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Dames en Heeren!
Ter gelegenheid van den dag, waarop de
10.000ste van de beambten en arbeiders i n de
Philips' Fabrieken zijn intrede doet, is mij verzocht geworden, een klein overzicht te geven
over de geschiedenis van onze Vennootschap
voor de microfoon van den Philips-Indië-zender,
terwijl Hilversum voor uitzending in Nederland
zorgt draagt.
Ruim 36 jaar geleden, in het jaar 1891, werd
de firma Philips & Co. opgericht door mijn Vader,
Frederik Philips, te Zalt-Bommel en door mijn
Broer, Ir. G. L . F . P h i l i p s ; het centrum Eindhoven
werd uitgekozen, omdat hier een kleine bukskinfabriek, die was stopgezet, billijk gekocht kon
worden en omdat de arbeidersbevolking hier bekend
was als goed en intelligent.
Mijn Vader, die i n Zalt-Bommel kassier en
commissionnair in effecten was, tevens een
tabakskerverij en een koffiebranderij had, trad op
als geldgever, terwijl zijn zoon Ir. G. L . F . Philips,
de werkende vennoot was.
G. L . F . Philips, werktuigkundig ingenieur
van Delft, voelde tevens zeer veel voor de chemie,
had eenige jaren tevoren reeds i n een eigen daartoe ingericht laboratorium te Zalt-Bommel en te
Amsterdam de noodige proeven genomen voor de
vervaardiging van kooldraadlampen, welke —
haar men meende — een groot artikel Voor de
toekomst zouden worden. Het eerste jaar werd
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besteed aan installaties, die natuurlijk financieel
niet meevielen; verder was Ir. Gerard Philips aangewezen op personeel, dat met het vak in het
geheel niet vertrouwd was; hij moest derhalve in
dien tijd zoowel het technische als het comraercieele gedeelte bijna geheel alleen leiden. Vandaar
dat hy na 2 jaar schoon schip maakte, de dure
krachten aan den kant zette en alleen op zichzelf
ging bouwen.
De zaken gingen de eerste drie jaren lang niet
rooskleurig en veroorzaakten mijn Vader, zoowel
als mijn Broer, zorgwekkende dagen. Bijna was
men er toe overgegaan, de fabriek te
sluiten;
wederom werd beraad en men besloot, het bedrijf
nog é é n jaar als proef voort te zetten.
In 1891 begonnen, sloot het jaar 1894 voor het
eerst zonder verlies.
Waar het bezwaarlijk was, dat é é n persoon
zoowel de technische als de koopmansleiding op
zich nam, werd een commercieel medewerker gezocht en werd mij gevraagd, of ik soms vrienden
had, die lust gevoelden, mede de verantwoordelijkheid voor de zaak op zich te nemen. Tk was op de
Handelsschool te Amsterdam geweest, é é n jaar i n
bet effectenvak te Amsterdam en daarna een half
jaar te Londen. Geen van mu'n vrienden had evenwel trek, de groote stad te verwisselen met
dit
kleine provincieplaatsje, zoodat ik besloot in het
begin van Januari 1895 zelf van Londen naar hier
te komen en mij bereid verklaarde, om gedurende
zes maanden behulpzaam te zijn, opdat in dien tijd
naar een ander kon worden uitgezien. Daarna zou
ik terugkeeren naar mijn oud vak, omdat ik van
meening was, mij niet op mijn twintigste jaar i n
deze stad te moeten opsluiten. Wij werkten toen
met 30 arbeiders- (sters).
De nieuwe werkkring beviel mij echter z ó ó
goed, dat ik voorstelde, hier te blijven, waarmede
mijn Vader en Broer instemden.
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In het jaar 1895 maakten wij 500 lampen per
dag; (op het oogenblik is onze productie 250.000
lampen per dag). Het resultaat van dat jaar was,
dat wij, na eenige afschrijvingen, voor het eerst
winst maakten en wel ƒ 14.000.-. netto verdienden.
Het jaar daarop verdubbelden wy den omzet en
werden de verdiensten ook verdubbeld. In 1899
ontviel ons onze Vader, onze oudste firmant, de
Heer Frederik Philips, helaas veel te vroeg, echter
had hü' toch nog de voldoening gehad, dat, nadat
het kapitaal, dat hy in de zaak had gestoken, was
terugbetaald geworden, er ook nog goede winsten
waren uitgekeerd. Den grooten bloei heeft echter
helaas onze oudste oprichter niet mogen meemaken.. Zijn wü'ze en voorzichtige adviezen
waren voor ons van het allergrootste belang en
zijn voorzichtige financieele politiek is haar stempel blijven drukken op de afschrijvingen van onze
Vennootschap.
De concurrentie met de buitenlandsche fabrieken, vooral de Duitsche en Oostenruksche, was
bijzonder scherp.
Ondanks dat gelukte het ons,
in diverse landen met groote afzetgebieden vasten
voet te krijgen.
In 1907 werd de eerste metaaldraadlamp uitgevonden en kort daarop was Ir. G. L. F. Philips in
staat, ongeveer eenzelfde lamp op de markt te
brengen. Dit was iets geheel nieuws; terwijl de
vroegere kooldraadlamp 2>y Watt per Kaars verbruikte, was het verbruik van de nieuwe metaaldraadlamp ca. 1J4 Watt per Kaars, hetgeen dus een
groote besparing in electrische energie beteekende.
2

