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Hoog aan de hemel trok een nauwelijks zichtbaar stipje
een brede, witte streep. Het stipje was een vliegtuig,
de witte streep een langgerekte wolk van zwevende
ijskristallen . . .

Voor het vliegtuig was vertrokken dreef een dek van zwarte wolken
over de stad en het werd zo donker, dat men in alle wijken, ook al was
het nog meer dan twee uren voor zonsondergang, de straatlantaarns
opstak. De kinderen, die van school kwamen, vonden het maar een
heerlijk avontuur: die onheilspellende wolkenlucht, de geheimzinnig
loeiende wind en daartegenover het veilige gevoel dat de thuiskomst
bood, - moeder, wachtend met een kopje thee en een lekkertje onder
de gezellig brandende huiskamerlamp. Op de kantoren hoopte men
thuis te zijn voor de bui kwam. Dit werd echt een avond om in een
luie stoel een boek te lezen of naar de radio te luisteren.
Op de luchthaven had men de nachtverlichting moeten inschakelen.
Toen de eerste vlieger bij de meteorologische dienst zijn weerberichten
kwam halen, bleek hem dat het wolkenfront zich naar het zuiden tot
in Frankrijk en tot een hoogte van 5000 meter uitstrekte, zodat het ’t
beste was zo snel mogelijk tot 5500 meter te stijgen, waar bovendien
een krachtige rugwind heerste. De passagiers maakten zich nogal on
gerust, maar de stewardess verzekerde hun dat afgezien van een kwar
tiertje remous onmiddcllijk na de start de vlucht naar Rome onder
ideale weersomstandigheden gevlogen zou worden.
Voor het begin van de startbaan werden de motoren en stuurorganen
gecontroleerd en daarop vroeg de vlieger per radiotelefonie aan de ver
keerstoren toestemming om te starten. Zodra het ’you are cleared to
take off’ over de radio binnenkwam, draaide het vliegtuig de bocht om,
kreeg het van de rood-wit geblokte wagen van de Runway Control
een groen flikkerlicht en taxiede het de startbaan op. Het geronk der
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motoren zwol nu aan tot een oorverdovend gedaver, sneller, steeds
sneller rende het vliegtuig over het beton en voortgestuwd door de
kracht der brullende explosies kreeg het tenslotte zulk een orkaansnelheid, dat de neus omhoogtrok en de wielen het contact inet de
grond verloren. Langzaam en sierlijk bewoog het landingsgestel naar
binnen in de gestroomlijnde romp als verfoeide het hoogmoedig de
aanraking met het aardse.
Voor de majestueus opstijgende vogel was de stad nu een vormloze
grijze massa geworden met daarin een netwerk van honderdduizenden
lichtjes, flonkerend als dauwdruppels aan een spinneweb in de vroege
morgenzon. Lang konden de passagiers echter niet van die diamanten
schittering genieten, want reeds flitsten de eerste wolkenflarden langs
de vleugeltippen en striemden de slagregens tegen de ruiten. Het vlieg
tuig daar binnen in de wolken deinde als een schip in de branding. Het
werd steeds donkerder en de passagiers, die hun stoelriemen nog niet
hadden durven losmaken, vonden het een veilig gevoel dat de kajuitverlichting brandde.
In de cockpit kroop de naald van de hoogtemeter met eenparige snel
heid over de schaalverdeling. Klikkend met zijn seinsleutel zocht de
boordtelegrafist contact met Brussel, dat zich al spoedig met duide
lijke signalen door het getjilp en gefluit der vele morseseinen aankondigde. De telegrafist vroeg een radiopeiling aan. Turend op zijn
kompas verlegde de vlieger de koers twee graden naar het oosten, — nu
er blind gevlogen werd was hij geheel op zijn instrumenten aangewe
zen. De gasmanetten stonden op ’full’, 12 000 gemotoriseerde paardekrachten trokken de tienduizenden kilo’s metaal, benzine, vracht en
mensen door woelige, natte nevels omhoog.
Onder de passagiers was een jongen van veertien jaar, die nog nooit
had gevlogen. Gespannen keek hij naar buiten als verwachtte hij een
wonder. Wat had hij in die korte tijd niet allemaal beleefd! De rit
door de verduisterde stad met haar vele lampjes, de eigenaardige sfeer
van het vliegveld, het enigszins angstige gevoel toen de motoren zo
begonnen te daveren en het hele toestel trilde. Toen de start — over
rompelend en adembenemend ... het wegzinken van het luchthaven
complex ... de stad, die een kolonie van glimwormpjes was geworden ...
de steile klim door de woeste, donkere wolken: hoe wonderlijk, en
tevens, hoe fascinerend was dit alles, en nu . . .

6

Er kwam plotseling iets van blijdschap over de jongen, een gevoel
van vertrouwen, van opluchting doorstroomde hem. Het waren niet
de lampjes in de kajuit, die zwakker begonnen te branden, neen, het
was buiten, daar buiten werd het steeds minder donker. Zou dit . . .
Nog heviger remousstoten kondigden de toppen der wolken aan, —een
melkwit waas omringde nu het vliegtuig. De jongen drukte zijn neus
tegen de ruiten: ja, nu kwam het, ’t wonder waarop hij gewacht had
en inderdaad, opeens vervaagde de witte sluier, losten de dampen zich
op in de ijle luchtlagen en steeg de glanzende vogel gonzend uit het
sneeuwwit wolkenschuim omhoog: omhoog in een azuur-blauwe onein
digheid, omhoog naar de stralende zon. En op dat moment wist de
jongen wat hem nu na die vlucht uit het duister zo onuitsprekelijk
gelukkig maakte: iets dat aan alles nieuwe schoonheid en nieuw leven
gaf . . . het Licht!
’Een voordracht over de electriciteit door Dr H. A. Lorentz’ las
Gerard Philips in het programma voor Donderdagavond 18 Decem
ber 1875 van het Natuurkundig Genootschap ’Wessel Knoops’.
Tjonge, dat kon interessant worden. De jonge Lorentz met zijn heldere
betoogtrant en zijn scherpe kijk op de natuurkunde als spreker, — en
een onderwerp, zoals er geen tweede was. Want wat was er belang
wekkender dan de electriciteit, deze geheimzinnigste aller natuur
krachten !
Gerard vond het al lang niet meer jammer dat hij het gezellige ouder
lijk huis in het knusse Zaltbommel tijdelijk had moeten verlaten om
in Arnhem op de Hogere Burgerschool te gaan. Jammer overigens
dat Lorentz, die op dezelfde banken had gezeten als hij zelf, alleen
maar les gaf op de burgeravondschool. Als Gerard voor iemand be
wondering had, was ’t Lorentz, die, zoals hij had horen vertellen, op
zijn tiende jaar in een boekenstalletje een oude logarithmentafel had
gekocht om daarmee, nadat hij zich het logarithmisch rekenen eigen
had gemaakt, gemakkelijker de ingewikkelde composietsommen met
hun lange vermenigvuldigingen en delingen te kunnen uitrekenen.
Lorentz, met zijn fabelachtig geheugen, die bij de verplichte kennis
making op de Leidse Studentensociëteit de kring van een paar dozijn
studenten rondging en daarbij zorgvuldig ieders naam in zich opnam,
zo zelfs dat hij om herhaling vroeg als hij iemands naam niet gehoord
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had. Aan het einde van de kring gaf men hem te verstaan dat dit geen
zin had; Lorentz wist nu immers toch niet hoe ieder heette? Tot
ieders verbazing wist hij het wel: zonder haperen, zonder zich te ver
gissen ! Maar bovenal voelde Gerard zich aangetrokken tot Lorentz
als de veel-belovende jonge wis- en natuurkundige, wie de grote
professor Kaiser geen tentamen in de theoretische astronomie wilde
afnemen omdat zijn examinandus toch alles wist wat hij hem kon
vragen. En nu, als kroon op Lorentz’ studie en als triomfantelijke
afsluiting van zijn jongensjaren enkele dagen tevoren, op de elfde
December 1875, zijn promotie op de dissertatie getiteld ’Theorie van
de reflectie en breking van het licht’, die men in wetenschappelijke
kringen een meesterwerk had genoemd. Hendrik Antoon Lorentz,
22 jaar oud, Doctor in de wis- en natuurkunde, gepromoveerd summa
cum laude: met de hoogste lof!
