zamelde  menigte,  hoe  groot   ook,  kan
terrein  van  de  jubilerende   Staatsmijn     worden  toegesproken  vïa  microfoon  en
Maurits  tot in  de verste hoek bestreek.     luídspreker.

Ook   het   bedevaart{.cntrum   Lourdes   is   met  Philips  geluidsinstallaties  uitgeruBt.
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Deze   installaties   hebben   de   naam

„de stem van de reus",  die de pers hun
h id  gegeven,  zeker  ten  vone  verdiend.

Er is  dan  ook geen  openlucht-bijeen-
komst, geen sportfeest en geen wedstrijd
meer, waar men niet gebruik maakt van
de middelen voor geluidsversterking, die
door  de Hoofd-Industrie-Groep Electro-
Acoustiek    (afgekort    E.L.A.)    worden

geleverd.
Zo   komt   het,   dat   op   foto's   in   de

dagbladen  en  de  gcïllustreerde pers, de
bekende figuren. wanneer zij een menig-
te toespreken, zich meestal in gezelschap
bevinden   van  een   Philips   microfoon.

Tribune  op  de  renbaan  te  Sao-Paulo.  Ook  híer  Philips luidsprekers.

Moderne    Versterker    voor    80    Watt.

„Ran.l-Easter  Show"  in  Johannesburg.
PhiJips  luidsprekers  bestrijken  het  hele
tenein.



ZWARTE   DAGEN
JO  -  J5  Meí  J940.  Wij  verloren  zestien onzer  medewerkers,  die  in het  leger .en in  de
vloot  ons  vaderland  verdedigden.

6 December j942.  Bij  het eerste bombardement der fabricken door de  R.A.F.  werden
drie medewerkers in de uitoefening van hun dienst  op  de terreinen gedood.

30  Aíaarí  J943.  Bij  het  tweede  bombardement werden  drie  personen, die des avonds
hun  ``'erk  deden,  gedood.

3 Mc; J943.  De  staking als protest tegen het wegbrengen der Nederlandse mflitairen
a]s krijgsgevangen naar  Duitsland  had  ten gevolge,  dat  vier  onzer  medewerkers  ter
dood  veroordeeld   en   geëxecuteerd   werden.    De   directie   werd   in   gijzeling   naar
Haren  gebracht.

]9  S.píemóer  J944.  Bij  het  bombardement  van  Eindhoven  door  de  Duitsers  vielen
twee  onzer  medewerkers  als  slachtoffers.

Helaas  vielen  ook  buiten  de  bedrijven  vele  van  onze  stadgenoten aan de bombar-
dementen  ten  offer.
In  het  verzet  tegen  de  bezetter  en  in  de  concentratiekampen  sneuvelden  215  van
onze  mensen.
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Älle  begin  is  moeilijk

Dítbe8s;::tze:ï::fl;i°prenGet:argdaa:Ï:i'ent,°e:a:jh?tLgso::

niet minder voor de  mannen  in  het  laboratorium  en in de
fabriek, die de taak hadden  het  eerste  radiotoestel,  waar-
mee  Philips  in  1927  op  de  markt  zou  komen,te  ontwer-

pen  en  te  fabriceren.
Daar  was  de  vraag  of  het  juist  was  cen  ontvangtoestel

te  waarderen naar  het  aantal  buizen..  spoelen  en  knoppcn.
En   moesten   de   onderde,lcn   zo   ver   van  elkaar  worden

geplaatst,   dat   elk   radiotoestel   een    soort   meube]   werd.

Wat    er    z(ial    kwam    kijken.

1929  I  .....

Hei     pariidepaard    van    192t):
2511   cn   ..Meesterzanger.'.



Een   `-aii  de   eerste    toesteuen    met
ïngebouwde  luid§preker (Type 2634).

Type 730 A,  een  z.g.  supcrinductieve
ontvanger.

gebruikt,  kon men met  drie  buizen volstaan.  Het  vol-
gende toestel  (Type 2511), werd geleverd  met  de  nieuwe
electrodynamische  luidspreker,  de  „Meesterzanger".

In  1930  ging  men  er  toe  over  de  luidspreker  in  het
toestcl  in  te  bouwen  boven  het  chassis.  De  toesteuen
Type  2634  en 730  A  zijn  hiervan typische  voorbeelden.
Bij  het  laatstgenoemde  toestel  valt  het  ornament  voor
de  luidsprekeropening  op;  wij  zien  daar  de  golven  en
sterren,  symbolen  van  radio  en  licht,  die  thans  een  be-
langrijk  element  in  het  Phflips  w.arenmerk  vormen.

Er   bestaat   wel   verschil   van
opvatting tussen  1929 en  1951.

.  .1951

Bij  de  „symphonische  serie"  uit  het  jaar  1936  ging
men  over  tot  de  lagere  en  bredere  modellen  met  de
luïdspreker  in  het  midden  en  de  schaal  daarboven,  een
vorm  die  ook  nu  i]og  de  meest  gebruikelijke  is  voor  de

grotere  toestellen.

Een  toestel   met   opklap-
bare  gchaal   uit   het  jaar
1937.

De  hypermoderne  „Philetta...



Het  oude  fabriekje.  Er  stonden  nog  bomen  langs de  Emmasingel !

E::Ï_:

De  fabriek  in  1916.   3700  man  personeel!

EEËüë

Nadat  Gera.rd  Philips  reeds in  Maaft 1891een terrem van 1230 m2 in Breda had ge-

kocht om daar  zijn fabriek  te  bouwen, bood
zich  onverwacht voor hem  de  gelegenheid in

Eindhoven een dergelijk torrein te kopen, met
het  verschil,   dat  er  reeds   een  erige  jaren

geleden gebouwde fabriek op stond, die voor-
zicn  was  van  stoomketel  en  stoommachine.

Deze  fabriek'`kocht  Gerard  voor  de  som van

/ 12 500,-.

Vo::v:äi:Ï::::,ddi:eíadne?:xpti:H:ist,g,i.nedi:
lampenfabriek  op  als  een indrukwekkend  ge-
bouw  van  6  verdiepingen.   In  1916   stonden

voor  de  fabricage   van  glas,  wolfraamdraad
en `glocilampen,  reeds  40 000 m2 ter beschik-

king,   dat  is   bijna   30   keer   zoveel   als   de

oppervlakte  in  1891.

Ter  gelegenheid  van  het  25  jarig  jumeum
werd een foto gemaakt van het  gehole perso-
neel, dat toen 3700 mannen en vrouwen telde.

1891

191ó

1951 Gedeelte   van   het   complex   Strijp.   zoalB   het   cr   in
1951  uitziet.
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Een fascinerend gpe) van vuur en vonken . . . het snijbranden.

Het  harden   vereigt   een   goede   vakbekwaamheid   en   een
gedegen  ervaring !

HET
AMBACHT
ZAL NIET
STERVEN!

Audee:::±:.cat;:sebne:i:th;:

Slijpen  ...  een fontein  van  vuurwerk.

aloude  ambacht.

Dat      ldinkt      miss chien
vreemd.   Maar   de   waarheid

is,  dat het eerste  model van

ieder  artikel,  van  ieder  ap-

paraat   of  van  ieder   nietig
onderdeel  allereerst  met  de

hand moet worden gemaakt.

De radiokast,  die later bij

duizenden  de  montageband

verlaat,   komt  eigenlijk  tot
stand  in  de  werkplaats  van
de  schrijnwerker.

De   schakelknop   van  een

H.F.  generator  wordt  eerst
door  een  modeleur  vervaar-

digd,  dan  door  een  stempel-

maker ter hand genomen, en pas daarna kun-
nen  machines  het  werk  van  de   ambachts-

man  in  grote   aantallen  copiëren.

Bij  Philips hecht men dan ook veel waarde

aan   het   ambacht.    Onze   bankwerkers   en
timmerlieden,    onze    smeden    en    monteurs

zijn  onmisbaar  bij  het tot  stand  komen  van
onze  producten.

Laat  niemand  U  dus  verteucn  dat  massa-

productie   het   ambacht   doet   sterven.   Zij
berust   mede    op    de   kennis   cn   de    vsk-

bekwaamheid    van    de    aml}achtgman.    Hij

draagt   in   belangrijke    mate    bij    tot   het
handhaven  en  verbeteren  van'  de  kwaliteit.



Regelmatige
contróle 1

Zelden heeft wetenschappelijk nieuws zo snel de ronde gedaandoor  de  wereldpers,  als  de  mededeling  van  Prof.  W.  C.

De kleinste Röntgen-
buis ter wereld wordt
gebruikt     door     de
tandarts.

HOE  DE  MATERIE

DO0RZICHTIG  WORDT

Röntgen in 1896 over de ontdekking van stralen, die in meerdere
of mindere mate door de materie heen konden dringen.