In 1908 werd de eerste ingenieur aan onze
fabriek verbonden.
De fabriek werd in 1908 te klein en er werd besloten den eersten grooten hoofdbouw in beton
naast onze gebouwen met platte daken te plaatsen.
In 1912 gingen wh' over tot het vormen
van een N.V. De Vennootschap werd opgericht
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met een kapitaal van ca. ƒ 6.000.000.—; in 1920
werd dit verhoogd tot ƒ 15.000.000.—; in 1924 tot
ƒ 18.000.000.— en in 1925 tot ƒ 23.000.000.— ; na
1 Dec. zal het kapitaal bedragen / 29.000.000.—.
In 1911 werd de eerste getrokken-draad-lamp i n
Amerika uitgevonden. Duitsche fabrieken hadden
een patent-overeenkomst met de Amerikaansche
fabrieken en tevens uitwisseling van ervaring; zij
gingen haar licht daar opsteken, terwijl wij i n het
duister tastten. Het was dus van 't grootste belang
om spoedig met de fabricatie der getrokken-draadlamp te beginnen. Waar mijn broer, G . L . F . Philips
niet naar Amerika kon gaan, daar hij te druk bezet
was met proefnemingen, om de nieuwe getrokkendraad-lamp te vinden, was het mijn taak, naar
Amerika te gaan, om te trachten, de noodige machines op te sporen voor het fabriceeren van den
getrokken draad. Gebeurde dit niet met den uitersten spoed, dan zouden onze magazijnen met de
gespoten-draad-lampen, die spoedig onverkoopbaar
zouden blijken, wegens de veel grootere breekbaarheid, gevuld zijn gebleven, wat een enorme schadepost had kunnen worden. N a 6 weken kwam ik,
begin November, met eenige machines terug, die
vermoedelijk voor den draad gebruikt werden. N a
onvermoeid zwoegen gelukte het mijn Broer en zijn
staf de getrokken-draad-lamp in het laboratorium
te voltooien.
E e n maand, nadat ik uit Amerika
terug in Nederland geland was, op St. Nicolaasavond voor zaken in Moskou zijnde, vond ik een
telegram, waarin (als St. Nicolaas-surprise) my
werd medegedeeld, dat de eerste getrokken-draadlampen in het laboratorium met succes brandden.
E e n buitengewone prestatie,
spreekt!

die voor zichzelf

Wy betrokken tot 1915 geregeld onze
glazen
ballons uit Duitschland en Oostenrijk, daar deze
in Nederland door de Nederlandsche glasfabrieken niet werden gefabriceerd.
Plotseling (vermoedelijk door onze buitenlandsche mededingers
bewerkt) werd in het begin van 1915 de uitvoer
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naar Nederland verboden. Wij waren geheel
afhankelijk van de buitenlandsche fabrieken. Op
een gegeven oogenblik stonden daar 2y millioen
ballons aan de Duitsch-Nederlandsche grens — het
waren 25 groote spoorwegwagons — die niet naar
Holland mochten worden uitgevoerd. Onze voorraad glas slonk gestadig en er werd natuurlijk
direct door ons naar middelen omgezien, om de
moeilijkheden te boven te komen. Het eerste, wat
gebeurde, was — dank zij de toenmalige Regeering,
— dat er een verbod kwam voor den uitvoer van
aardappelen uit Nederland, met de bepaling, dat
dit wederom zou worden opgeheven, zoodra
Duitschland den ballonuitvoer vrijliet. Het gevolg
was, dat Duitschland 5 a 6 weken geen aardappelen
kreeg. Deze maatregel werkte dusdanig, dat deze
25 wagons toen werden vrijgelaten en onder groot
enthousiasme van ons personeel reed de speciale
glastrein vanuit Venlo, met de Nederlandsche
driekleur in top, ons fabrieksemplacement binnen.
2