Hem als leraar! dacht Gerard. Maar dan niet in de wiskunde, die
Lorentz op de burgeravondschool doceerde, maar in Gerards lievelings
vak: de natuurkunde. Bij de wiskundelessen schoot Lorentz in één
opzicht te kort. Ondanks al zijn geleerdheid en ondanks de ongetwij
feld ter verhoging van het prestige gefokte baard vond Lorentz ’t
soms moeilijk zijn slechts enkele jaren jongere leerlingen rustig te
houden. Wetende dat ze grapjes gingen maken als hij zijn rug naar de
klas keerde, had Lorentz een methode gevonden om meetkunde te
geven zonder zich ooit te hoeven omdraaien. Vóór de les tekende hij
de figuren op het bord en de letters in de hoekpunten prentte hij zo
goed in zijn geheugen, dat hij de ingewikkeldste vraagstukken kon
behandelen zonder naar het bord te kijken, dus zonder de klas ook
maar een moment uit het oog te verliezen. Dat Lorentz hiertoe zijn
toevlucht nam, vond Gerard eigenlijk wel sympathiek, want dit pleitte
in zijn geval voor zijn goedheid. Leve Lorentz, de leraar, die een te
vriendelijk man was om echt streng te wezen!
Ja, Arnhem was een heerlijke stad en het fijnste van alles vond
Gerard ’Wessel Knoops’, het natuurkundig genootschap, dat in
1824 was opgcricht door de Arnhemse apotheker Wessel Knoops,
een man met een hartstochtelijke belangstelling voor de natuur
wetenschappen. Met andere beoefenaren der natuurkunde vormde
hij een sociëteit, waar men niet bijeenkwam voor een gezellige kout
over ditjes en datjes, noch voor kaarten, biljarten of glaasjes geestrijk
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vocht, maar voor het zich gemeenschappelijk verdiepen in de gehei
men der natuur. In deze werkgemeenschap discussieerde men over
de natuurkundige problemen van de dag en deed men tezamen aller
hande proeven. In de loop der jaren was de oorspronkelijke vrienden
kring uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met een eigen gebouw
aan de Weerdjesstraat, waarin tal van natuurwetenschappelijke curiosa
en zelfs een uitgebreid instrumentarium waren gehuisvest. Hier ont
moetten elkaar allen, die de natuurkunde liefhadden, hetzij op de volks
voordrachten, hetzij op de werkavonden van de vereniging.
In een van de galerijen van de voordracht- en demonstratiezaal met
haar eikenhouten betimmeringen en haar grote koperen gasbranders,
wier vlammen zulk een behaaglijk aandoend licht verspreidden, zat
de jonge Gerard Philips, - in gespannen verwachting. Alles wees er
op dat het een grootse avond zou worden. Een van de leden van het
genootschap was bezig allerlei geheimzinnig uitziende toestellen op
de vele meters lange demonstratietafel te plaatsen. Wat zag dat alles
erveel-belovend uit! Die toestellen kende Gerard alleen maar van de
houtsneden in zijn natuurkundeboek. Deze avond zouden ze gede
monstreerd worden! Op school was hij bij natuurkunde nog lang niet
aan de electriciteit toe, maar van zijn opgespaarde zakgeld had hij
zich een boek over dit onderwerp aangeschaft en menig keer had hij
daarin tot diep in de nacht bij een kaarsje liggen lezen over de won
deren der electriciteit die hem van een blakende geestdrift vervulden.
Wat had hij niet gefantaseerd om die romantische gravures van electriseermachines en inductieklossen, hoe graag had hij niet eens
geneusd in de kasten van het natuurkundig kabinet, waar deze toe
stellen achter slot en grendel stonden. Maar nu, op deze avond, zouden
zijn hartstochtelijkste verlangens op dit gebied werkelijkheid worden
en zou hij met eigen ogen de werking van deze mysterieuze toestellen
mogen aanschouwen!
Toen de jonge Lorentz binnenkwam en het spreekgestoelte beklom,
barstte er een stormachtig applaus los en staande brachten de burgers
van Arnhem hulde aan hun jeugdige stadgenoot, die zich in Leiden
al zo veel roem verworven had. In welgekozen bewoordingen heette
de voorzitter van het genootschap de bezoekers welkom en wenste hij
Lorentz geluk met diens wel zeer eervolle promotie. Gerard kon
duidelijk merken dat Lorentz van al dat huldebetoon eigenlijk niets
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moest hebben, niet uit verlegenheid, maar omdat het niet strookte
met zijn eenvoud. Het publiek begreep dit en weldra kon Lorentz
onder een aandachtige stilte zijn voordracht beginnen.
’Zeer geachte dames en heren! De vererende mij voor deze bijeen
komst gegeven opdracht zal ik het best kunnen vervullen door uwe
aandacht voor een onderwerp van enigszins algemene strekking te
verzoeken. Ik heb gemeend dat enige beschouwingen over de ver
schijnselen van de electrische stroom niet misplaatst zouden zijn;
inderdaad zal, naar ik vertrouw, wat ik u daarbij van nieuwe uit
komsten en nieuwe gezichtspunten zal kunnen zeggen, wel geschikt
zijn om Uwe bewondering en belangstelling op te wekken voor de
nieuwste vorderingen van deze jongste tak der natuurwetenschap.
Een gewichtige vraag is al aanstonds deze of men zich moet voorstel
len dat in een electrische stroom werkelijk het een of het ander, iets
materieels of substantieels, of hoe men het noemen wil, in beweging
verkeert. De eigenschap der electriciteit, van zich over zekere licha
men te verspreiden en zich op alle delen der oppervlakte te vertonen,
heeft de mening doen ontstaan dat de electrische verschijnselen wor
den voortgebracht door een eigenaardige, zeer ijle vloeistof, die
evenals gassen de neiging vertoont zich zoveel mogelijk te verspreiden.
Deze onderstelling, want meer is het niet, heeft weliswaar het voordeel
een duidelijk denkbeeld te geven van de beweeglijkheid van datgene,
wat de electrische verschijnselen te voorschijn roept, doch een bewijs,
dat de electriciteit werkelijk een ijle vloeistof zou zijn, is niet te geven.
Evenmin kunnen wij de electriciteit in verband brengen met de
moleculaire structuur, die de natuurkunde aan alle stoffen toekent.
Laten wij ons daarom niet afvragen ” Wat is electriciteit?”, maar laten
wij nagaan hoe de electriciteit kan worden opgewekt, welke verschijn
selen wij er mee teweeg kunnen brengen en welke practische mogelijk
heden deze ons bieden. Het een en ander zal worden afgewisseld met
enige demonstraties, waarbij wij ook de jongste aanwinsten van het
Natuurkundig Genootschap, de eergisteren gearriveerde dynamoelectrische machine van Gramme en de daarbij behorende gasmotor,
kunnen bewonderen. Tot slot zullen wij trachten ons een beeld te
vormen van de toepassingen der electriciteit in de toekomst, die veel
belovend, ja, ik meen te mogen zeggen, zeer veel belovend lijken.
’De oudste 'wijze van opwekking van electriciteit, door wrijving, is
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door haar eenvoud en door de hoge potentiaalverschillen, die hier
bij optreden, zeer geschikt voor allerhande proefnemingen, maar de
geringe hoeveelheden en de geringe stroomsterkten maken de door wrij
ving verkregen electriciteit te enen male ongeschikt voor practische
doeleinden. Konden de oude Grieken reeds wrijvingselectriciteit
opwekken door barnsteen met een lap te wrijven, wij kennen krach
tiger middelen om zulks te doen zoals de stoomelectriseermachine
van de Engelse machinist Armstrong, waarbij de stoommachine op
isolerende glazen poten staat opgesteld en de ontsnappende positiefelectrisch geladen stoom de ketel electriseert, — en de influentieelectriseermachine van Holtz, onlangs verbeterd door Hertsch, waar
over ook het Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops beschikt.
En misschien mag ik u in dit verband ook herinneren aan de wel zeer
grote wrijvingselectriseermachine, die onze landgenoot Van Marum,
directeur van de Teylers Stichting te Haarlem, tachtig jaar geleden
vervaardigde. Met glasschijven van 1.62 diameter en een batterij van
25 Leidse flessen konden hiermee vonken van zestig centimeter wor
den opgewekt. Hoe ontzagwekkend groot hierbij het potentiaalver-
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schil moet zijn, blijkt als u bedenkt dat met een paar duizend Danielelementen nog maar een vonk van 1 mm te verkrijgen is.