Men heeft deze stralen leren gebruiken en zo kunnen thans
schaduwbeelden van de beenderen in ons lichaam worden waar-
genomen  op  een  fluorescerend  scherm  of worden  opgenomen
op  een fotografische plaat.

De röntgenbuizen die  Philips  sedert 1919 heeft gemaakt en
de    röntgenapparatuur   waarmede   in   1928   werd   begonnen
hebben veel bijgedragen tot de ontwikkeling van deze techniek.

Daardoor is het ook gelukt de eerste zwakke sporen van een
zich  ontwikkelende  longtuberculose  door  röntgendoorlichting
bijtijds te ontdekken. Van 1932 af werd de röntgendoorlichting
voor  de  bestrijding van de  t.b.c.  bij  het  gehele  Phflips  perso-
neel  toegepast.

Met behulp van de röntgenstralen kan men echter ook onge-
lijkmatigheden in de dode materie opsporen.

Daarom treft men speciaal  geconstrueerde röntgentoesteuen
ook   aan  in  ijzerconstructiewerkplaatsen,  op   scheepswerven.
in  ketelsmederijen  en  in  machinefabrieken.
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of de sterftecijfers, die een epidemie veroorzaakt.

Maar  wie  heeft  geleerd,  een  grafiek  op  de  goede  manier  te  lezen,
ziet  achter  de  levenloze  dalende  en  stijgende  lijn  een  onafzienbaar

panorama van menselijk streven opdoemen, een verhaal van opgang
cn avontuur, van verdrukking en van .bevrijding.

In  de  grafiek,  die   de  personeelsbezetting  van  Phflips   aangeeft,
is tegelijk het leven van twee generaties in beeld gebracht.  Wij  zien
de  eerste  tijden  van  opgang.  De  electrische  stroom  wordt  voor  het
eerst tot dienaar van de mensen gemaakt. De tijden zijn rustig, zonder
schokkende gebeurtenissen.  De lijn van de grafiek stijgt bedaard en
zelfverzekerd.   Dan  begint  de  internationale  toestand  slechter   te
worden. Te Serajewo valt een schot. Oostenrijk trekt het ongelukkige
Servië  binnen.  De  Duitse  Rijkskanselier  leest  zijn oorlogsverklaring
voor.    De    lijn    van    de    grafiek,    die    eerst   is    gedaald,    stijgt

pas   weer  als   Nederland   buiten  de   oorlog   blijft.   De   na-oorlogse
chaos     doet    echter    zijn    invloed    weer    gelden.     Dan    volgen
de  periode van herstel, waarin ook de arbeiders zich radiotoestenen
kunnen  aanschaffen,  de  crisis  van 1930, de verschrikkelijke Tweede
Wereldoorlog,  de  drang naar steeds hoger na-oorlogse productie . . .
dat aues verbergt zich achter een dun inktlijntje, dalend en stijgend
als  het  silhouet  van  een  bergketen.

Twee  generaties.   Hun  leven  werd  opgetekend  in  de  grafiek  van
onze  personeelsbezetting.  Twee  generaties,  die nog in leven  zijn,  en
die U omstandiger verhalen kunnen doen, dan onze grafiek vermag.
En reeds treedt een derde generatie in het beeld, de derde generatie
vaak uit een en dezelfde familie, die met hoofd, hand en hart de repu-
tatie van Philips hie]p  vestigen.
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Zelfs  baby  had  een  taak  bij  het  verzet. De  tezetter  werd  op  vele  manieren  om  de  tuin  geleid.

N00D MAAKT

VINDINGRljK

Toen Eindhoven  werd  bevrijd,  stondhet Westen juist aan  de  vooravond
van  het verdwijnen  van  alle  electrische
stroom.   .Voor   de   meeste   West-Neder-
landers  was  de  reportage,  die  de  Britse

omroep  over  het  ontzetten   van  Eind-
hoven ten  beste  gaf,  het  einde  van  alle
voorlichting,    die    de    listig   verborgen
radiotoestellen   over   het   verloop   van
de  krijgsverrichtingen  zouden  brengen.

Op   die   gedenkwaardige   dag   bracht
de   B.B.C.   een   van   haar   befaamdste
omroepers    voor    de    microfoon.    Het
bleek,  dat  de  Eindhovenaren,  verboden
en  stoorzenders  ten  spijt,  tot  de  best
ingelichte    lieden    in    de    wereld    be-
hoorden.   Zij   waren   van   de   algemene

gang   van   zaken    zelfs   beter   op    de
hoogte,    dan    de    gemiddelde    Engels-
man  op  zijn  onbezet  eiland.

De  luisteraars   in   het   Westen,   ver-
borgen   op   duistere   zolders   of  in   ge-

grendelde    kelders,    konden   toen   een
merkwaardig   staaltje   van   radio-jour-
nalistiek   noteren.   Volgens   de   B.B.C.
was  dat  aues  volkomen  logisch.  Eind-
hoven,  die wonderlijke stad, was aucen
bevolkt door radio-monteurs. Volkomen
in   staat,   om   een   compleet   ontvang-
toestel  in  een  lucifersdoos  of  een  eier-
dopje  onder  te  brengen.  Ï)iezelfde  ont-
hulling   werd    overgenomen    door    de
toen   alleszins   nuchtere    Amerikaanse
berichtgeving.

Nu weet het Westen, op welke manier
Eindhoven  zijn  bezetters  wist  te  ver-
schalken.   En  het  begrijpt,   gezien   de
zeldzame  prestaties  van  zoveel  Philips
heden,  de wat al te geestdriftige radio-
verslagen,  waarmee  onze  bondgenoten
de   rest   van   bezet   Europa   een   hart
onder  de  riem  staken.

De  lichttoren  op  bevrijdingsdag -
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1.   Hoofdki`ntoor.    Dc   nieuwe
hoofdingang.

2.  Bcdrijfsschool.
3.  Vccmgebouw  mct Televisie-

toren.
4.  Complex  Strijp  1.   Röntgcn

en  Phnitefabriek.
5.  Diamantboorderij   Valkens-

waard.



PHILIPS  Nu!

Ieder van ons heeft de groei van Philips meegemaakt,de  een  langer,  de  ander  korter.  Het  duidelijkst  is
die  groei  geworden  door  de  bouwbedrijvigheid.  Telkens
weer  hebben  wij   nieuwe  gebouwen  zien  verrijzen.   De
ouderen   onder   ons   hebben   zelfs   gebouwen   zien   ver-
dwijnen,  om  plaats  te  maken  voor  grotere.  Wie  denkt
er  nog  aan,  dat  vroeger  op  een  groot  gedeelte  van  het
terrein aan de Emmasingel gebouwen van één verdieping
met   shed-daken   stonden?   Aan   de   radiofabrieken   op
Strijp,  aan  een  deel van  de  gloeilampenfabriek,  aan het
natuurkundig   laboratorium   en   aan   de   bedrijfsschool
heeft men na  1945 een of meer verdiepingen toegevoegd,
om  te  voldoen  aan  de  voortdurend  toenemende  vraag
naar  ruimte.

De    glasfabriek   met    de    automatische   ballonblaas-
machines, de nieuwe fabriek met de snellopende machine
om   golfcarton  te   maken,   de   uiterst   moderne  fabriek
voor  het  galvaniseren  van  metaaldelen  hebben  de  fa-
bricageruimte   in   Eindhoven   vergroot   -   maar   ook
buiten  Eindhoven  zijn  in  de  laatste  vijf jaren  Phihps
fabrieken  verrezen,   zoals   in   Roosendaal,   Sittard,  Val-
kenswaard,  enz.

Het  complex  aan  dc  Emmasingel  bij  nacht.

i:iíiii:::ii
====1

Het  gebouw  van  de  nieuwe  galvaniseer-inrichting.

Een  kijkje  in  de  TL-buizenfabriek  te  Roosendaal.



De  omroep-.,§tudio".  zoals  die  er  in  1922  uitzag.

op.ïefltipdsaïeï:cn.ieíulä:coar,::or;u.ríe:aavre.d.eic::,d::zkoee.k.in:iecnhv:eof

eigenaardig staketsel af tegen de wolkenlucht. Het is de anteme van

een radarinstallatie, de nieuwste fase van een ontwikkeling, waartoe

het  startsein werd  gegeven op  27  Februari  1918.

De  eerste  oinroepzender.

Op  die  gedenkwaardige  dag  werd  de  N.V.  Nederlandse  Seintoe-

stellen  Fabriek opgericht.  Evenals bij  de  Röntgenbuizen en bij glas,

had  de  eerste  wereldoorlog een grote  stagnatie in de  aflevering van

scheepsradio-installaties  tot  gevolg.  In  deze  jaren  zagen  de  reders,

die door de Nederlandse Telegraaf Maatschappij  Radio-Holland hun

De   controlekamer   `'an   een   moderne   omroepstudio.

De zender van Jaarsveld (Hnversum 1 en Hilversum 11).