In dien tusschentijd hadden wij ons met een
Nederlandsche glasfabriek in verbinding gesteld,
om ballons te blazen; daar wij echter beiderzijds
niet tot een nauwere aaneensluiting wenschten
over te gaan, besloten wij zelf te gaan bouwen.

De eerste spade ging 15 Augustus 1915 in den
grond en 5 Januari 1916 werden ballons geblazen.
Een maand daarna kwam de tweede glasoven in
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bedry'f en waren wy' dus voor de leverantie van
glas van het buitenland geheel onafhankelijk. Op
het oogenblik wordt door ons gewerkt in de glasfabriek met 11 ovens, die meer dan 300.000 glasballons per dag maken.
Na den oorlog kochten wy nog een glasfabriek
in Silezië en richtten wy ook nog een glasfabriek
in België op. Deze dienen niet alleen voor onze
eigen fabricage, maar onze ballons, ons buis- en
staalglas, worden ook in grooten getale in het
buitenland door andere gloeilampenfabrieken gekocht.
Voor de fabricage van de gasgevulde lampen
betrokken wij tot midden 1915 het Argon, een
„Edelgas", uitsluitend uit Duitschland. Daar bestond de eenige fabriek, die een dergelijk gas
leverde. Evenals voor glas, werd ook voor dit gas
een Duitsch uitvoerverbod uitgevaardigd, met het
gevolg, dat wy ook hiervan verstoken waren.
Gevolg was, dat myn Broer, met zyn uitstekende
helpers, zich aan den arbeid zette en in 1916,
volgens een proces van onze eigen vinding, Argongas fabriceerde, dat veel zuiverder was dan het
Argon, dat wy tot dien dag van elders betrokken.
Ook ditmaal
zetten niet!

gelukte

de toeleg ons stop te

Toen gedurende den oorlog de aanvoer van
grondstoffen en de uitvoer van onze producten
groote moeilijkheden ondervonden, doordat de
scheepvaart-markt niet genoeg booten te onzer
beschikking kon stellen, kochten wy vier kleine
stoomschepen, die vanaf begin 1917 voor aan- en
afvoer hebben gezorgd en die ons onschatbare
diensten hebben bewezen. Na den oorlog werden
deze schepsn weer onmiddellijk opgeruimd.
Waar onze fabriek zich steeds door uitbreidde
en wy niet vlug en stipt genoeg bediend werden
voor onze emballage, besloten wy, in October 1919,
onze eigen Gartonnagefabriek te bouwen, die van-
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af het begin uitstekend voldeed. Sedert 1926
levert onze eigen papierfabriek het voor de
fabricage van golfcarton benoodigde papier.