’Om over sterkere stromen te beschikken was men nog niet zo lang
geleden geheel aangewezen op de elementen van Volta, zo genoemd
naar de Italiaan Volta, die ze een eeuw geleden voor het eerst toe
paste, daarbij voortbouwend op de ontdekking van Galvani: het
kikvors-experiment, dat u ongetwijfeld bekend is. Het element van
Volta is in zijn eenvoudigste vorm een glazen bakje met verdund
zwavelzuur, waarin een plaatje koper cn een plaatje zink zijn
geplaatst. Van deze platen, de polen genaamd, kan men een electrische
stroom afnemen. Een bezwaar is echter het snel dalende potentiaal
verschil tussen de polen, een gevolg van isolerende gasbelletjes, die
zich op de koperen plaat afzetten. Verschillende natuurkundigen
hebben dan ook andere samenstellingen van metalen en vloeistoffen
uitgedacht die niet alleen het voordeel hebben van een sterkere wer
king, maar ook gedurende veel langere tijd een standvastige stroom
leveren. Deze standvastige elementen bevatten twee metalen of een
metaal en een koolstaaf en een of twee vloeistoffen. Ze worden naar
hun uitvinders Daniel-element, Bunsen-element, Leclanché-clement
en Grove-element genoemd. Hoe hierbij de electriciteit wordt opge
wekt, weten wij niet, maar wij vermoeden dat deze een gevolg is van
een scheikundige werking. In ieder geval vormen al deze elementen
een zeer waardevol hulpmiddel bij het werken met electrische stromen.
Maar tevens zijn zij een stroombron, die steeds grote zorg vereist. De
werkende leden van Wessel Knoops weten uit eigen ervaring hoeveel
tijdrovend onderhoud nodig is voor de batterij van honderd Leclanchéelementen, die in de kelder van dit gebouw staat opgesteld. De schei
kundige stoffen tasten de metalen aan en veroorzaken kristal-afzettingen, de platen moeten regelmatig worden schoongemaakt of ver
vangen, de chloor-ammonium-oplossing moet regelmatig vernieuwd
worden, het is niet mogelijk gedurende langere tijd grote stroomsterkten af te nemen en zo zijn er nog meer bezwaren’.
’Maar gelukkig beschikken wij in onze tijd over een toestel, waarmee
wij wel constante sterke stromen kunnen opwekken, een toestel, waar
van wij de werking te allen tijde volledig kunnen stopzetten, dat dan niet
aan slijtage of bederf onderhevig is, en dat ons de mogelijkheid verschaft
de beweegkracht van mensen of paarden, of van stoommachines of gas-
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motoren om te zetten in electriciteit. En hier, geachte toehoorders, zou
ik graag uw speciale aandacht op vestigen op de magneto-electrische
werktuigen, die naar mijn mening grootse vooruitzichten bieden en die,
zoals ik u straks nader zal uiteenzetten, wellicht een geheel nieuw
tijdperk in onze maatschappij zullen inluiden! Zij berusten alle op het
in 1831 door Faraday ontdekte beginsel, dat in een gesloten geleider
een stroom kan ontstaan ten gevolge van de verplaatsing van een
stroom of van een magneet in de nabijheid van die geleider.
’ln 1857 bouwde Werner Siemens zijn ”magneto”, bestaande uit een
magneet in hoefijzervorm, tussen welks polen zich een dubbel Tvormig weekijzeren anker bevond, dat met geïsoleerd koperdraad was
omwikkcld. Door het anker te draaien kon men van de uiteinden der
draadwikkeling een electrische stroom afnemen. De grootste vooruit
gang echter dateert van 1866, toen Siemens het dynamo-principe
uitvond, waarbij de magneet werd vervangen door de veel krachtigere
electromagneet. Dit principe en het zgn. ringankcr van de Belg
Gramme leidden tot de dynamo-machine, die ons, zolang zij wordt
rondgedraaid, zeer sterke stromen kan leveren! Het merkwaardige
daarbij is dat de dynamo daarbij voor de stroomvoorziening van zijn
eigen electromagneet zorgt! Graag zou ik nu hulde brengen aan het
bestuur van het Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops, dat ten
behoeve van de natuurkundige onderzoekingen zulk een Gramme
dynamo-machine heeft aangekocht, waardoor men hier in Arnhem
over een der krachtigste stroombronnen van Nederland beschikt! Deze
pioniersdaad getuigt van practisch inzicht, gepaard gaande met durf
en een vooruitziende blik!’
Nadat de toehoorders hun instemming hadden betuigd, kondigde
Lorentz de eerste serie demonstraties aan. Hij deed de proeven zelf
en toonde zich daarbij een vaardig experimentator. Begonnen werd
met een glazen staaf met een zijden lap te wrijven. Lorentz bracht
daarna de staaf bij een verguld vlierpitbolletje, dat met een zijden
draad aan een glazen standaard was opgehangen. Zoals verwacht kon
worden, trok de staaf het bolletje aan. Bij de aanraking nam het
bolletje een gedeelte van de positief electrische lading over en werd
het door zijn gelijknamige lading door de staaf afgestoten. Dit was
een demonstratie van de wrijvingselectriciteit in haar eenvoudigste
vorm, die een licht vlierpitbolletje in beweging kon brengen.
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Indrukwekkender was de uitwerking van de door Hertscli verbeterde
electriseermachine van Holtz, die door Lorentz met grote snelheid
werd rondgedraaid. Uit de koperen vonkbollen sproeiden met een
sappig geknetter hele ritsen vonken, een schouwspel zo fantastisch,
dat het de jonge Gerard in verrukking bracht. Lorentz bracht nu de
mogelijkheid van het bewaren, het ’opzamelcn’ van de electriciteit
aan de orde en demonstreerde de condensator, die in de gehele weten
schappelijke wereld bekend stond onder de naam ’Leidse fles’. Op
geestige wijze vertelde hij hoe Cunaeus en Van Musschenbrock in 1747
in de Universiteit van Leiden probeerden water in een flesje te electriseren en hoe een verschrikkelijke schok tot een uiterst belangrijke
uitvinding leidde. ’Zelfs voor de koningstroon van Frankrijk zou ik
zo’n verschrikkelijke schok niet nog eens willen doorstaan,’ had Van
Musschenbroek aan zijn Franse collega Réaumur geschreven. Het
vermogen van de Leidse fles om een electrische lading vast te houden
werd spoedig bekend en weldra zwierven over heel Europa lieden
rond, die tegen een zacht prijsje door middel van de Leidse fles
schokken verkochten. De pastoor Rolet zond de ontlading van een
grote Leidse fles door 180 soldaten van de Franse garde, die elkaar
met de handen moesten vasthouden. Tot groot vermaak van de Franse
koning en zijn gevolg maakten alle soldaten op hetzelfde ogenblik een
sprong in de lucht, ’lk hoef u er niet op te wijzen’, zei Lorentz, ’dat
men alle voorzorgen genomen had om te maken dat de sterkte der
lading niets te wensen overliet’.
Lorentz had een Leidse fles met de electriseermachine opgeladen en
liet zien dat na enige tijd de lading nog aanwezig was. Met een ont
laadtang trok hij er een knallende vonk uit. Dat men met zulk een
vonk een gasmengsel kon doen ontbranden, demonstreerde Lorentz
met de ’pistool van Volta’. Met een glazen toestel, welks werking hij
later zou laten zien, vulde Lorentz een koperen fles met een mengsel
van zuurstof en waterstof in een verhouding van 1 : 2. Knalgas! Hij
sloot de koperen fles af met een kurk, die hij diep in de hals duwde.
Door de koperen wanden staken twee glazen buisjes met koperdraden,
aan welker uiteinden een koperen bolletje was bevestigd. De Leidse fles
werd via het pistool van Volta ontladen, de vonk deed het knalgas
exploderen, een ware donderslag daverde door de zaal en de elec
trische champagne slingerde de kurk tot in de verste galerij.
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Na de ietwat luidruchtige wrijvingselectriciteit kwam de voltase
oftewel galvanische electriciteit aan de beurt. Om het vermogen om
electrische stromen te leveren van enkele Leclanché-elementen aan
te tonen, verbond Lorentz de polen van de batterij met de platinadraden in de uiteinden van een U-vormige buis, welke was gevuld met
aangezuurd water. In het water trad een heftige gasontwikkeling op,
waarbij de belletjes naar boven borrelden: het water werd door de
electrische stroom ontleed in zijn bestanddelen waterstof en zuurstof.
Lorentz merkte op dat men volgens dit beginsel kon meten hoeveel
stroom door een stroomketen vloeide. Als eenheid nam men daarbij
aan de hoeveelheid electriciteit, die nodig was om één milligram water
te ontleden.