AFSTANDEN

BESTAAN

NIET   MEER

schepen   van   radio-installaties    hadden   laten

voorzien, zich plotseling voor  het  feit  geplaatst

dat het buitenland deze niet meer wilde leveren.

Men  wilde  zich  dus  van  het  buitenland  onaf-

hankelijk maken en deze pogingen leidde tot de

oprichting  van   de   N.V.   Nederlandse   Seintoe-

stellen   Fabriek.   Weldra   werkte   deze   fabriek

nauw met  Philips  samen  en  thans  staat  zij  be-

kend   als   N.V.   Philips'   Telecommunicatie   ln-

dustrie   v.h.   N.V.   Nederlandse   Seintoesteuen

Fabriek.

In den begime had  men de handen vol  met

het   construeren   van   scheepsradio-instauaties.

In die dagen begon zich ook de waarde van het

vliegtuig  reeds  af te  tekenen  en  de  eerste  150

vliegtuigzenders werden afgeleverd aan de Neder-

landse  Luchtmacht.

In het jaar 1920 kwam de eerste omroepzender

tot  stand.  Deze  wcrd  door  de  N.S.F.  verhuurd

aan  de  Vereniging  voor  de  Effectenhandel  en

stond  opgesteld  in  de  Amsterdamse  Effecten-



beurs. De zender werd technisch en zake-

lijk  door  personeel  van  de  N.S.F.  ver-

zorgd.   Dagelijks   werden   beurskoersen

cn andere Financiële berichten uitgezon-

den  en  in  1921  begon  het  persbureau

Vaz Dias ni{-u``-sbcrichten om te roepen.

Dit  eerste  contact  met  telefonie-uit-

zendingen  wordt  spoedig  gevolgd   door

de   constructii`   van   een   experimentele

zender  van  500  Watt.  Voor  de  micro-

foon van deze  e.rste  echte Nederlandse

omrocpzentler,  gebouwd  voor  de  jonge

vcreniging    „Hflversumsche   Draadloze

Omrocp",  trad een orkest op,  samenge-

steld  uit  straatmuzikanten  „de  Voge-

laars"

De  samenwerking  tussen  Philips  en

de  N.S.F.  wordt  steeds  hechter  en ten-

slotte  smelten  beide  industrieën  gcheel

§amen,

Onze  zenders  cn  ontvangers  ontmoet

u  op  het  og(mb]ik  overal ter  wereld,  te

land, ter zce  en in de lucht.  Bij  de om-

roep,  bij   de  luchtvaart,  de  politie.  Bij

de  pers,  bij   de  scheei]vaart  en  bij   de

eenzame  pioniers,  die  de  geheimen  van

het  oerwoud  of  van  de  ijszee  trachten

te   doorgronden.

Nieuwe  ontwikkelingen  worden regel-

matig  aan  het  programma  toegevoegd.

Frequentie-modulatie, het systeem waar-

mee   storingsvrije    omrocpuitzendingen

met  verrassend   goede   geluidskwaliteit

mogelijk   zijn.   Een   „palknop"-mecha-

nisme,   dat   het   mogelijk   maakt   een

zender,    zelfs   van   grote    afmetingen,

door   het   omdraaien   van   slechts   een

schakelaar,  op  een  andere  golflengte  af

te  stemmen.   Peiljnstallaties  en  radar-

apparaten voor hct luchtverkeer. Straal-

zenders  dic.  met  hun  sterk  gebundelde

en   nauwki.urig   gericlite   straling,   tele-

f{.onkabels   kunntj.ii   vervangen.   Draag-

golfte]efonie-installaties    waarmee     ge-
lijktijdig   48   verschinende   gesprekken

over   een   tclefoonlijn   kunnen   worden

overgedragen.  Televisiezenders  en  lijn-

telefonie-installaties,      _draagbare-       en

mobfle  zenders,  enz.  enz.

Inderdaad   is   het   thans   zo   dat   er,

mede dank zij  de enorme activiteit  van

Philips  op  het  gebied  van  de  telecom-

municatie, geen afstanden meer bestaan.

De  marine  maakt  Gen  uitgebreid
gebruik   van   de   speciale   radio-
installaties.  ontworpen  voor  oor-
)ogsbodemB.

Directe    telefonische    verbinding
met  de  wal  en  tusscn  de  schepen.

Snclle    luchtrcuzen    onderhouden
het    verkeer    tussen    landen    eu
werelddelen.  De  l]etrouwbaarheid
van de radio-installaties is daarbij
een  bclang van de eerste orde.

Politie,  brandweer.  gcnt>cskundige
diensten,    havendiensten    maken
gebniik    van    mobiele    radiotele-
foon-installaties.



PHILIPS
ROXANE

Het  kweken  van  influenza-vaccin.  Eieren  worden  ingeënt.

...   de  rattenfarm  ...

Ook  konijnen  verlenen  hun  diensten.

Meer dan twintig jaar geleden begon Phflips met de con-structie   van   zijn   ultra-violetstralers.   De   bedoeling
was,  de  artsen  te  helpen  in  hun  strijd  tegen  de  rachitis  of
Engelse  ziekte.

De  wetenschap  van  de  vitaminen  was  toen  in  opkomst.
Men  wist,  dat  de  rachitis  verdween,  als  de  ultra-violette
stralen  het  menselijk lichaam  in  staat  stelden  vitamine  D
te  produceren.

Voor   de   ontwikkeling   van   de   stralers   was   het   nodig
het  effect  van  het  ultra-violette  licht  precies  na  te  gaan.
Nu   kan   men   bestraalde   kinderen   niet   als   proefobject
gebruiken.    Men    koos    daarom    voor    deze    proeven    een
merkwaardige  stof,  het  ergosterine,  dat  ook  al  vitamine  D
produceert in antwoord op bestraling met ultra-violet licht.

Deze  proeven  waren  niet  alleen  belangrijk  voor  de  ont-
werpers  van  de  ultra-violetstralers.  Zij  wezen  ook  de  weg
naar de kunstmatige  bereiding van het vitamine D,  waarin
Philips thans  zulk een groot aandeel heeft.

De  geneeskracht  van  vitamine-preparaten  kan  men  niet
vaststellen   in   een   retort;   daartoe   behandelt   men   rachi-
tische  ratten.

Uit  het  tempo  van  hun  genezing  put  men  zijn  gegevens
en  zijn  voorschriften.

De  Philips  rattenfarm  is  een  fantastisch  bedrijf.
De  ratten,  glanzend  wit  van  vacht,  zijn  volstrekt  niet

afschrikwekkend.  Zij  laten  zich  graag  voeren  en  wegen,  en
poseren gewfllig voor de röntgencamera.

Eenmaal   in   de   medische   wereld   geïntroduceerd,   ging
Philips  zich ook met andere  producten op  dit tcrrein bezig
houden.   Zij   kwam  men  tot  de   merkwaardige   mengeling
van  artikelen,  die  thans  door  Philips-Roxane  in  de  handel
worden  gebracht:  vitaminepreparaten  en  insecticiden,  ser.a
en   gevitaminiseerd   veevoer,   patent   geneesmiddelen   en
conserveringsmiddelen.

De  resultaten  met  en  zonder  vitamine  D.



H00G  BEZOEK
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Juliana op  1  Juni 1927.  In het voorjaar was men in het
Natuurkundíg  Laboratorium  begonnen  met  experimen-
tele  omroep-uitzendingen  op  een  golflengte  van  30,9  m.
Meteen   bleek   dat   deze   zender   over   de  gehele  aarde
werd  gehoord.  Buitendien  viel  de  bijzondere   kwaliteit
van  de  ontvangst  op.

Zo  was  dan  de  „wereld-omroep"  opeens  een  feit  ge-
worden.

Als   grote   verrassing   kwam   toen   in  de  laatste  Mei-
dagen   het   bcrícht,   dat   H.  M.   Koningin   Wilhe]mina

gaarne gebruik wilde maken van deze nieuwe technische
i"estatie  om  persoonlijk  hct  woord  te  richtcn  tot  haar
onderdanen  in  Oost-  en  West-Indië.

H. M. wflde  daarvoor naar Eindhoven komen, naar  de
spreek-studio  die in het  Philips  Laboratorium  was  inge-
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H. M.   Koningin  Wilhclmina   en   H.  K.  H.   Pringes   Juliana
voor  de  microfoon.  op   ]   Juni  1927.

De ontvangst
van  Z.  K.  H.  Prins
Bernhard op 29 0ct.
1936.