Waar onze artikelen meer en meer een diepgaand wetenschappelijk onderzoek gingen eischen,
werd op initiatief van onzen vroegeren Directeur,
Ir. G. L. F. Philips, 8 Januari 1917 benoemd door
de Technische Hoogeschool in Delft tot Doctor
honoris causa, in 1922 ons nieuw laboratorium
gesticht. De Regeering gaf van de waardeering
voor Dr. G. L. F. Philips blijk, door hem te benoemen, eerst tot Officier in de Orde van OranjeNassau, later tot Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Mijn Broer nam begin 1922 ontslag als Directeur, hetgeen een groote leemte achterliet, doch
na zijn zoo'n werkzaam leven kwam hem zeker een
verdiende rust toe.
Naast electrische gloeilampen werd in 1918 de
fabricage van radiolampen ter hand genomen. In
dit artikel nemen wjj thans de eerste plaats in
Europa in.
De Radioafdeelingen in onze fabriek hebben
zich de laatste jaren dusdanig uitgebreid, dat
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reeds 40% van ons geheele personeel in de radioaf deeling is te werk gesteld. Eerst werd begonnen
met radiolampen, ontvang- en zendlampen; toen
begonnen wij, begin 1924, aan apparaten, als
geln'krichters. Weldra volgden de plaatspanningapparaten en in het najaar van 1926 brachten wij
onze nieuwe luidsprekers op de markt. Thans zijn
wjj met volle kracht bezig de productie van ons
nieuwe Ontvangtoestel op te voeren.
Om een beeld te geven van den omvang van
dergelijke artikelen en het succes, daarmede bereikt, moge dienen, dat b.v. de afdeeling luidsprekers in den tijd van één jaar denzelfden omzet
heeft bereikt, als een weverij, waar ca. 600 menschen werken; hetzelfde is het geval met de
afdeeling plaatspanningapparaten.
In onze eigen machinefabriek, waar de nieuwste machines door onze eigen ingenieurs en
constructeurs worden uitgedacht, werken ongeveer
600 metaalbewerkers.
De vloeroppervlakte van onze fabrieken en
laboratoria te Eindhoven beslaat 15 H.A., terwijl
in aanbouw zijn een zesverdiepingsgebouw, bestemd voor mechanische werkplaats, met een
vloeroppervlakte van y H.A., een nieuwe, vijf
verdiepingen beslaande radiofabriek, vloeroppervlakte iy H.A. en een groot gebouw voor schaftlokalen,
ontspanningsen vertooningszalen,
terwijl verder op het programma staan een school
voor industrieonderwijs, voortgezet Ambachtaonderwb's en Technisch Onderwijs. In aanbouw
is een administratiegebouw voor 1000 personen;
dit wordt binnenkort betrokken.
A

2

In 1891 begonnen met een klein kapitaal, dat
in 1895 tot / 150.000.— was uitgebreid, vertegenwoordigen op het oogenblik al onze terreinen,
fabrieksgebouwen, inrichtingen, magazijnen, fabrieken in vreemde landen, ondernemingen, waarin
onze vennootschap geïnteresseerd is, een waarde
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van meer dan ƒ 100.000.000.—. A l onze fabrieksgebouwen, inrichtingen, machines enz. enz. verschijnen reeds gedurende een reeks van jaren voor
ƒ 1 . — op de balans. In onze dochterondernemingen
werken ca. 7000 beambten en arbeiders- (sters).
Aan salarissen en loonen wordt in Eindhoven
alleen uitgekeerd ƒ 1.000.000.— per maand. In
laboratoria, fabrieken en kantoren, zijn meer dan
120 gestudeerden ondergebracht.
De kosten van het laboratorium hebben verleden
jaar hedragen ƒ 750.000.—, die der Octrooi- en
Patent-afdeeling ƒ 300.000.—.