’De belangrijkste ontdekking op het gebied der electriciteit,’ zei
Lorentz met enige stemverheffing, ’is ongetwijfeld die van het
electro-magnetisme. Vloeit door een spoel van geïsoleerd koperdraad
met een weekijzeren kern een electrische stroom, dan gedraagt de
spoel zich als een magneet. Bovendien kunnen -wij met een van
sterkte veranderend magnetisme in een draaispoel een stroom
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opwekken. Welk een omwenteling het electromagnetisme in onze
wereld heeft teweeggebracht, toont ons de telegrafie! Ik weet het,
onze eeuw is er één van de wonderbaarlijkste uitvindingen en ont
dekkingen, steenkool en ijzer hebbên het aanzien van onze planeet
veranderd, stoommachines hebben ons honderdvoudige kracht ver
schaft en deden machtige fabrieken verrijzen, met spoortreinen
kunnen wij in één dag afstanden afleggen, waarvoor men vroeger
weken nodig had, de stoomkracht drijft ijzeren schepen over alle
wereldzeeën en met luchtballons verheft de mens zich duizenden
meters boven het aardoppervlak. Maar als er één uitvinding is, die
spreekt tot de hoogste menselijke fantasie en die de electriciteit tot
een toverstaf maakt, waarmee men sprookjes kan realiseren, dan is
het de telegrafie! Wij hebben er ons reeds aan gewend, maar toch: is
het niet een groots en heerlijk wonder dat wij heden ten dage in staat
zijn langs onderzeese kabels een boodschap in enkele minuten van
Amsterdam naar New York in het verre Amerika over te brengen?
Hier zien we wat het menselijk vernuft kan bereiken door een ijverige
en nauwgezette bestudering der natuurkrachten, hier zien we hoe een
ogenschijnlijk simpele ontdekking als die van het electromagnetisme
de meest vèr-strekkende gevolgen kan hebben. In alle beschaafde
landen ontstaat nu een steeds dichter wordend net van telegraaflijnen,
de Oude en de Nieuwe wereld zijn reeds verbonden, men is thans doende
onderzeese telegraafkabels naar Afrika, Indië en Australië te leggen en
zeker zal de tijd komen dat de telegraaflijnen en daarmede de electrische stromen de wereld omspannen!’
Lorentz’ laatste woorden hadden op ieder een diepe indruk gemaakt, voor Gerard waren zij een openbaring! Hij had het gevoel dat niet die
Leidse fles, maar hijzelf geëlectriseerd was. Er gloeide iets in hem;
het was alsof de woorden van de jonge natuurkundige iets in hem
wakker hadden geroepen, waarnaar hij vroeger vergeefs had gespeurd.
Plotseling had hij een doel gezien, vaag, heel vaag weliswaar, maar
toch onmiskenbaar een doel, waar hij op aan kon sturen. Was dat nu
de vonk van inspiratie, die bij sommigen tot uitvindingen en tot ont
dekkingen leidde? Gerard wist het niet, maar hij hoopte dat Lorentz’
verdere vertoog alle vaagheid zou wegnemen en hem het doel zuiver
en scherp omlijnd voor ogen zou stellen.
Achter de demonstratietafel was Lorentz al weer druk bezig met
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nieuwe experimenten op liet gebied van het elcctromagnetisme. Het
begon eenvoudig. Een Leclanché-element werd verbonden met een
draadspoel met weekijzeren kern, hetgeen de naald van een magneet
deed afwijken van de noordrichting. Tevens was de electromagneet,
want dat was de draadspoel geworden, in staat stukjes ijzer aan te
trekken. Lorentz toonde ook aan hoe met veranderend magnetisme
electriciteit kon worden opgewekt door een staafmagneet afwisselend
in en uit een draadspoel te schuiven. Deze draadspoel was verbonden
met een tweede draadspoel en een kompasnaald in de nabijheid daar
van schommelde in het rhy thme van het schuiven heen en weer. Met van
sterkte veranderend magnetisme kon dus electriciteit worden opgewekt.
De ontstane stroompjes noemde Lorentz ’inductie-stromen’.
Practisch bruikbare inducticstromen leverde de magneto van Siemens,
een draaibare draadspoel tussen de polen van een hoefmagneet. De
magneto was verbonden met een U-vormige glazen buis met aange
zuurd water en zodra Lorentz begon te draaien, ontwikkelden zich in
de vloeistof gasbelletjes. Tot zover was de demonstratie van elcctromagnetische verschijnselen en toepassingen nog zeer bescheiden,
rustig en weinig spectaculair, maar ze leidde sneller tot een climax
dan iemand verwacht had. Met een enigszins geheimzinnig gebaar
wees Lorentz naar een Japans kamerscherm, dat, zoals ieder in de
zaal tot zijn verwondering al had opgemerkt, op het rechter gedeelte
van het podium stond, kennelijk om iets aan het oog te onttrekken.
Dit scherm nu werd weggenomen en er bleek een grote machine of
iets dergelijks te staan, die echter bedekt was met een laken. De
aanwezigen achter in de zaal waren opgestaan, de mensen rekten hun
halzen om niets van het schouwspel te missen, het geroezemoes van
verwondering had plaats gemaakt voor een nieuwsgierige stilte en in
spanning wachtte men . . .
Tot de voorzitter van het Natuurkundig Genootschap opstond en met
een zekere trots en met luide stem verkondigde: ’Damcs en heren,
onze nieuwste aanwinst! Lorentz trok met één ruk het laken weg en
glanzend en fonkelend van nieuwheid vertoonden zich aan aller blikken
de jongste scheppingen der negentiende-eeuwrse techniek: een vier pk
gasmotor en een dynamo-electrische machine van Gramme. Wederom
was er reden tot juichen, w ant hiermee bezat het genootschap Wessel
Knoops als een der eersten in den lande een inrichting om constant
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sterke stromen op te wekken. Het publiek was nu niet meer te houden, men moest en zou deze mechanische wonderen van nabij zien en
was Gerard in zulk geleerd gezelschap bescheiden op het verlegene af,
hier was hij haantje de voorste, stond hij er met zijn neus pal boven
op! Hoe machtig, hoe adembenemend, hoe huiveringwekkend groots
was dit: de dynamo-electrische machine en de gasmotor, ditmaal geen
plaatjes in een natuurkundeboek, maar tastbare werkelijkheid in
koper, staal en gietijzer - symbolen van een nieuwe tijd, triomfen van
de vooruitgang!
Ja, bij kijken zou het niet blijven: er zou gedemonstreerd worden!
Men was al druk bezig de voorbereidingen daartoe te treffen. Drie
dikke kaoutchouk buizen leidden naar de gasmotor. Eén daarvan was
verbonden met de gaskraan, de tweede met de leiding van de water
pomp en de derde met de waterafvoer. Water, vroeg Gerard zich af,
het was toch geen stoommachine? Een mijnheer naast hem wist het
antwoord. Bij de gasexplosies in de cylinder trad zoveel warmte op
dat het metaal zou smelten als men daartegen geen maatregelen nam.
Men had dan ook de cylinderwand hol gemaakt en daardoor stroomde
water ter afkoeling, ca. 400 liter per uur. Gerard kon er maar niet
genoeg van krijgen, van dit fascinerende product van ingenieurskunst:
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de gasmotor met zijn grote, gepolijste vliegwiel, zijn zware tand
wielen, stangen en assen, de vele koperen buizen, kranen en oliepotten
en niet te vergeten de machtige cylinder, waarin straks de ontplof
fingenvan het gas-lucht-mengsel de zuiger zouden voortstuwen. En dan
de dynamo-electrische machine van Gramme met haar enorme spoelen
van geïsoleerde koperdraden! Dit was het nieuwste van het nieuwste
en de bezoekers van Wessel Knoops hadden de primeur!

Gerard Philips trachtte zich te realiseren wat er nu ging gebeuren.
Gas - daarmee was hij bekend als weinig andere jongens, want zijn
vader was eigenaar van de gasfabriek in Zaltbommel. Gas werd ver
kregen door droge destillatie van steenkool. Deze avond zou het niet
rustig verbranden, maar in de motor tot ontploffing gebracht worden,
keer op keer. De zuiger zou door de druk van de ontploffing in buiten
waartse richting geduwd worden, de rechtstandige beweging van de
zuigerstang werd omgezet in een draaibeweging, die via een drijfriem
werd overgebracht op de as van de dynamo-electrische machine van
Gramme, die dan electriciteit zou opwekken. En vervolgens. . . ? Hoe,
ja hoe zou gedemonstreerd worden dat deze stromen zeer sterk waren?
Stellig niet met een U-vormige glazen buis met aangezuurd water!

Maar hoe dan wel?
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Men was klaar met de voorbereidingen, de gastoevoer werd geopend,
de uitwendige gasbrander aangestoken, een slinger rondgedraaid . . .
een doffe explosie gevolgd door gesuis . . . het vliegwiel kwam in
beweging . . . weer een plof . . . nog een . . . steeds sneller opeenvol
gende explosies en na enig gedraai aan de vele regelkranen begon de
machine regelmatig te lopen.