Z. K. 11. ig zeer geïn-
ter.8seerd  in  techni-
sche  bijzonderheden
over  de  fúricage.

richt, en Zij gaf tevens  de  wens  te  kennen  bij  die

ge]egenheid een  bezoek  te  brengen  aan de fabriek.
Slechts  zij  die  nu  aan  hun  vijf  en  twintigjarig

jubileum toe  zijn,  of dat  al  achter  de  rug hebben,
zullen  zich  die  gebeurtenis  herinneren:  de  rit  van
H.  M.  met  gevolg,   laat   op   de   avond,   naar  het
lal)oratorium, waar de uitzending om middernacht

plaats  had,  en  de  hu]diging  op  het  sporttenein,
de    volgcnde    dag,    waarbij    verschillende    oud-

gedienden  werden  gedecoreerd.
In  1936 kwam H. K. H. Prinses Julíana nog eens

naar Eindhoven terug voor de Jaarvergadering van
het  Rode   Kruis.  Zij  bezocht  toen  de  Leerlingen-
werkplaats,   het   Natuurkundig   Laboratorium   en
de  Radio-Apparatenfabriek.

Niemand  kon   destijds   vermoeden,   dat  nog  in
hetzelfde   jaar,   op    29   0ctober,  Z.  K.  H.   Prins
Bernhard   naar  Eíndhoven  zou  komen  voor  een
bezoek aan de fabriek, ter gelegenheid waarvan een
Brabantse koffiemaa]tijd in het ontspanningsgebouw
werd  aangeboden,  waaraan   de  hele  staf deelnam.



GROTE  SCH00NMAAK

Wa:°cní;:ersschu?:dnr::::nïez::H:::tekent.  ]aat  Zich  het  best
Iedere   dag   worden   9200   m2   aan   toiletten   schoongemaakt,

aan  gangen  14 000  m2,  aan  trappen  en  trappenhuizen  9300  m2,
aan garderobes 6000 m2. Daarvoor zijn 11 vloerboeners, 52 schoon-
makers  en   16  schoonmaaksters  onafgebroken  in  de  weer.  Om
6  uur  verschijnen   175  werksters   om  aue  kantoren  een  beurt

. te geven. Dag in, dag uit zijn 6 man bezig met het stofvrij houden
van  al  onze  leidingen!

Dan  zijn  er  nog  de  28  man,  die  840 000  m2  fabriekstenein
en  15 000  meter  spoorrail  schoon  houden.   En  laat   ons   vooral
de 17 glazenwassers riet vergeten, die met zeem en lap 95 000 m2

glas  bewerken !
En  wist  U  dat  onze  Schflderswinkel  zorgt  +oor  het  onder-

houd van 370 000 m2 §chflderwerk. Daarbij komen  nog  73  000  m2
wit-   en  stucwerk  en  9000  m  hekwerk.

Wanneer  onze  gebouwen  in  feesttooi  worden  gestoken   dan
kan  men  kiezen  uit  650  vlaggen  van   3,80X5.80  m.

PerjaaLr komt uit het l]edrijf
terug 5455 ton metaal afval.

Ilet   gorteren   van    met.aal
afval,

350  m3  `uil  pcr   week.

Een  van  de   175   "`erk§ters
aan  de  slag.

Met zorg wordt liet linoleum
ingewreven.

Gangen   wordcn   electrisch
geschrobd.
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schoolmeisjes,  -  in  een  even  drukke
als  onbegrijpelijke  convcrsatie?

Pardon.  Treedt binnen.  Deze  meisjes
zijn bezig met bijzonder belangrijk werk.
Zij  verbinden  de  Philips  Bedrijven met
de   buitenwereld.   Zij   roepen   de   heer
Roesselaere  te  Brussel,  dc  heer  Nielsen
te  Kopenhagen en de heer Tompson te
New York aan de telefoon. Zij brengen de
heer  Caraz uit Buenos Aires  en de heer
van  Balen  uit  Utrccht  in  contact  met
precies de man van Philips. die zij drin-
gend  nodig  hebben.

De    Phihps   telefooncentrale    is    de
grootste  particuliere  centrale  in  Neder-
land.  Per dag worden 1000 intercommu-
nale en internationale verbindingen aan-
gevraagd.  De 34 lijnen voor inkomende
gesprekken zijn voortdurend in  bedrijf.

Achttien  meisjes  zijn  de  hele dag on-
vermoeid in de  weer.  en een mannelijlm
telefonist  waakt  in  het  duister  van  de
nacht.

Een  deel  van  de  centrale  function-
neert automatisch  en  verwerkt per dag
25 000  onderlinge   gesprekken   over  de
2700  telefoons  in  de  Pmips gebouwen.

De  meisjes  worden  zorgvuldig  geko-
zen.   Zij   moeten   hun   vreemde   talen
perfect  beheersen.  En  zij  moeten  van
nature  goed  gemutst  zijn  en  van  geen
zenuwachtigheid weten.  Ieder van haar
heeft   een   bepaalde   taak,   die   echter
niet   strikt   is   afgebakend.   Het   werk
kan alleen  vlot  verlopen,  indien   allen
samenwerken  en  voor  elkander  in  de
bres  springen.

Daardoor  is  het  mogelijk,  dat  U  op
ieder   ogenblik   op    iedere   verbinding
kunt  rekenen !

HALLO,   MET   PHILIPS

.....   van  Balen  in  Utrecht .   .   .     in  het,  duister  van  de  nacht



PAPIER   EN   GOLFCARTON

Wat  doet  een  electrotechnische   industrie
met  een  papier-en  golfcartonfabriek?

Heeft  zij  niet  genoeg  aan  haar  eigen  onbe-

grensd arbeidsveld ?
De  Philips  papier-  en  golfcartonfabrieken

zijn  absoluut  onontbeerlijk.  Ziedaar  het  ant-
woord.

De   apparatenfabriek,   om   een   voorbeeld
te  noemen,  heeft  enorme  aantauen  verpak-
kingen  nodig.  Alleen  een  eigen  fabriek  van
verpakkingen  kan  nauwkeurig  de  productie-

schema's  van  aue  Phihps  afdelingen  volgen
en  opvangen.

Sommige   producten   vereisen   zeer   inge-
wikkelde  verpakkingen.  Maar  het  is  moeilijk
daarvan  voorraden  aan  te  leggen,  tenzij  wij
heel  Eindhoven  als  pakhuis  zouden   huren.

Alleendeeígenfabriekvanverpakkingenkan
dus  stagnaties  en  achterstanden voorkomen.

Oorspronkelijk  fabriceerden  wij  voorname-
lijk   golfcarton,   dat   in   onze   fabrieken   bij
stromen  wordt  gebruikt.  Daarna  gingen  wij

ook papier maken,  dat voor golfcarton nodig
is,  zodat  wij  practisch  op  alle  mogelijkheden
zijn  voorbereid.

Nog  altijd  maken  wij   in  hooffizaak  grijs

papier ten behoeve van  de  golfcartonfabriek.
Oud  papier  en  cellulose  vormen  de  grond-

stoffen  die  wij  verwerken.
De    modernisering   van   onze    go]fcarton-

fabriek is in volle  gang.  Nieuwe Amerikaanse
machines   leveren   dozen   in   allerlei   vormen
bij duizenden af. En ook vul- en steunstukken
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van  golfcarton.  Onze  nieuwste  machine  rilt,
snijdt,   en   bedrukt   zonodig   de   verpakking
bovendien  nog  in  twee  k]euren.

En  toch  zijn  het  niet  allecn  de  machines,

die  dit  onderdeel  van  het  Phi]ii.sbedrijf  zo
be,langrijk   maken.    De    verpakkíngs-expcrts
verrassen ons telkens weer met hun vondsten.
Zo  werd  het  mogelijk,  dat  met  een  uiterst
kwetsbaar    Philipsproduct,    deskundig    ver-

pakt, kan worden geso]d en gesmeten, zonder
dat  er  schade  ontstaat!
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rium  proeven  te  nemen  met
televisie.  Men   was   toen  pag
gekomen  tot   een  mechanisch
systeem.  Het  beeld   werd   zo
snel mogeHjk afgetast en elec-
trische  impulsen  werden  uit-
gezonden    naar   een  ontvan-

Een    modeshow    wordt
bij  U  in  huís  gebracht.

gend  mechanisch systeem, dat
uit   deze  impulsen    weer  een
bceld  opbouwde.

Het  werd  weldra  duidelijk,
dat mechanische methoden te-
kort  schoten  en  dat  men  de
oplossing moest zoeken in een
electronisch,   dus   traagheids-
loos  systeem.   In  1935  kwam
deze oplossing in zicht.  Op  de
bodem   van   een   electronen-
straalbuis riep men  draaglijke
bee]den   te    voorschijn.    Men
werkte   toen   met  200  beeld-
lijnen.    Het    huidige    Phflip8
8ysteem  heeft  er  625.

In  dienst  van  de  weten-
8Chap.

De televisiecamera'B be-
zorgen  U  een  zitplaatg
op  de eerste rapg in Uw
stoel   bij   de   haard.