En terwijl nu dan in de laboratoria nieuwe
toepassingen gezocht en gevonden werden eri daarop de techniek die uitvindingen in de practijk
bracht, was het onze koopmansstaf, die zich steeds
met vernieuwde energie op den afzet wierp, op de
sport, die van het begin af aan onzen handelsstaf
heeft bezield, om te trachten méér te verkoopen
dan de fabriek produceerde.
Dat kan men natuurlijk slechts bereiken, gesteund door een product van hooge qualiteit, door
intjjds tot in alle details doorgevoerde verkoopsorganisaties in de diverse landen op te bouwen en
door het aankweeken van knappe, energieke jonge
'Hollanders, om, wanneer het moment gekomen is,
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te kunnen beschikken over kundige, vertrouwde
leiders van onze filialen in het buitenland.
Eigen Philips Vennootschappen en kantoren
hebben wij in: Sydney, Shanghai, Rio de Janeiro,
Buenos-Aires, Madrid, Barcelona, Parijs, Brussel,
Londen, Milaan, Zürich, Genève, Kopenhagen,
Oslo, Helsingfors, Stockholm, Praag, Weenen,
Budapest, Berlijn en Warschau.
Ten slotte iets over de Sociaal-Economische
zijde van ons bedrijf:
Reeds vóór de oprichting van onze vennootschap
in 1912 hadden wy een uitstekend werkend Ziekenfonds, voor de uitkeering van geldelyken steun
by' ziekte. By de vorming van onze Vennootschap
zy'n wy' overgaan tot stichting van een goed Pensioenfonds voor beambten en arbeiders, zoowel als
voor weduwen en wezen.
Tevens hebben wy' aan onze fabriek verbonden
een eigen Polikliniek met doktoren en verpleegsters, waar gratis hulp wordt verleend; eventueel
worden de zieken ook aan huis bezocht, terwijl het
geheele gezin van deze gratis hulp kan profiteeren.
Wy' bouwden ca. 1300 beambten- en arbeiderswoningen, hygiënisch ingericht en tegen lage
huur verkrijgbaar; twee woninginspectrices zorgen
voor het goed onderhouden der woningen.
Wegens het groote gebrek aan werkkrachten,
bestaan by' onze Vennootschap plannen, om nog
een vy'f- a zeshonderdtal woningen te bouwen,
wanneer de Regeering, ter bestrijding van de
werkeloosheid, ons hierbij de hand wil reiken.
Voorstellen hieromtrent werden reeds door ons
gedaan.
De Heer en Mevrouw Dr. G. L. F. Philipsvan der Willigen stichtten een Studiefonds, waardoor kinderen van onze beambten en arbeiders,
die dit zelf niet kunnen betalen, in staat gesteld
worden, hun studiën voort te zetten. Wanneer
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dus begaafde jongens of meisjes in aanmerking
komen, de Ambachts-, Middelbare scholen, of de
Universiteit te volgen, geschiedt dit voor rekening
van dit fonds. Op het oogenblik zijn er 156 pupillen
in dit fonds ingeschreven.
Verder werd nog gesticht een Ondersteuningsfonds, dat ten doel heeft, die arbeiders, die door
hunne capaciteiten slechts laag loon kunnen
verdienen, een wekelijksche, geregelde uitkeering
te doen geworden.
Vermeld dient nog te worden de stichting van
een Sportpark voor de Philips' Sportvereeniging,
waar voetbal, hockey, cricket, tennis en korfbal
druk worden beoefend; een ontspanning na den
dagelijkschen inspannenden arbeid.
Het Philips-de Jongh-wandelpark, bestaande
uit 25 H.A. bosch, met mooie eiken dreven, werd
de Gemeente ter beschikking gesteld als publiek
park.
Een Philips-de Jong-Ontspanningsfonds werd
opgericht, om de menschen geregeld uitstapjes te
doen maken onder goede leiding. Zoo gaan Zondags bij goed weer 's zomers dikwijls extra-trams
met 1000 a 1200 menschen naar buiten.
De Philips' Harmonie geeft geregeld concerten,
zoowel in het Philipsdorp, in het Philips-de JongWandelpark, als in de stad.
Nog werden door Mevrouw Philips-de Jong
gesticht: Naai- en Verstelscholen, kookscholen,
wasch- en strijkcursussen, zoodat jaarlijks eenige
honderden meisjes, die den geheelen dag in de
fabriek werken en voordien, wanneer zij trouwden,
niets van het huishouden kenden, nu tot flinke
huisvrouwen, die orde en zuinigheid in hun toekomstig gezin brengen, worden opgeleid.
Niet onvermeld mag blijven, dat de Afdeeling
Onderwijs, die behalve een Lagere School met 250
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leerlingen en een Kleuterschool met 100 leerlingen,
nog avond- en dagscholen verzorgt, voor vervolgonderwijs, kantooronderwijs, nijverheidsonderwijs,
benevens een groote verscheidenheid van cursussen voor technisch onderwijs. Deze scholen e:i
cursussen tellen op het oogenblik tezamen reeds
ca. 2200 leerlingen.
Het technisch onderwijs zal binnenkort nog een
zeer belangrijke uitbreiding ondergaan.
Tucschen Directie, ingenieurs, assistenten, opzichters, bazen en het werkvolk bestaat een groot
wederzijdsch vertrouwen. Dank zij de „kern",
een adviseerend instituut, door de arbeiders en
de Directie gekozen, worden geregeld eventueele
klachten van het personeel onderzocht en ten
spoedigste uit den weg geruimd.
Te memoreeren is, dat het op 1 Juni van dit
jaar een groote gebeurtenis was, dat H.M. de
Koningin en H.K.H. Prinses Juliana den wensch
te kennen gaven, door den U allen bekenden Philips
Zender tot de Indische gewesten te spreken. Als
blijk van waardeering voor onze prestaties werden
toen decoraties uitgereikt aan verschillende leden
van ons personeel en aan mijzelf, hetgeen voor het
geheele personeel, zich één voelend met de fabriek,
een groote voldoening was.
Nog enkele cijfers wil ik U noemen, die spreken
voor de ontwikkeling van onze fabrieken:
In
„
„
»
»