Het publiek was opgetogen nu de raderen en wielen zo soepel rond
wentelden. Door de trapsgewijze ontbranding was het geluid niet
hinderlijk: een zwaar gedreun, enig trillen van de vloer en een snel
herhaald geplof, dat was alles. Voor de dynamo aangekoppeld werd,
bracht men een nieuw toestel de zaal binnen en toen Gerard zag wat
het was, bonsde het hart in zijn keel. Dit was wat hij altijd al had
willen zien, dit was waarvan hij al zo vaak gehoord, waarover hij al zo
vaak gelezen had, dit was wat velen naast de electrische telegraaf het
grootste wonder van de negentiende eeuw hadden genoemd: de sterkste
lamp die de mensheid ooit gekend had ... de electrische koolspitsen
booglamp !
Weer zat hij in spanning, want ondanks de vele wonderen der techniek
die hij deze avond reeds had mogen aanschouwen, was zijn belangstelling nog onverflauwd en wat er nu ging komen, zou in pracht al
het vorige ongetwijfeld verre overtreffen. Hoe zou ]het zijn? Zou het
werkelijk zo fel en verblindend als het zonlicht zijnl en zou de luister
der gasvlammen verbleken als deze electrische zoni in werking werd
gesteld?
Lang hoefde Gerard niet te wachten. De geïsoleerde kabels naar de
booglamp waren gauw genoeg verbonden met de dynamo-electrische
machine, die snel op toeren kwam en nu zonder meer geschikt was om
stroom te leveren. Met geïsoleerde knoppen werden de koolstaven
naar elkaar toe gedraaid ... de punten raakten elkaar . . . een knet
terend gesis en een ziedend wit gloeien van de koolspitsen, die snel
uit elkaar werden gedraaid om overbelasting van de dynamo te voor
komen . . . tussen de spitsen ontstond een lichtboog en verblindend fel
straalde daar het electrisch booglicht. Het was onverdraaglijk scherp
voor de ogen en daarom werd er schielijk een plaat blauw glas voorgezet.
Nu kon men zien hoe krachtig de thans blakerend witte zoldering be
schenen werd en zij, die vooraan zaten, konden waarnemen dat de
dikke positieve pool aan haar uiteinde hol uitbrandde, de negatieve
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pool haar spitse vorm behield en de boog inderdaad boogvormig was.
Het was alsof een bovenaards licht in de zaal was neergedaald.
Nooit in zijn leven zou Gerard dit opwindende schouwspel vergeten.
Was het hels of was het hemels? Dat deed er niet toe: het was het
meest fantastische wat hij ooit gezien had. Eigenlijk was het zelfs te
veel om zo ineens te verwerken, — de dreunende gasmotor met zijn
stampende zuiger, het snel rondwentelende anker van de dynamoelectrische machine en daar bovenuit de booglamp, die alle andere
aardse lichtbronnen in de schaduw stelde . . . een jubelend gevoel
steeg in hem op, dat hij dit machtige technische gebeuren als school
jongen mocht aanschouwen!
Lorentz, die enige bijzonderheden over de diverse machinerieën had
gegeven en ook in het kort de werking ervan had uitgelegd, deelde
mee dat de jongste aanwinst van Wessel Knoops vooral belangrijk
was voor het projecteren van lichtbeelden en ten bewijze daarvan zou
nu de booglamp in de eveneens nieuwe lichtbeeldenprojector worden
aangebracht. Men kon zich er dan met eigen ogen van overtuigen dat
het electrische booglicht krachtiger was dan het kalkknalgaslicht.
Terwijl men de projector in gereedheid bracht, liet Lorentz de omkeer
baarheid van het dynamo-principe zien. Hij verbond een kleine
dynamo-electrische machine via twee geïsoleerde draden met de polen
van de grote dynamo en zie: het anker van de kleine machine begon
eveneens rond te wentelen. Kon men met beweegkracht electriciteit
opwekken, ook kon men met electriciteit beweegkracht te voorschijn
roepen!
Er zouden deze avond geen lichtbeelden in de zin van toverlantaarnplaten worden vertoond. Op de plaats, waar deze gewoonlijk in de
projectielantaarn werden geschoven, kwam nu een plat rechthoekig
glazen bakje met twee koolstaafjes en gevuld met een blauwe vloei
stof: een oplossing van kopersulfaat in water. De twee koolstaafjes
konden verbonden worden met enkele Leclanché-elementen. Het gas
licht liet men zwakker branden en na een kort geknetter en gesis
boorden zich door de schemering de krachtige lichtbundels van de
projectielantaarn: op het brede projectiescherm zag men enorm ver
groot en met grote lichtsterkte een omgekeerd beeld van de blauwe
vloeistof met de koolstaven, die nu boomstammen geleken. Op zich
zelf was dit al een prachtig schouwspel, vooral door de azuren gloed

21

van de kopersulfaatoplossing, maar nog veel mooier en interessanter
werd het toen de koolstaven met de Leclanché-elemcnten werden
verbonden. Het publiek begreep eerst niet goed wat er gebeurde,
want het leek net of uit één van de ’boomstammen’ honderden
zilverig glanzende glazen kogels ter grootte van een vuist kwamen,
die heel langzaam omlaag zweefden. De voorraad glazen bollen scheen
onbeperkt te zijn, want onophoudelijk kwamen er nieuwe uit: bij hele
zwermen tegelijk. Aan de andere boomstam daarentegen deed zich
een heel ander, maar minstens even merkwaardig verschijnsel voor:
op geheimzinnige wijze werd de ’stam’ iets dikker, leek het of zich er
iets op afzette! En de andere boomstam perste steeds weer nieuwe
bollen naar buiten, — in een onafgebroken stroom!
’Bollen? Neen bellen, belletjes zuurstof!’ legde Lorentz uit. ’We zien
hier op overtuigende wijze gedemonstreerd hoe een electrische stroom
in staat is een in oplossing verkerend metaalzout scheikundig te
ontleden. Het kopersulfaat wordt gesplitst in koper en in een sulfaatgroep. Het koper zet zich af op de koolstaaf, die met de negatieve
pool van de batterij is verbonden, - de sulfaatgroep verbindt zich
met het water tot zwavelzuur, waarbij zuurstof vrijkomt. De zuurstofbelletjes stijgen door de vloeistof naar boven, maar door de omkerende
werking van de projectielantaarn zien we de tot bollen vergrote bellen
omlaag zakken. En deze, op een na laatste demonstratie van deze
avond brengt mij tot het slot van mijn voordracht: de mogelijkheden
der electriciteit, nu en in de toekomst!
’Om met de scheikundige werking van de electrische stroom te be
ginnen, er is steeds een aantal metalen geweest, zoals kalium, alumi
nium, chromium en mangaan, die men niet met de gebruikelijke
scheikundige methoden uit hun zouten, waarin ze in de natuur voor
komen, in zuivere vorm kon afscheiden. Met de electrische stroom is
dit thans wel mogelijk. Zijn batterijen wegens hun zeer beperkte
stroomsterkte en levensduur weinig geschikt voor ”electrolytische”
afscheiding van metalen in het groot, nu men er in geslaagd is dynamo*
electrische machines te vervaardigen die een voor dit doel geschikte
stroom kunnen leveren, kan met afscheiding op grote schaal worden
begonnen. En wellicht wordt dan b.v. het nu nog zeer kostbare
aluminium, dat uiterst licht van gewicht, zeer sterk en bovendien
„roestvrij” is, nog eens zo goedkoop, dat men er allerhande gebruiks-
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voorwerpen van kan maken! Een andere toepassing van de electrolyse
is de galvanoplastiek. Zoals bij onze proef de koolstaaf met een laagje
koper werd bedekt, zo is het mogelijk met de galvanoplastiek elk
voorwerp, welks oppervlak men geleidend heeft gemaakt, met een
laagje metaal te bedekken. Hier kan ongetwijfeld een geheel nieuwe
tak van nijverheid uit groeien!
’Men kan ook electriciteit door druk en door verwarming opwekken,
maar of hierin veel practische mogelijkheden schuilen, is nog zeer de
vraag. Een interessante toepassing van electriciteit door verwarming,
de zgn. thermo-electriciteit, is dat men daarmee zeer hoge tempera
turen en bovendien de temperatuur van zeer kleine voorwerpen kan
meten. Zo bepaalden Nobili en Melloni de lichaamstemperatuur van
insecten! Electriciteit kan ook in warmte worden omgezet, b.v. door
een draad van ijzer, nieuw zilver of platina tussen de polen van een
sterke batterij of dynamo. De draad kan rood- tot wit-gloeiend
worden en zelfs smelten. Men maakt hiervan reeds gebruik om kruitladingen in rotsen en mijnen te doen ontbranden, terwijl men in de
heelkunde gloeiende platinadraden toepast om schadelijke weefsels
uit te snijden. Kan de electrische stroom nog eens voldoende goedkoop
geproduceerd worden, dan is electrische verwarming op grote schaal
niet ondenkbaar en wie weet, komt men zelfs nog wel eens tot electrisch koken en tot electrische kamerverwarming: verwarming zonder
vlam, schadelijke gassen, rook of stof!