Nog  voor  de  oorlog  gaven  de
rijdende    Philips     karavanen
hun    televisie    demonstraties
in alle hoofdsteden van Euro-
pa.   Het   televisiescherm   van
de ontvanger was oorspronke-
lijk  slechts de bodem van een
electronenbuis.  Men  zocht nu
naar   middelen,   om    grotere
beelden  te  verkrijgen,  zonder
gebruik te moeten maken van
enorme    buizen.    De    eerste
gepro].ecteerde  beelden  waren
de  sensatie  van  de  Londense
radio-tentoonsteuing  in  1937 !
En  nog  veel   groter   sensatie
verwekte de televisie-voorstel-
ling op een scherm van 3 bij 4
meter, die in 1950 te Eindhoven
in het bijzijn van vele journa-
listen  en  deskundigen  plaats
had.    Deze    televisieprojectie
op  bioscoopformaat  was  niet
aueen een primeur voor Neder-
land of voor Europa. Het was
een  unieke   gebeurtenis   voor
de  hele  wereld.

Televisie kan niet uitsluitend
worden   gezien   als   een   zaak
van techniek.  Het is  ook  een
element   van   cultuur.    Onze
experimentele    zender   werkt
niet  alleen  voor   de  proefne-
mingen  van  onze  ingenieurs.
Hij dient ook, om ervaring op
te   doen  in  het  samenstenen
van programma's,  opdat deze
§traks    mee    kunnen   helpen
aan  het  verbreiden  van  ont-
wikkeling,  kennis  en  bescha-
ving.

Typerend   is   wel    de    op-
merking van Dr. A. F. Philips,
nadat   hij   met   kinderen   en
kleinkïnderen     de     televisie-
reportage   van   een   voetbal-
wedstrijd   had    aanschouwd :
„De  uitslag  van  de  wedstrijd
leek   mij   niet   zo  belangrijk.
In werkelijkheid was het  onze
televisiedienst   die   een    10-1
overwinrig  behaalde !"



Dat er in een  groot  be-drijf,  met  een   groot
aantal      jongere      werk-
krachten, aan sport wordt
gedaan,    is    vanzelfspre-
kend;  dat gebeurt overal.
Maar   dat   het   ontstaan
van  een  voetbal-elftal  in
eenbedrijfookleidttoteen
eersteklasserschapenzelfs
tot  landskampioenschap-
pen,  dat  is  een  unicum.

Die      voetb alclub      is
thans  een  onderdeel  van
de   grote   Philips   Sport-
Vereniging,    P.S.V.,    die
nu reeds meer kampioenen
in    haar    midden   heeft.
Daar   is   door   volkomen
vrijwillige   en   amateuris-
tische  samenwerking mo-
gelijkheid   geschapen   tot

Training  onder  deskundige  leiding.



Critische  blikken
volgen  de  verrichtingen.

beoefening    van    de     meest    uiteenlopende
sporten:     athletiek,    gymnastiek,    handbal,
honkbal, korfbal, krachtsport, schermen, tafel-
tennis, wandelen, zwemmen; voetbal noemden
we   al.   Verscheidene   van  deze   verenígingen
staan op  de hoogst bereikbare sportladder en

tellen onder hun leden zeer prominente figuren.
Het  gehele  sportwezen  staat  bij  Phflips  in

het teken van: zelf doen en eigen verantwoor-
delijkheid  dragen;  indien  het  beslist  niet  an-
ders kan, bij een moeilijke start en indien het
belangrijk genoeg voor een aantal personeels-

De  junioren.
`Ú~~  9-                 ijí  *  7sÈiï¥:ÍÉ±iiäíiall± Bgmm"

leden wordt  geacht,  dan is  de  N.V.  soms be-
reid,  de helpende hand te biéden.  Er worden
vakkundig  ingerichte  en  prima  onderhouden
sportvelden  ter  beschikking  gesteld;  er  zijn
gymnastiekzalen,waardeclubskunnenoefenen
en waarvan anderen onder  deskundige leiding

Zoals  de  trainer  het  voordeed.

eveneens  gebruik  kunnen  maken.
Hier  ontmoeten  de  Philips  mede-
wcrkers elkaar onder geheel andere
omstandigheden dan in hun  dage-
lijks werk.  Ze leren elkaar van een
geheel andere  zijde  kennen  en  zo
groeit  een  band  van  wederzijdse
waardering en vriendschap.

Een gezonde geest geeft een ge-
zond  lichaam;  maar  ook  de  geest
zelf  heeft  behoefte  aan  ontspan-
ning.  Ook  hieraan  hceft  men  ge-
dacht:  onderlínge  bridge-clul)s,  de
Schaakverenigiiig,     de     Damclul)
tellen vele leden.  Voor de muziek-
liefhebbers  is  er  het  Philiiu  Phü-
harmonisch  koor,  het  Symi.honie
Orkest,  de  llarmonic.

En  wïe  van  de  buitenliicht  wil
genieten,  kan  zich  aansluiten  bij
de  vele hengel-liefhebbers of trekt
er  op  uit   naar   Someren   of  een
van  de  andere   kampeerterreinen
van Pmíps.



Geen  moderne  werf  of  werkplaats,  geen  wolken-krabber-constructie   of   geen    bruggenbouw    i8
denkbaar  zonder  de  figuur  van  de  electrische  lasser.

Toch is het electrisch lassen van metalen niet nieuw.
Bernardos gebruikte in 1885 al bij wijze van proef een
vlamboog,   die   oversprong  tussen  een  koolstaaf  en
een  werkstuk.  En  in  1892  patenteerde  Slavianov  de
toepassing van afsmeltende lasstaven.

BOUVVEN
Er  waren  toen  nog   geen  electrische   centrales.   Wie

electrisch wilde lassen,  moest  een  accumu]atorenbatterij
tot zijn beschikking hebben.  Vandaar, dat het autogeen-
lassen   zich   destijds   sneller  kon  ontwíkkelen.  Maar de
electriciteit nam met  reuzenpassen  bezit  van  de  wereld.

Zo  ging  ook  de  electrische  lastechniek  met  sprongen
omhoog.  Philips  heeft  daarin  een  krachtig  woord  mee-

gesproken.  Jarenlang kende  men alleen het gelijkstroom-
lassen  en  Philips  heeft  dan  ook  met  een  gelijkrichter,
die  "risselstroom   in  gelijkstroom   omzet,   zijn   intrede
in  de  )aswereld  gedaan.

Ook  de  Philips  lasstaaf,  oor£pronkelijk  slechts  gezien
als   een   hulpmiddel    om    gelijkrichters   te   verkopen,



MET  STAAL
veroverde  zich  snel  een  verdiende  reputatie  bij  constructeurs  en  lastechnici.
Tot   de   laatste   ontwikkelingen  behoren   de   Philips   Contact-electroden.   Dit
zijn    zelfontstekende    lasstaven,    die    slepend    worden    verlast.    Het    moei-
lijke  in  stand  houden  van  een  lasboog  vervalt  daardoor.  De  arbeider  last

gemakkelijker,  sneuer  en  beter  en  kan  met  het  grootste  gemak  ook  verticaal
lassen !

Hoewel voor de leek alle lasapparaten op elkander gelijken, zijn er toch drie

geheel  verschülende  typen.  Er  zijn  lastransformatoren,  die  ".isselstroom  leve-
ren,   en   lasgelijkrichter8,   waarmee  .men   met   gelijkstroom   lagt.   Bovendien

produceert  Phi]ips  dubbelstroomtoestel]en.  Deze  le`.eren  gelijkstroom  voor het
lassen  met  dunne  stavcn en wisselstroom  voor dikkere  c]ectrodei).

En  zo verneemt men  nu  in  allerlei  talen  dezelfde  uitspraak:  voor ieder  las-

probleem  kan  men  bij  Philips  terecht!

Electrisch  la88en  wordt  toegepaBt  in  de  scheepsbouw  en  ....

...  bij  de  hoefsnrid



Re:::r;,.ijzewna`::jeít::ta.nndzaearíaae:
schappij onafscheidelijke metgezellen.
Zonder reclame en een grote vraag zou
het onmogelijk zijn allerlei producten
in  zulke  aantallen  te  fabriceren,  dat
de prijs  voor een ieder bereikbaar is.

`i          Wat   zou   een   geheelmet   de   hand

gemaakt    radiotoestel   niet   kosten!
Hoe  gering  zou   de   stimulans   zijn,

om  zulk  een  apparaat   steeds   weer
te verbeteren, wanneer  het  een  zeld-
zame    toverdoos   voor   welgestelden
was gebleven !

Van  het   begin    af  heeft   Philips
de  sociale  en  de  commerciële  functie
van  reclame   en  juiste   voorlichting
ingezien.  En  natuurlijk  weerspiegelt
zich  ook  in  de   Philips  reclame   de
aard  van ieder  tijdvak.  Aan het  be-

gin  van  de  eeuw  waren het  degrote
letters,  de  ietwat  naïve  voorstellin-

gen,  waarmee  de  reclamewereld  de
circuswereld naar de kroon probeerde
te steken. Later kreeg het vriendelijk
menselijk element de overhand en in
vele  landen  verscheen  op   plakaten
en  in  advertenties  een  vrolijk  Hol-
lands     boerengezelschap.     Bij     het
25-jarig bestaan  van  Philips  dosten
de  klompendansers  zich  uit   in   de
boerencostuums,   die  op  de   affiches
voorkwamen !