1891 werd begonnen met
30 arbeiders,
1895 bedroeg dit getal
42
„
1900
„
„
„
400
1915
„
„
„
3100
1925
„
„
„
8100

en thans is voor onze industrie het historische
moment gekomen, dat de 10.000ste man zb'n intrede
gedaan heeft in onze fabrieken! In onze dochterondernemingen werken ca. 7000 menschen, dus te
zamen 17.090 arbeiders in totaal!
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Alvorens mijn causerie over de geschiedenis
van de Philips' Fabrieken te beëindigen, kan ik
niet nalaten, het Nederlandsche volk te danken
voor het vertrouwen, dat het heeft getoond in de
fabrikaten van onze Vennootschap en voor den
voortdurenden steun, dien wij hebben mogen ontvangen, terwijl hier tevens zeker op zijn plaats is
een woord van hartelijken dank voor de groote
toewijding, zoowel van het hoogere, als van het
lagere personeel, dat heeft geholpen, onze Vennootschap tot den tegenwoordigen bloei op te
voeren.
Het cijfer van 10.000 beambten en arbeiders(sters) in onze fabrieken in Eindhoven zal voor
ons allen een spoorslag zijn, op den ingeslagen weg
voort te gaan en wij rekenen dan ook voor de toekomst weer op den steun van ons eigen Vaderland!
Ik heb gezegd.
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REDE VAN DEN HEER ZAALBERG
Directeur-Generaal van den Arbeid
bij de huldiging op 31 October 1927
Mijnheer Philips, Mijne Heeren!
Ik heb er mij altijd zorgvuldig van onthouden
om deel te nemen aan jubilea of andere plechtigheden op fabrieken, omdat ik ze niet alle kan
bijwonen en geen onderscheid mag maken tusschen
ondernemingen, die mij alle even dierbaar moeten
zü'n. —
Nu
echter Zijne Excellentie de Minister van
Arbeid, Handel en Nijverheid mij verzocht heeft
hier te doen blijken van Zijn levendige belangstelling voor de 4 nullen, die een zoo sprekend beeld
geven van een der belangrijkste verschijnselen in
de nijverheid des lands, gevoel ik mij gelukkig van
mu'n geheelonthouding af te wijken en om geen
afgunstigen te maken, beloof ik voortaan steeds
aanwezig te zijn, wanneer op een fabriek de
10-duizendste arbeider zü'n intrede doet. —
Dat de Philipsfabrieken dit hooge punt bereikt
hebben, vervult ieder vaderlander met trots en
vreugde en het versterkt hem in het vertrouwen,
dat ons land er in kan slagen om door ontwikkeling
op industrieel gebied weder tot welvaart te komen
en aan allen, die werken willen, de gelegenheid te
bieden om door arbeid zichzelf en hun gezin te
onderhouden. —
Wat
hier is tot stand gebracht en onder Uw
leiding wordt voortgezet, Mijnheer Philips, is een
lichtend voorbeeld op velerlei gebied. In de allereerste plaats leeren we er uit, dat het bereiken van
dit
enorme succes te danken is aan zeldzame
bekwaamheid, werk- en wilskracht van velen, waardoor een geheel is ontstaan, waarin harmonische
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samenwerking bestaat tusschen wetenschap en
techniek, commercieele en bedrijfs-technische leiding, opleiding van en zorg voor het personeel. —
Het besef, dat om in stand te blijven het in den
internationalen strijd noodzakelijk was met Uwe
producten vooraan te blijven, heeft U er steeds
toe aangespoord alle moeilijkheden te overwinnen.
Ik vond het een genot om in de oorlogsjaren te
zien hoe Gij en Uw Broer, de eere-doctor in de
technische wetenschappen, telkens weer met een
energiek „het zal gebeuren" de remmen wist los
te krijgen, die Uw bedrijf met stilstand bedreigden.
Geen glas, geen argon, geen scheepsgelegenheid,
geen motorbenzine, het waren slechts nieuwe
prikkels om Uw bedrijf te volmaken en voor mij
blijft een symbool de vrachtauto met den grooten
gaszak er op, die toonde, dat niets in staat is om,
wat den naam Philips draagt, tot stilstand te
brengen. —
Na den oorlog kwam de verwoede concurrentie
met de machtige combinaties in de groote landen
en tot dusverre is het wonderbaarlijke behouden,
dat het kleine Nederland krachtig meespreekt in
dien kring der industrieele grootmachten. —
Dat zou niet mogelijk zijn geweest, wanneer
niet het bedrijf was uitgegroeid tot een machtige
organisatie met een keur van krachtige werkers
op alle gebied. Het Philips' Laboratorium onder
de leiding van Dr. Holst is een wetenschappelijk
centrum van wereldvermaardheid. Telkens nieuwe