'Welke verwachtingen mogen wij van het electrische licht koesteren?
Men heeft herhaaldelijk geprobeerd het koolspitsenlicht te doen dienen
tot het verlichten van straten en pleinen. Het verenigen van een
buitengewoon sterke lichtkracht in een enkel punt is echter een onge
schikt middel om nauwe, in allerlei richtingen lopende straten vol
doende te verlichten. In de nabijheid van de booglamp is het licht
onverdraaglijk sterk en wat men daar te veel heeft, ontbreekt op
verder afgelegen plaatsen. Voor verlichting van huizen en kantoren
zal booglicht niet gebruikt kunnen worden, wel, mits hoog boven de
grond geplaatst, op openbare pleinen en in zeer brede straten. Op de
Engelse en Franse kusten wordt het booglicht al in vuurtorens
toegepast. Reeds bij het beleg van Parijs in de Frans-Duitse oorlog
van ’70-’71 spoorde men met koolspitsen-zoeklichten vijandelijke
patrouilles op. Een groot bezwaar van booglampen is overigens de
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noodzakelijkheid telkens de koolstaven te vernieuwen, terwijl een
ingewikkelde inrichting nodig is om de spitsen, die tijdens het branden
steeds korter worden, voortdurend op dezelfde afstand van elkaar te
houden.
’Pogingen om electrische lampen met wit-gloeiende platina- of andere
draden te maken zijn alle mislukt. Zeker is het dat zulk een lamp
met een gloeiende draad en een geringere lichtkracht dan de kool
spitsenlamp in een behoefte zou kunnen voorzien, maar onderzoekers
op dit gebied betwijfelen of het ooit mogelijk zal zijn een draadje te
construeren, dat voldoende weerstand heeft en zonder te smelten of
te verbranden zo heet kan worden dat het voldoende licht geeft.
’Grotere verwachtingen daarentegen heeft men van de dynamoelectrische machine, zowel voor het opwekken van grote hoeveelheden
electriciteit als voor het met electriciteit opwekken van beweegkracht.
In dit laatste geval kan men van ”electrische motoren” spreken. Zo’n
electrische motor is, vergeleken met een gasmotor en met een stoom
machine, eenvoudig van constructie en behoeft nauwelijks enig
onderhoud. Nu al heeft men er kleine machines zoals spin- en naai
machines mee aangedreven, maar ongetwijfeld zijn er veel meer toe
passingsmogelijkheden. Heeft men voor het vervoeren van steenkolen
wagens of schepen nodig en voor het transport van gas buisleidingen,
electriciteit kan men over grote afstanden door twee geïsoleerde
koperdraden verplaatsen en overal langs zulk een electrische geleiding
kan men met electrische motoren beweegkracht verkrijgen! Reeds
heeft men kleine, met electrische motoren voortgedreven wagens
laten rijden, die zich kenmerkten door een zeer gestadige en bijna
geluidloze gang. Natuurlijk laat men in dit verband zijn gedachten al
gaan in de richting van electrische spoortreinen en hoewel velen dit
een hersenschim vinden, is dit toch zo dwaas nog niet, temeer als men
bedenkt dat daarbij de rails de rol van geleidingsdraden kunnen
vervullen en de electrische locomotief geen dood gewicht in de vorm
van water en steenkool hoeft mee te voeren. De zo snel groeiende
industrieën en ook vele kleinere bedrijven kunnen compacte bronnen
van beweegkracht, die zonder vuur, brandstof, roet en rook werken,
best gebruiken en als men er in slaagt de electriciteit te doen concur
reren tegen de stoomkracht, is het aantal toepassingsmogelijkheden
onbeperkt!
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’En dat geldt voor alle uitingen der electriciteit. Een zekere Philip
Reisz heeft proeven genomen met het langs electrische weg over
brengen van geluiden. Zullen wij wellicht ooit nog het wonder mee
maken, dat men de menselijke stem net zo langs geleidingsdraden
kan overbrengen als men nu een telegrafische depêche verzendt? De
toverkracht electriciteit heeft al veel van het „ónmogelijke” moge
lijk gemaakt en zeker zullen wij nog voor vele verrassingen komen
te staan, temeer omdat wij wel veel van de wetten, maar nog heel
weinig van het wezen van de electriciteit afweten. In dit verband
moge ik u een kleine demonstratie geven van iets, dat de natuur
wetenschappelijke wereld nog zeer raadselachtig voorkomt.’
Op de tafel stonden twee instrumenten, die de namen van hun makers
droegen: een inductor van Ruhmkorff en een Geisslerse buis, originele
producten van deze twee beroemde instrumentmakers, die met hun
constructies alle natuurkundigen aan zich hebben verplicht. De in
ductor van Ruhmkorfl' was in staat sterke inductiestromen met zeer
hoge potentiaalverschillen te leveren en bevatte o.m. een wikkeling
van 20 kilometer geïsoleerd koperdraad. Het toestel werd op een bat
terij van acht Leclanché-elementen aangesloten en meteen knetter
den ritsen violette vonken uit de koperen vonkbollen. Maar om deze
vonken was het dit keer niet te doen. De afstand tussen de vonkbollen
werd zo groot gemaakt dat geen overslag meer kon optreden en de
polen werden verbonden met de uiteinden van een bijna luchtledige
glazen Geisslerse buis. In deze uiteinden waren platinadraden in het
glas vastgesmolten.
Het gaslicht in de zaal werd nu geheel gedoofd, men hoorde hoe de
inductor weer werd aangezet en in het duister zag men plotseling een
geheimzinnig lichtschijnsel van buitengewone pracht. Van uit één
pool bespeurde men een sterk lichtgevende vonk en daaromheen
breidden zich donkere en lichtgevende lagen uit, die in de wijde delen
van de buis slechts een bleek schijnsel, in de nauwere daarentegen een
sterk licht verspreidden. In de nabijheid van de andere pool verdween
het licht, maar de pool zelf was geheel met een lichtgevende laag
bedekt. Dit schouwspel miste de knaleffecten van b.v. de booglamp en
het pistool van Volta, maar juist door zijn stille eenvoud ging er een
oneindige bekoring van uit. Het licht had iets onwerkelijks, het was
een soort licht zoals men nog nooit had gezien, kleur had het nauwe-
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lijks: het was bleek en mysterieus. En het wonderlijkste was dat de
lichte en donkere afscheidingen van plaats veranderden toen Lorentz
er een magneet bij bracht.
’Staan wij aan het begin van een nieuw tijdperk?’ zei Lorentz toen de
gaslampen weer brandden. ’Een tijdperk, waarin de toverkracht
”electriciteit” het aanzien onzer wereld zal veranderen? Dat weten wij
niet, maar wat wij wel weten is dat de natuurkundigen nog nooit iets
hebben leren kennen dat veelzijdiger is dan de elcctriciteit. Op de
meest verschillende manieren kunnen wij deze natuurkracht te weeg
roepen: door ■wrijving, door scheikundige werking, door magnetisme
en beweegkracht, door verwarming en door druk! En hoe verschillend
ook kan zij zich niet uiten: ze kan stukjes papier aantrekken en een
vonk teweegbrengen, ze kan magnetisme veroorzaken, telegrafen in
werking stellen en machines doen bewegen, ze kan scheikundige stoffen
ontleden en voorwerpen met een laag metaal bedekken, ze kan w armte
en ze kan licht voortbrengen, door koperdraden kan men haar als
arbeidsvermogen op eenvoudige wijze transporteren en als zij bood
schappen voor ons overbrengt, doet ze dit met een snelheid van drie
honderdduizend kilometer per seconde! En dagelijks ontdekt men bij
de electriciteit nieuwe eigenschappen, nieuwe toepassingen en dus
nog meer mogelijkheden en als ik mij aan een voorspelling mag wagen
is het deze: de electriciteit zal het dagelijks leven in al zijn aspecten
veranderen, ze zal de mensheid nieuwe kracht en nieuwe welvaart
schenken — de electriciteit zal onze wereld jonger maken!
’En hier ligt een grootse taak voor de jongere generatie, want gemak
kelijker dan anderen zal zij de vooroordelen tegen het nieuwe kunnen
overwinnen en sneller zal zij zich aan het nieuwe aanpassen. Jonge
lieden: gij hebt deze avond gezien waartoe ijverige en nauwgezette
bestudering der natuurkrachten kan leiden en gij hebt een overzicht
gekregen van de tegenwoordige stand van zaken. Hoe het in de toe
komst zal zijn, ligt voor een groot deel in uw handen, hangt af van uw
arbeid, uw ernst, van uw volharding en uw streven. De electriciteit is
niet langer het alleenbezit van natuurkundigen. De werkman, de in
strumentmaker, de werktuigkundige ingenieur en de natuurkundige
zullen haar in nauwe samenwerking tot een bezit van heel de mensheid
moeten maken. Trekt hieruit uw conclusies als gij een interessant beroep
wilt kiezen en bedenkt dat aan u èn aan de electriciteit is de toekomst!’