Op    het    ogenblik    verschijnt    er
Philips reclame  in  50  talen,  in  lees-
bare  en  voor  ons  onleesbare  schrift-
soorten, in alle vormen en gedaanten,
die de moderne reclametechniek heeft
weten   te   ontwikkelen.   En   menige
Nederlander, dolend in verre landen,
voelt  zijn  hart  een  ogenblik  sneller
kloppen, wanneer hij, verloren in een
onbekende havenstad, plotseling dat
vertrouwde  woord  in  kleurig  Neon-
Ucht  ziet  aangloeien:  Philips.



Eeii  tnoderD   lam-
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Een  van de jongetc
loten van de Pmip6
8tamboom ~ de T®-
)cvi®ie -wordt ook
door afficheg onder
de aandacht van het
publiek gebracht.

ENKELE  NEON~RECLAMES
uit  verschillende  steden  van  Europa

Flonkerende  gterren  en  een  merkwaardige  dieptewerking   door   de
speciale  opstelling  van  de  elementen,   maken  deze  reclame  tot  dc
meest  opvallende  van  de  Place  de  Brouckère  tc  BruBsel.

Kopenhagen;   het    stadBbee]d   zou   niet   compleet  zijn  zondcr  het
woord  PhilipB  in  lichtende  Nconletter8.

De   bloemenverkoopsters   op   Piccadil]y   Circus   in  Londen   zien
'8  avonds  op  tegen  het  enorme  Philips  embleem.

Overd  komt   men   dit   soort  rectamee  tegen.  in  Bueno.-Aire8.   in
Lausanne.  in  Aarhuus  en  in  Rio  de  Janeiro.  Zij  zijn hct  .ymbool
van  de  enorme  PhilipB  organiBatie.  die  dc  gehele  were)d  om.pant.



ALL
OVER
THE
VVORLD

A' zeer  spoedig  merkte  Gerard  Philips,  dat  Nederland  een te kleine  markt
was  voor  de toch  zeer  bescheiden  productie van 500  lampen per dag. die

hij  op  het  oog  had.
Nadat zijn broer ADton zich met de verkoop was gaan bezighouden mm de export
een  belangrijk deel  van  de  productic  in  beslag.  Zodoende  )eerde  men  al  vroeg-
tijdig zich aan  te  pa88en  aan  de uiteen]opende eisen van  de bujtenlandBe markt.
Dit  is  aan  dc  soepelheid  van  het  bedrijf  en aan de kwaliteit van de producten
ten  goede  gekomen.
Zolang Philjps alleet) naar het Noordelijk  halftond leverde,  waren  de  gloeilampen
een seizoensartikel. De slapte in  de  zomermaanden  verdween  echter  toen  Philips
ook naar Zuid-Amerika ging levcren. waar het donkcre jaargetijde  samenvalt  met

Philips Electrical
l)eschikt over een
impoBantgebouw
in London.



de  zomer  bíj  ons.  De  betekenis  van  de buitenlandse  markten nam  na  lgls toe,
naarmate het fabricageprogramma zich uitbreidde met radio en röntgenproducten.
In  talrijke landen werden verkoopmaatschappijen  opgericht.  Tengevolge  van  de
hoge invoerrechten, niet alleen voor gerede producten maar ook voor halffabrikaten,
bleek  het  noodzakelijk  fabrieken  in  het  buitenland  op  te  richten. om de  markt
daar  niet  te  ver]iezen.
Zo  ontstonden  in  Europa  en  in  overzeese  landen fabrieken voor gloeilampen en
radioproducten  en  zelfs  glasfabrieken.

De   activiteit   dezer   buitenlandse   vestigingen   heeft   de   naam   Philip§  over  de
hele  wereld  bekend  gemaakt.
In  de  jaren  na   de   oorlog  bleek   Eindhoven   de   noodzakelijke   uitbreiding,   èn

wat  personeel  èn  wat  l)edrijfsruimte  betreft,  riet   te   kunnen  opvangen.  Reeds
bestonden er Philips fabrieken in Hilversum (N.S.F.), Tilbug (Volt), Venlo (Pope),
Dordrecht (Johan  de  Wit)  en  Oss,  maar  daaraan  werd  toen  een aantal  „sprei-
ding§bedrijven"  toegevoegd.
Om zo spoedig mogelijk  te  kunnen  beginnen.  werden   afdelingen   uit   Eindhoven
overgeplaatst naar gehuurde gebouwen. Daamaast  begon  men ook níeuwe fabrie-
ken  te bouwen,  zoals in Valkenswaard (diamant),  Stittard (radiobuizen), Roo§en-
daal (fluorescentie-lampen)  en  Oss  (armaturen).

Zo   vindt   men  thans   Philips   fabrieken  en   verkoopmaatgchappijen   in    geheel
I\Tederland  en  over  de  hele  wereld.  Tezamen  werken  hier  bijna  90 000  pcrgonen.

Om   aan   de   grote   vraag  naar   bedrijfsruimte   te   voldoen,  werden   op  verschfllende   plaatsen  in   Nederland   nieuwe   fabrieken   gebouwd.

ïï`ïï::`ï`..ï.:.ï.".ïïï`..T._::.-_;.-¥l,..`,.``.....,'.,-,`..:,,:.i-ïïÏÏ::ï:ïï.`:-.;Ï-ïï:±¥¥Ïï*¥,_:-.,.`,-ï-'--,'-`.,ïï:ï;Ïï!ji,._.:-,..::;::::.ïï,-ï::ï:,;ï::



De  sp®orwegen  spe]en  een  belangrijke  rol  bij  de  verzending
van  Phi]íps  producten  mar  al]e  hoeken  van  de  wereld.

Wij.ËÏ:„ánc.19::iin,D;aafib::ekiij=:Ï
in  het  buitenland.  Plaatsnamen als  Rostock
en    Odessa   verschijnen   in  de   orderboeken.

TRANSPORT
De  juiste  expeditie  van  de  breekbare  gloei-     halve  de export naar  dichtbij  gelegen landen
lampen  vormt  een  probleem,   dat  in  eigen     ook de verzending naar Amerika en Australië
huis moet worden opgelost.                                        te  regelen  krijgt  en  die  contacten  legt  met
Philips  sticht  zijn  expeditie-afdeling,  die  be-     cargadoors  en  scheepvaartlijnen.

Ook    het    luchtver-
voer wordt ingescha-
keld.



De   oorlog    1914-1918   brengt   een   nieuw   ele-
ment   binnen   in   de   expeditie-afdeling:   het   of-
ficiele   formulier.   Zo   moet   een   speciale   koerier
in   dienst   worden   genomen,   die   dagelijks   naar
Rotterdam  trekt,  om  door  de  Engelse  consul een

paket „non-enemy-certificates" te laten aftekenen.
Boten  worden  gecharterd.  Een  eigen Philips-vloot
stoomt  ín  het  zog  der  Engelse  convooien  dwars
door de mijnenvelden.

In  het  crisisjaar  1930  wordt  de  expeditie-afdeling

gesplitst.   De   Neder]andse   verkoop-afdeling   gaat
haar  eigen  goederen  verzenden. De expeditie-afde-
ling krijgt de nieuwe naam  „Afdeling  Buitenlandse
Expeditie".

Behalve  van  vervoer  over  zee,  door  de  lucht  en

per  rafl  maakt  Philips op grote schaal gebruik van
wegtransport.Eenheelwagenparkvangrotevracht-
auto's  en  trailers  met opleggers staat  hiervoor  teT
beschikking.

De   chauffeurs  moeten  dikwijls  enorme  afstanden
afleggen.   Tijdens  de  vorige  wereldoorlog  moesten
onzewagensdiemeteenzendingnaarFinlandgingen
via  Duitsland,  Denemarken,  Zweden  en  het  hoge
Haparanda  naar  hun  bestemming.   Ook   nu   nog
vertrekken  dagelijks  ]ange  rijen  van  wagens  met
zendingen    naar    België,    Frankrijk    en    andere
bestemmingen.

De tweede wereld-oorlog beïnvloedt onze expeditie-
afdeling  veel  sterker  dan  de  eerste.  De  overzeese

gebieden  worden  afgesneden.  Veel  geestdrift  voor
exporteren    binnen   het    bezette    Europa  is     er
niet.  De  afdeling  Buitenlandse  Expeditie  krimpt
in   tot   het   peil   van   1920.   Twee   rampen   ver-
meerderen   de   ellende   nog.   Een   bombardement
vernietigt    al   het   materiaal   en   ane   archieven
van  de  afdeling. De chef, 1. J. van den Bosch, een
alom  geacht man,  wordt  door  de  Duitsers  gefusil-
leerd wegens steun aan het ondergronds verzet.