vondsten als vrucht van onvermoeiden arbeid van
tal van bekwame mannen, stellen de fabriek in
staat om bij voortduring haar product te verbeteren
en nieuwe producten op de markt te brengen. Het
sterkst naar buiten sprekend in figuurlijken en
werkeljjken zin, was wel de groote gebeurtenis
van enkele maanden geleden, die Nederland en
Indië tot buurvrouwen maakte. —
Die natuurwetenschappelijke arbeid zou niet
tot stand zijn gekomen als er weer niet dat reus-
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achtige industrieele en commercieele orgaan was,
dat tegelijk het voedt en er kracht uit put. De
zou dan ook niet durven uitmaken, welk onderdeel
van dit grootsche geheel het meest tot zu'n groei
en bloei bijdraagt. —
Wanneer ik tracht na te gaan, welk aandeel
iedere afdeeling in den totaal-arbeid heeft en wat
de leiders dier onderdeden daartoe moeten
presteeren, dan word ik vervuld met eerbied voor
dien grooten staf, de onderdirecteuren, de afdeelingschefs, de procuratiehouders, de secretarissen
en de vertegenwoordigers in het buitenland, die
we vooral op dezen dag niet mogen vergeten. Het
zun de kapiteins op de vele schepen der vloot, die
de admiraalsvlag van Bestevaer Philips voert. —
Als we hierbij vanzelf denken aan namen als
Staal, van Walsem, Lokker, de Broekert, Gaarenstroom, dan zu'n we niet volledig maar toch typeerend. Ik wil echter, omdat haar taak mij bijzonder
ter harte gaat, ééne afdeeling memoreeren, dat is
zij, die de zorg heeft voor de bemanning van al
die schepen en aan wie het voor een belangrijk
deel te danken is, dat die duizenden arbeiders met
zorg gekozen en verder opgeleid worden en dat
getracht wordt, behalve goede arbeiders, ook
gelukkige menschen van hen te maken, hun ontwikkelingspeil op te voeren en hun stijgende
cultureele behoeften te bevredigen. Hand in hand
daarmede gaat de zorg voor den woningbouw. De
naam Philips is aan deze schoone taak vooral
verbonden door den leidenden en bezielenden
arbeid van Mevrouw Philips-De Jongh.
Allen, in welk onderdeel van deze lampen- en
radiowereld zij ook werkzaam zu'n, putten hun
bezieling voor een groot deel uit de rijke bron,
die steeds midden in alle zaken te vinden is in Uw
persoon, Mijnheer Philips, die nog steeds met
dezelfde alles overtreffende leidersgaven de teugels voert. —
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Wij hopen, dat nog lang de leiding blijft in de
handen van den Heer Philips. Hij zal telkens
nieuwe moeilijkheden weten te overwinnen of die
komen van zu'n concurrenten, van vreemde regeeringen, van de naar zijn zin niet genoeg voortvarende besturen van stad en land. Bedenkt
hierbij, dat ook de Ruyter en Tromp wel eens
slecht te spreken waren over de Staten van
Holland en West-Friesland, maar toch kozen zij
zee en hielden den moed er in. —
Het klinkt vreemd in dezen tijd van werkloosheid allerwegen, dat hier maar altijd handen te
kort komen en woninggebrek den aanvoer uit
minder gelukkige streken tegenhoudt. —
Het zu'n de mijnen met haar meer dan 30.000
mijnarbeiders en Eindhoven met zijn Philipslabrieken, die er het meest toe bijdragen, dat de
Zuidelijke provinciën een oase zijn in het op nog
vele plaatsen woestijn-dorre bedrijfsleven van
Nederland. Honderden gezinnen, die elders in
nood leefden, vinden daar weer bestaanszekerheid
•en ik hoop van harte, dat die stroom van werkvindenden niet gestuit zal worden door woninggebrek, wanneer het bedrijf gelegenheid biedt om
opnieuw honderden in nood verkeerenden uit zijn
welvaartsbron te laven. Met te meer vertrouwen
-zien we dien aanwas van personeel, omdat de
directie steeds getoond heeft haar groote verantwoordelijkheid te beséffen voor het behoud van
werkgelegenheid voor haar duizenden arbeiders. —
Nog een enkel woord over een onderwerp, dat
mn' bijzonder ter harte gaat, namelijk den 8-urendag. Industrieelen van het kaliber van Philips,
men zie naar de pioniers in Engeland en Duitschland, hebben door daadwerkelijk te toonen, dat met
een 8-urigen arbeidsdag een bedrijf tot grooten
bloei is te brengen, meer gedaan voor de verwezenlijking van dit ideaal dan een wetsvoorschrift
alleen zou kunnen doen. De groote spanning
waaronder in Uw bedrijffeijnasteeds gewerkt moet