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Deze woorden klonken nog na in Gerards oren toen hij door de
donkere, met slechts enkele flakkerende gasvlammen verlichte straten
huiswaarts keerde. Hoe groots was het visioen dat Lorentz in hem had
opgeroepen en hoeveel stralender leek de toekomst nu de jonge natuur
kundige hem een weg had gewezen. Want nu zag hij het doel zonder
vaagheid, zag hij het zuiver en scherp omlijnd. De natuurkunde en de
werktuigkunde: beide hadden ze hem altijd aangetrokken, maar nooit
had hij een keus kunnen maken. Thans echter wist hij wat hem te doen
stond: Hogere Burgerschool afmaken en dan naar Delft. Studeren voor
werktuigkundig ingenieur en zich daarna in het buitenland bekwamen
en specialiseren in de jongste tak van techniek: de electriciteit. Over
tien jaar kon hij zover zijn en zeker had dan de electriciteit in Neder
land op grotere schaal haar intrede gedaan en zeker ook zouden er dan
werk en toekomst zijn voor een jonge ingenieur met ervaring op dit
gebied. Dit was zijn doel, hard zou hij er voor werken om dat doel te
bereiken, want dan kon hij meebouwen aan de industrialiserende
wereld!
De mist en de rook waren weggetrokken - helder zag hij het licht dat
hem zou leiden.
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en zijn verbeterde fonograaf 1895
Onder: Edison met zijn eerste fonograaf 1877
voor magnetische band, rechts: Philips-MillcrBoven: gramofoonopname, Philips-opname-apparaat

opname-apparaat

2
En ze streek de rest van de zwavelstokken af die nog in
het bosje waren, want ze wilde grootmoeder vasthouden;
en de zwavelstokken straalden met zo'n glans, dat het
helderder ivas dan op klaarlichte dag.
II. C. Andersen: ’Het meisje met de zwavelstokken’

.De jongen, die meer dan enig ander mens het aanzien onzer wereld
veranderde werd op 11 Februari 1847 te Milan in Ohio U.S.A. geboren
als zoon van een graanhandelaar. ’Al’, zo werd hij genoemd, onder
zocht als kleuter alles wat binnen zijn bereik kwam. Doen alle kinderen
dat niet? Zeker, maar als zij ouder worden, vergeten ze meestal dat
zelf alles onderzoeken en ontdekken nodig is om de wereld goed te
leren kennen. Al bleef onderzoeker, zijn hele leven lang èn, zoals de
mensheid heeft ervaren, met succes!
Op school vond men hem zo dom dat men hem voorgoed wegstüurde,
maar zijn moeder, die een verstandige en ontwikkelde vrouw was, zag
gelukkig in, dat de onderwijzeres zelf dom was en ze leerde haar zoon
in korte tijd zo veel, dat Al voor taan op eigen kracht alles kon leren,
wat hij weten wilde. En dat deed hij; een groot deel van zijn zakgeld
besteedde hij aan boeken en voor wat er overbleef, kocht hij chemica
liën. Ja, scheikundige stoffen, waarmee hij aan de hand van een oud
leerboek allerhande proeven deed. Op achtjarige leeftijd begon hij
geld te verdienen. Zijn vader had een 35 meter hoge uitzichttoren
gebouwd en Al verspreidde strooibiljetten om bezoekers naar de top
van de toren te lokken en incasseerde het entreegeld. Vaak stond de
jongen op het hoogste platform en zocht hij met een oude telescoop
de horizon af, als een Columbus, die de wereld ontdekt.
Na enige tijd als tuinder gewerkt te hebben, werd Al op twaalfjarige
leeftijd krantenjongen op de treinen van de Grand Trunk Railway,
waar hij kranten, boeken, tijdschriften, vruchten en snoep verkocht.
Tijdens de treinreizen had hij naar zijn zin te veel vrije tijd en daarom
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bracht hij een gedeelte van zijn laboratorium over naar een hoekje in
de goederenwagon: ’s werelds eerste laboratorium op wielen. Hij was
een en al bedrijvigheid, begon er nog een groentenhandel bij en toen
de Amerikaanse burgeroorlog uitbrak en alle reizigers hongerden naar
nieuws van de fronten, kocht hij een oude drukpers, zette die bij zijn
flessen met chemicaliën in de goederenwagon en begon zelf een krant,
waarbij hij tegelijkertijd redacteur, verslaggever, opmaker, zetter,
drukker èn verkoper was. Het laatste nieuws kreeg hij van de tele
grafisten langs de spoorweg. Gelukkig had de directie van de Grand
Trunk Railway vertrouwen in het energieke ventje, zodat men hem
zijn gang liet gaan. Doch op zekere dag was de trein te laat en reed
de machinist zo hard dat enkele flessen chemicaliën op de grond ge
slingerd werden, er een stuk fosfor op de vloer viel en de wagon in een
minimum van tijd in lichterlaaie stond. Dit was het einde: toen de
trein stilhield, werd Al er met zijn drukpers, boeken, chemicaliën en
instrumenten door de conducteur uitgesmeten en hij kreeg daarbij
zo’n hardhandige oorveeg, dat hij er zijn hele leven lang hardhorig
door bleef.
Kort daarop redde hij het zoontje van een stationschef van een wisse
dood door het vlak voor een rijdende wagon weg te halen. Uit dank
baarheid gaf de dol-gelukkige vader Al gelegenheid te leren telegra
feren. Dat kwam hem goed te pas, want naar een vriend had hij al een
telegraaflijn aangelegd en bovendien: zou telegrafist niet een goed
beroep voor hem zijn? Al spoedig kon zijn leermeester hem niets meer
leren en werd hij aangesteld als nacht telegrafist bij de Grand Trunk
Railway in Canada. Daar deed hij zijn eerste uitvinding. Elk half uur
moest hij het cijfer zes seinen ten bewijze dat hij zorgvuldig de wacht
hield. Om overdag des te meer te kunnen studeren en experimenteren
en ’s nachts een paar uurtjes rustig te kunnen slapen, construeerde hij
een rad met verschillende inkepingen, dat zowel met een klok als met
het telegraaftoestel verbonden was en dat automatisch elk half uur
het sein ’zes’ uitzond. Het werkte uitstekend, maar toen men bij toeval
ontdekte dat de jonge telegrafist sliep, werd hij op staande voet ont
slagen. Zijn mechanisme kreeg later bekendheid onder de naam van
districts-telegraaf.
Als telegrafist trok hij van stad tot stad, zwierf hij van de ene staat
naar de andere, te dynamisch levend om ergens rust te kunnen vinden.
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In Boston wilden de telegrafisten die nieuweling met zijn uiterlijk van
een landloper een hak zetten. De snelste telegrafist van New York
zou op top-snelheid de seinen uitzenden, — Al nam ze met gemak en
telegrafeerde, toen opzettelijk slordig en onsamenhangend geseind
werd: ’Jongeman, als je moe bent, sein dan met je andere voet!’ Zijn
eerste octrooi kreeg hij op een machine om automatisch de stemmen
te tellen in het parlement of in het congres, maar daaraan had men
geen behoefte: de telling was te betrouwbaar. Andere uitvindingen
volgden: een toestel, dat bij de telegrafie langzaam de seinen herhaalde
en een systeem van duplex-telegrafie, dat het gelijktijdig overseinen
van twee telegrammen over één draad mogclijk maakte.
In September 1869, midden in de goudkoorts van Wall Street, het
centrum der speculanten, raakte op het meest kritieke moment een
koersaanwijzer defect. Geen mens zag kans het instrument weer op
gang te krijgen. Een jongeman kwam binnen, bekeek het apparaat
en herstelde het in korte tijd. Het was Al, nu 22 jaar oud. Thans wilde
men zijn uitvindingen wel kopen. Hij was van plan S 5000 te vragen
en zijn prijs eventueel tot $ 3000 te laten zakken, maar men bood
hem . . . S 40 000! De ex-krantenjongen kreeg een chèque van
$ 40 000, die men hem in één-dollar-biljetten uitbetaalde, zodat zijn
zakken uitpuilden van het bankpapier. Voor het geld kocht hij ma
chinerieën en richtte hij een kleine werkplaats en een laboratorium in,
die snel groeiden door de grote orders, die hij kreeg. In de komende zes
jaar deed hij honderden uitvindingen, op 122 waarvan hij octrooi aan
vroeg en kreeg. Het uitvinden ’aan de lopende band’ was begonnen.