De  afdeling  Buitenlandse  Expeditie  ligt   ook   na
de  oorlog  nog  geruime  tijd   stfl.   Maar  naarmate
de   exportmachine   weer   op    gang   komt,   keert
ook het leven op de buitenlandse expeditie-afdeling
terug. Thans omvat zij weer 225 personen, opgeleid
door  de   oude  kem  van  25   man,   en   daardoor
volkomen  doorkneed  in  de  huidige   doolhof  van
voorschriften  en tolmuren, invoerrechten  en tarie-
ven.  documenten en consulaire bepalingen !

Eindhovcn-Karacl)i

Dit  zou  men  „transport  per  hoef"  kunnen   noemen.

Onder  de  brandende  tropenzon.

Met  primitieve  middelen, maar  het  komt  er.
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SPREKEN   LANGS   EEN   DRAAD
U  weet  natuurlijk niet,  wateen  vorkschakeling  is.  Of
een `ierdraadsversterker.  Toch
heeft  U  daar  dagelijks  mee  te
doen.  Deze   Philips onderdelen
komen  voor  in   moderne   tele-
l.ooninstallaties.  Zij  zijn  onmis-
baar bij  gcsprekken  over lange
kabels.

Wat  nu   N.V.  Philiiis'  Tele-
communica..ie    lndustrie   heet,
droeg  vroeger  de  naam  N.S.F.
En onder honderd andere zaken,
houdt  men  zich  in  dat  bedrijf
bezig met de  geheimen van de
lijntelefonie.

In   de   fabriek   leveren   een
reeks   automaten   een   onafge-
broken  stroom  van  bouten  en
moeren. Tweehonderd-tons per-
sen  verrichten  er  hun titanen-
werk.    Fantastische    machines
wikkelen  de  spoelen,  die  mee-
helpen,    om    uw    telefonische

De  verschillende  onderdelen  van  een
telefooninsta]]atie worden nauwkeurig
gecontroleerd.

verbindingen á la minute tot
stand   te   brengen.  Vreemd-
soortige instrumenten waken
over  de  feillóoshcid  van  alle
installaties voor telecommu-
nicatie.  Een projectietoestel
vergclijkt nauwkeurig het af-
gewerktc   product   met   de
tekeningen van de construc-
teurs.  Kleine gewichten con-
troleren  de  doorbuiging  van
ieder veertje.
Snorrcnd   wikkelen  de   ma-
chines  de  spoelen   van   het
relais,   dat   uw    telefonisch
contact   met   verre  wereld-
dclen mogelijk maakt.
Een   normale   telefoonkabel
lijdt  aan  zwakteverschijnse-
len.    Het    gesprek    verliest
over  de  lange  afstand  lang-
zamerhand  aan  kracht.  De
Philips  Pupinspoelen  heffen
die  verzwakking  op.
De bouw van telefooncentra-
les is bijna niet mogelijk zon-
der   een   gestandaardiseerde
maníer van opbouw. Daarom
hebben   aue  draadsystemen
hun eigen  kleur, alle spoelen
hun   vaste   aanduiding.
Uit een veelkleurige draden-
bundel maakt zich een stort-
vloedvankleinekabeltjeslos,
die  zich weer  op  de vrecmd-
soortigste manier vertakken.
En  het  blijft  voor  de  leek
onbegrijpelijk hoe het moge-
lijk is,  dat  de  duizenden ge-
sprekken, iedere  nieuwe dag
aanstormend  op  de automa-
tische  telefooncentrale,  zon-
der   fout   hun   weg   vinden
naar  de    opgeroepen  vrien-
den,  verwanten  of  relaties!



ons  magazijn verwerkt per jaar

•J   twee  en  een  half millioen order-
bonnetjes.   Om   deze   orders   uit   te
voeren  zijn  400  man. constant bezig
met   versjouwen.   Voor   de   enorme
voorraden    die    de    magazijndienst
ieder   jaar   verwerkt   heeft   zij   be-
hoefte    aan    flinke    opslagplaatsen.
Men    beschikt    daarom    voor   deze
dienst over  ca.100 000 m2 gebouwen
en  terreinen.  In  1950  werden  aueen
al meer dan  18 000  spoorwagens   ge-
lost  '`of  :geladen.   Om   maar   niet  te
spreken   van   de   ontelbare   vracht-
auto's   en   de   vele   schepen.
De  opdrachten  zien  cr soms  vreemd
uit.    Dat    500000    kilo    staalplaat
eventjes  naar  een  andere  hoek  ver-
sleept   moet   worden,   behoort   mis-
schien tot de normale gang van zaken
in een magazijn. Maar dat het labora-
torium voor röntgen-inspectie onmid-
deuijk  een  biefstuk opeist, lijkt min-
der  normaal,  evenals telefoontjes om
een hoed,  een  paar  schoenen  en  een

paar  nylon-sokken.
Ook  onder  de  binnenkomende  goe-
deren bevinden zich curiositeiten. De
kisten uit het verre Oosten voeren be-
halve   grondstoffen   ook   uitgebreide
vlooienfamilies   aan.  Voor  het  vïta-
minen-onderzoek    arriveren    potten
met  kronkelende  wormen  en  vaten
met  schelpdieren.

Ja:

Een van de magazijnen in het veemgebouw.

De  eerste  rij   ....   al   8000   kg.

2+500+000  0RDERBRIEF]ES+++
Maar het behandelen van
zulke   weinig   aantrekke-
lijke projecten wordt weer

goedgemaakt door de zen-
dingen,   waaruit   de  por-
tretten      te      voorschijn
komen    van     allerliefste
inpaksters,    die    op   een
antwoordje    aandringen!

Links:
Een   gang   tussen   de   rekken.
Het   magazijnpersoneel   grijpt
zelden een verkeerde bak.

Rechts:
Philips   gebniikt   overal   s]ijp-
schijven.    De    magazijndiengt
beschikt    over    een    „kleine"
voorraad  om  de  onmiddeuijke
behoefte op te kunnen vangen.



ELECTRONEN-

BUIZEN

Hoorapparaat-buisje8.

De  nieuwste  ontwikkeling:
luchtgekoelde    zendbuízen.

Veel   electronenbuizen    worden  . gebruikt   inapparaten en installaties, waarin grote kapi-
talen worden belegd.  Men  behoeft  aneen  maar
te  denken aan radiozenders en industriële ge]ijk-
richtinstallaties.Maarookderadioluisteraarwenst
lange,  lange  tijd  plezier  voor  de  som,  die hij in
zijn ontvangtoestel heeft belegd. Daarom worden
aan   electronenbuizen   bij   Philips   ongelooflijk
hoge  eisen  gesteld.
Wat de  ontwikkelíng  van  electronenbuizen  be-
treft  verkeert  Philips   in   een   unieke   positie.
Nieuwe  opvattingen en  suggesties  voor verbete-
ringen  of bepaalde  toepassingen komen binnen
uit meer dan vijf dozijn landen, verspreid over de
hele wereld.  Andere fabrikanten van electronen-
buizen  daarentegen,  zijn voor  de  ontwíkkeling
van hun producten aangewezen op de verlangens
van   de   afnemers   in   eígen   land.   De   hechte
samenwerking  tussen  de  internationale  Philips
organisaties verschaffen Philips een enorme voor-

sprong   op   de  internationale   markt.   Vandaar
ook  dat  vele  fabrikanten   van  radio-apparaten
en   andere   electronische   toesteuen,    de    voor-
keur  geven  aan  Philips  buizen,  boven  de   bui-
zen  die  in  het  land  zelf  door  anderen   worden
vervaardigd.

De   electronenbuis   bevat  in   principe   maar
drie  elementen:  kathode,   roosters   en   anode.
Menigeen   vraagt   zich   af,   waarom   voor    het
arrangeren    van    deze    drie    elementen   zulke
enorme laboratoria worden gebouwd, en waarom
er  maar   steeds   weer  nieuwe   electronenbuizen
worden  ontworpen.

De  oorzaak  daarvan  is,  dat  de  buis  steeds
een  onderdeel  is  van  een  groter  systeem.

Een  middel  tot  een  doel.



Beproeving  van  gelijkrichtbuizen:   een  kleurrijk  schouwspel.

En nu zijn er duizend doelen. Radio. Televisie. Röntgen.
Hoorapparaten.  Versterkers. Telefoons. Fotocellen. Meet-
instrumenten.  Rekenmachines.  Radar.  Lastoestellen.

Een  steeds  groeiende  reeks.
Bij   al   deze   toepassingen   van   de   electronica   vormt

de   electronenbuis   niet   alleen  het  hart,  maar  ook   de
hersenen van het instrument. Zijn bouw moet dus telken-
male  worden  gericht  op  een  gespecialiseerd  doel.