20
worden, heeft U menigmaal genoopt tot het aanvragen van overwerkvergunigen, nu voor deze dan
voor die afdeeling. Niet altijd waren we het dan
eens. U werd in spannende tijden het sterkst
gedreven door den drang van uit het bedrijf, ik
bleef sterker onder den invloed van de zeer hooge
waarde, die ik voor de arbeiders hecht aan den
8-urendag, die tegelijk hen verheft tot hoogere
geestelu'k en cultureel leven en hun meer liefde
voor den arbeid geeft. Maar gaarne erken ik,
dat hier krachtig gestreefd wordt naar zoo min
mogelijk afwijkingen en dat die streven en zu'n
resultaten er belangrijk toe bijdragen den algemeenen achturendag te grondvesten. —
Nog veel goeds en ontzagwekkends zou ik van
de Philipswereld willen en kunnen zeggen, maar
ik moet nog iets overhouden voor den 20.000sten
arbeider, dien ik reeds zie naderen. —
Gelijk de vloten onzer voorvaderen, die om
de Noord of om de Zuid naar nieuwe welvaart
voor het vaderland zochten, zich door geen macht
ter wereld lieten weerhouden, zal deze vloot met
haar flinke bemanning, haar bevaren onverschrokken kapiteins en haar met roem beladen maar nog
naar meer overwinningen dorstenden bestevaer,
ons land een eereplaats helpen verschaffen in de
rij der industrie-staten tot heil van heel het
Volk. —
En wanneer de geest, die voor de Philipsfabrieken tot het feest van dezen dag heeft geleid,
meer en meer vaardig wordt over de leiders van>
het bedrijfsleven in Nederland:
„Dan zeilen wij op iedere ree
„Zoo goed nog als de beste mee."

LS.
Van verschillende zijden ontvingen wij het verzoek om toezending
van de rede, welke ter gelegenheid van het in dienst treden van den
10.000sten werknemer bij de PMips Fabrieken op 31 October j.L door den
Heer A. F. Philips voor de microfoon van den Philips Kortegolfzender
werd uitgesproken.
Wij hebben de eer U hierbij een afdruk van deze rede te doen
toekomen, waaraan de door den Heer C. J. Ph. Xaalberg, DirecteurGeneraal van den Arbeid, bij de huldiging gehouden toespraak is toegevoegd.
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
N.V. Philips Radio
1

Eindhoven, 12 November 1927.

WELKOM VREEMDELING.
Het feit, dat. in de Philips-fabrieken te Eindhoven de 10000ste employé zijn mtrede
deed is feestelijk herdacht. De nieuw aangekomene kreeg een enveloppe met tnhowt.
Onzè foto: de heer Philips te midden van het personeel; geheel Imks de nieuw
aangekomene.

M A T E R I A L E N TENTOONSTELLING TE BERLIJN.
Te Berlijn aan den Kaiserdamm, werd een groote Materialen-tentoonstelling georganiseerd, waar werkstukken op alle gebied te zien
waren. Hierboven een stand
voor warmte-voorziening.
hoofd weg van den jongen die
de kaars vasthield, waarmee N e l son het lak warm maakte; de
kaars viel op den grond.
„ E e n ' andere
kaars".
beval
Nelson, die het lak nog .in zijn
Generaal Stewart, die bij hem
in de kajuit w a ^ en die den brief
"<w .ivupeimagen moest overbrengen, merkte op. dat h é t er m i -