Vandaar  de  rusteloze  Qnderzoekingen  in  deze  sector
van   het   Philips   bedrijf.   En   vandaar het voortdurend
contact met het Natuurkundig Laboratorium, het Octrooi-
bureau, de mechanisatie-afdeling, de commerciele experts
en - last not least - met de gebruikers, die het tenslotte
toch nog  altijd  voor  het  zeggen  hebben.



...  het  oog  van  de  meester  ...

VAKLIEDEN   IN   DE   DOP

Er  is  geen  verbazingwekkender   schouwspel  dan   datvan  de  ernstige  kleine  jongen  aan  een   draaibank
in  de  Philips  Bedrijfsschool.  Hier  wordt   werkelijk   een
vakman  opgeleid  volgens  alle geheimen van de practijk!
Hier ontmoet U  de instrumentmakers  van morgen en de
monteurs,  de  gereedschapmakers,   de   plaatwerkers,   de

glasblazers  en  de  electriciens  van  de  toekomst!
De    Philips    Bedrijfsschool   staat   open   voor   iedere

jongen,   die   de  lagere   school   met   goed   gevolg   heeft
afgelopen.  Hij  leert  een   ambacht,   krijgt   contact   met
volwassen  vaklieden  en volgt het aanvullend onderwijs,

dat hij  op zijn leeftijd nog hard  nodig  heeft.  Ook wordt
tijd besteed  aan  cursussen in  de  Nedcrlandse  taal,  wis-
kunde,    lijntekenen,   gereedschapkennis   en   materiaal-
kennis,   projectieleer  en  natuurkunde,   gymnastiek   en
sport.



De  leerlingenwerkplaat8.

In   het   eerste  jaar  ontvangen  alle  metaalbewerkers-
in-de-dop  een  algemene   opleiding   in   de   werkplaatsen
van  de  Bedrijfsschool.  In  het  tweede  jaar  splitst  zich
deze  opleiding  in  een  training  per  ambacht.  Het  derde

jaar   vindt   hen   bezig   in  de  practijk,   onder  toezicht
van  speciaal   gekozen   leermeesters.   En   na   vier   jaar
ontvangen   de   leerlingen,   indien   zij   aan   de   gestelde
eisen   voldoen,  hun   vakdiploma  en  het  schooldiploma.

Geen   enkele   jongen   is    na    zijn    Philips-schooltijd
verplicht   bij   Phflips  in  dienst   te   treden.   De   meeste

jonge  vaklieden  doen  dat  maar  al  te  graag,  maar  wie
zijn  geluk  in  een  andere  industrie  wil  beproeven,  kan
vrij  zijn  gang  gaan.  En  waar  de  ex-leerling  ook tcrecht
komt,   als   hij   zijn   lessen   naar   behoren   in   practijk
brengt,  zal  hij overal een  gewaardeerd  en  gerespecteerd
medewerker  worden.
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en toch nog altijd niet genoeg.
In   1910   begon   het   met   175
woningen,   rond   het   sportter-
rein  gelegen,  in 1926 waren het
er  1270   en  in   1929   al   3830,
d.i.   30°/o   van   de   woningen,
die  Eindhoven toen telde.  350
woningen aan de Boschdijk wer-
den  in  1937   aangekocht   voor
/ 1.882.000,-, wel  de  grootste
huizenkoop,  die  ooit  in  Neder-
land  heeft  plaatsgevonden.
Naast   het   oude    Philípsdorp
ontstonden in andere delen der
gemeente  woonwijken van Phi-
lips   huizen;   ook   in   aangren-
zende gemeenten  als   Aalst   en
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Brede  straten  en  ruimc plantsoenen zijn
het   kenmerk   van   de   door   Philips  ge-
bouwdc  woonwijken.

Geldrop    (Tivoli)   werden   hele
Philips wijken gebouwd. Sedert
de  oorlog  kwamen  er  ca.  2000
woningen   bij,    waaronder    de
grote   wijk   bij   de   Brcdalaan,
de   Zweedsc   houten   woningen
bij  de  IJzeren Man,  de  Oosten-
rijkse houten woningen in TÍvoli
en  Tongelre,  en  de  zelfbouw-
woningen.  Verschillende  syste-
men    van    montage-woningen
kregen  daarbij  een  kans,   bijv.
de  Engelse  Airey-woningen  en
de  Nederlandse  Polynorm-wo-
ningen.
Deze    Philips   huizen   dragen,
in   hun   grote   verscheidenheid
van   uitvoering,   het   kenmcrk
van   de   tijd,   waarin   zij   ont-
stonden.   Daar   zijn   de   grote
woningen  aan  de  Beukenlaan,
in het Drentse dorp, zo genoemd
naar    de    gezinnen   met    vele
kinderen,  die  in  1928  en  1929
van   Drente   naar   Eindhoven
verhuisden.   Daar  zijn  de   wo-
ningen in Son met  ï/2 ha  grond
voor hen,.`die hun vrije tijd  aan
land-   en  tuinbouw  willen  be-
steden.   De   woningen   om   het
Hugo de Grootplein met bcton-
nen  vloeren en dakconstructies,
en  stalen  ramen;  getuigen  van
de  tijd,  waarin  hout  ontbrak
en  men  voor  de  keuze  stond:
bouwen   zonder  hout   of  hele-
maal  niet  bouwen.
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Sterke  materialen   worden  gcbruikt  zo-
dat  fabrieken  en  gebouwen  bestand  zíjn
tegen  de  tand  des  tijds.

Steeg   met   het   steeds   groeiend   aantal
werknemers, het aantal Philips woningen,
ook de  fabrieken ondergingen een geleide-
lijke  uitbreiding.
Toen   Phi]ips   in   1927   begon   met   het
fabriceren  van  radiotoestellen  deed  zich
spoedíg  de  behoefte  gevoe]en  aan  meer
ruimte. Zo ontstonden de hoge gebouwen
van  beton  op  het  terrein  Strijp.
Thans  staan  wij  aan  het  begin  van  het
televïsie  tijdperk.  De  fabricage  van tele-
visiebuizen   is   de   eerste   stap   geweest,
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De bouw van de rieuwe hal i§ reeds in een vergevorderd stadium.

Het  plaatsen  van  deze  stalen  bogen  zal  een  ieder  zich  w-el  her-
inneren.  Ilet  is  een  opname  van  de  constructie  van  de  nieuwe
hal  achter het  ontspanningsgebouw.  Na  het jubileum  zal  zij  een
gedcelte  van  de  machinefabriek  onder haar  enorme  stalen  span-
ten  bergen.

net  als  destijds  de  fabricage  van  radiobuizen.
Zij  bracht  al spoedig een  ruimteprobleem  met
zich mee voor dc glasfabriek, en voor de buizen-
fabríek.   Zulke   problemen   kunnen,   hoe   zeer
men  zich  ook  tijdelijk  weet  te  behelpen.  op
den duur aueen worden opgelost door bouwen.
Daarom ontstaat thans op het terrein Strijp 111
een  nieuwe  fabriek  voor  televisiebuizen.  Ook
verrees  midden in  het  Phflipsdorp,  achter  het
Ontspanningsgebouw,  een  grote  hal,  die  voor
velerlei  doeleinden  te  gebruiken  is.  Nadat  zij
bij het Jubfleum goede diensten hecft bewezen
komt zij ter beschikking van de machinefal"iek,
die  zeer  aan ruimtegebrek  lijdt.
Reeds   zijn   terreinen   beschikbaar   voor   toe-
komstige  uitbreidingcn.  Zo  houdt  Phílips  het
oog   op   de   toekomst   gericht   en   draagt   in
hoge  mate  bij  aan  de  voor  Nederland  zo  be-
langrijke  verruiming  van  de  werkgclegenhid.

De  kathodestraalbuizenfabriek  op  het  terrein  Strijp  111
nadert  haar  voltooiïng.
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Een veertje daalt omlaag. Zacht zwevend.  Het  komt

neer,  zonder  dat  U  iets  hoort.
Toch  veroorzaakt  die  va|lende  veer  geluidsgolven,
die  bij   versterking  tot  enorme  kracht  aanzwellen.
En  zelfs  een  kleine  Philips versterker is in staat, het

oorspronkelijk geluid tien millioen malen krachtiger
te  reproduceren.
Philips   versterkers   zijn  thans   onmisbare  hulpmid-

delen   geworden   op   sportvelden,   in   amusements-

gelcgenheden  .  .  .  en   in   de   nijverheid.   In   talloze
takken  van industrie levert de Philips versterker zijn

aandeel in de strijd  om  hogere  en  betere  productíe.
De   Philips  versterker  geniet  alom  een  onbeperkt
vertrouwen.  Daarin  weerspiegelt  zich  de  reputatie,
die Philips zich op allc gebieden van de electronische

techniek  heeft verworven. Een  wereldfaam, in zestig

jaar opgebouwd door allen, die hun  krachten gaven
aan  dit  altijd-jonge  bedrijf.
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