De jonge Al breidde de duplextelegrafie uit tot de quadruplex- en de
multiplex-telegrafie, zodat men over één lijn tenslotte gelijktijdig
zestien telegrammen kon verzenden. Zestien verschillend gestemde
stemvorken maakten dit mogelijk. Hij bespaarde daarmee de telegraafmaatschappijen bij de aanleg van hun lijnen meer dan twintig
milliocn dollar. Zijn sneltelegraaf kon 1000 woorden per minuut
overseinen, — de morseseinen werden dan eerst in een bandje geponst
en die band bewoog met grote snelheid langs een contact. Om de
telegrafie ook binnen het bereik te brengen van hen, die het morsealphabet niet kenden, construeerde hij een uitstekende druktelegraaf,
die geheel met gewone letters werkte. Als eerste maakte hij paraffinepapier en door dit in zijn sneltelegraaf te gebruiken, slaagde hij er in
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3000 en later 7000 woorden per minuut over te seinen. Zijn electrische
pen werd voortbewogen door een snel werkend motortje, en ze was
zeer bruikbaar voor het maken van stencils. Het een na het ander vond
hij uit en een stroom van koersaanwijzers, telegraafapparaten, seinsleutels, alarmtoestellen enz. verliet zijn werkplaats.
De jongen, die op zijn 22ste jaar dood-arm in New York was gekomen,
was op zijn 26ste in het hele land beroemd. Dag en nacht werkte hij
door om de wereld nieuwe uitvindingen te schenken. Vaste werktijden
waren er niet: hij en al zijn medewerkers werkten zolang ze konden en
gingen dan in de werkplaats slapen. Het geld, dat verdiend werd,
zette Al onmiddellijk om in materialen voor zijn laboratorium.
Gelukkig ontbrak ook de idylle niet in dit werkzame leven. Hij trouw
de met een van zijn medewerksters, die hem een dochter en twee zoons
schonk. De jongens gaf hij de bijnamen ’Dash’ en ’Dot’: streep en
punt.
Op een morgen trad Al het redacticbureau van de ’Scientific Ameri
can’ binnen, zette een pakje op de tafel van de hoofdredacteur,
maakte het open en haalde er een apparaat met een ronde trommel
uit. Hij draaide aan een kruk en heel duidelijk sprak een stem: ’Goedemorgen, wat denkt u van de phonograaf?’ Het was het apparaat dat
sprak. Hij had de spreekmachine, de voorloper van de gramofoon,
uitgevonden en het was zijn stem, de stem van Thomas Alva Edison.
In September 1878 startte Edison het omvangrijkste technischwetenschappelijke onderzoek, dat de mensheid ooit gekend had. Wat
hij zocht, moest en zou hij vinden - een 'terug’ was er niet.
Het was begonnen toen hij getuige was van een demonstratie van
koolspitsenlampen door William Wallace, een beroemd baanbreker
op het gebied van de electriciteit. Wallace, die heel goed besefte dat
de booglampen te fel waren voor huisverlichting, deelde Edison mede
dat hij er op grond van zijn berekeningen en experimenten van over
tuigd was, dat 'onderverdeling’ van het electrische licht, d.w.z. het
verdelen van het licht over een groot aantal kleine lampen, niet
mogelijk was zodat electrische huisverlichting eveneens uitgesloten
was. En als grapje zei Wallace: ’Kom, Edison, zou jij het niet beter
kunnen?’
In Engeland had men zich ook met dit belangrijke probleem bezig-
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gehouden. Het Britse parlement had een commissie benoemd om
een onderzoek in te stellen en ontbood alle vooraanstaande geleerden
als getuigen. ’De onderverdeling van het electrische licht is een
probleem, dat het menselijk brein onmogelijk kan oplossen,’ was hun
oordeel en hun Amerikaanse collega’s sloten zich hierbij aan. Maar
voor de man, wiens roeping het was geworden het onmogelijke moge
lijk te maken, was dit alles slechts een uitdaging en een aansporing.
En vol vuur wierp hij zich in de strijd met de natuurwetten. Hadden
de anderen het gezocht in lampen met minder weerstand en voor een
lagere spanning, zijn wapenkreet was: ’Grotere weerstand en hogere
spanning!’ Zijn doel was geen lamp voor millionnairs, Edison wilde
een lamp maken, die geen onderhoud vereiste, die klein, goedkoop en
geschikt voor massaproductie was: een lamp voor iedereen!
Als een veldheer verzamelde hij alle beschikbare gegevens voor hij
zijn vreedzaam offensief inzette. In tweehonderd aantekenboeken met
tezamen tienduizenden pagina’s had hij alle proeven genoteerd, die hij
in zijn leven had gedaan. Die werkte hij systematisch door. Hij bestu
deerde alle wetenschappelijke lectuur, die over dit onderwerp was
verschenen, tot hij volledig op de hoogte was van wat anderen hadden
gedaan. Hij deed een grondig onderzoek op het terrein van de gasver
lichting teneinde precies achter de kosten en de voor- en nadelen
daarvan te komen. Met moeite bracht hij voldoende kapitaal bijeen
om de geweldige onderneming te kunnen beginnen. En tenslotte ging
hij zorgvuldig na wie zijn medewerkers zouden zijn. Toen begon hij.
De bedrijvigheid in zijn laboratorium steeg onmiddellijk tot de grens
van het menselijke uithoudingsvermogen. Overal waren batterijen,
scheikundige stoffen, instrumenten en andere middelen opgestapeld, die
bij de onderzoekingen van nut konden zijn. Aan de lange werkbanken
arbeidden 50 mannen, eindeloze uren achtereen, zonder slaap, hun
eten tijdens het werk nuttigend. In hun midden was steeds Edison,
die alle proeven ontwierp en alle werkzaamheden leidde. Duizenden
en nog eens duizenden experimenten werden genomen, — zij mislukten
alle. Onversaagd gingen Edison en zijn getrouwen voort, zich slechts
af en toe op een harde bank een korte rust gunnend om dan weer
met nieuwe energie verder te gaan: bezield door een onoverwinlijke
geest.
Alles draaide om het vinden van een gloeidraadje, dat de taak, die
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Edison het had toegedacht, kon vervullen: het geven van een voor de
ogen weldadig licht. Eerst had Edison het met een metalen draadje
geprobeerd, — uit alle delen van de wereld had hij mctaalsoorten laten
komen, maar zelfs de moeilijkst smeltbare metalen konden het niet
aan en brandden door. Hij zocht zijn toevlucht tot alle mogelijke
andere stoffen met hetzelfde negatieve resultaat. Edison nam voor de
zoveelste keer platina en kwam op het idee de glazen ballon, waarmee
hij zijn gloeidraadjes beschermde, luchtledig te pompen. Dag en nacht
waren zijn beste instrumentmakers in de weer om pompen te con
strueren, die het voor die tijd hoogste vacuum konden bereiken en in
April 1879 leidde dit voor het eerst tot een resultaat en kreeg hij met
platina een lamp, die zwak brandde.
Toch keerde hij zich af van dit edele metaal en probeerde hij het weer
met draadjes van verkoolde materie. Koolstof, alleen koolstof kon tot
succes leiden, was nu zijn overtuiging. Maar het lukte niet een bruik
baar draadje te krijgen. Was het te dik, dan brandde het door, was
het te dun, dan brak het. Dag in dag uit, weken, neen maandenlang
werden de proeven herhaald en steeds weer mislukten ze. ’Zaterdag
3.30. Ging naar huis vol afkeer van electrische lampen’, schreef hij in
zijn dagboek. Maar Maandagochtend zette hij de slag om het kooldraadje voort. Alles wat hij maar onder handen kon krijgen, werd
verkoold, van plantenvezels tot mensenharen, — zonder resultaat!
De financiers begonnen ongeduldig te worden en eisten hun geld terug,
de kranten schreven spottende artikelen, het publiek verloor zijn ver
trouwen in de grote uitvinder — men eiste resultaten!
Edisons medewerkers waren voor een groot deel frisse jonge kerels, vol
geestdrift en energie en zij dachten er niet aan de strijd, die hopeloos
scheen, te staken. De proefnemingen gingen onafgebroken voort en
alles wat verkoold kon worden, werd verkoold. Paktouw, kokosnoothaar, kurk, hengelsnoer, hout, koehoorn, vioolsnaar, slangevel, kroko
dillenleer, alles wat men te pakken kon krijgen, ging in de moffeloven.
Dertien maanden lang had men geëxperimenteerd — zonder succes.
Dertien maanden lang een voortdurende krachtsinspanning, maar
tevergeefs! Zou het ooit gelukken ?
Het was al October 1879 toen Edison, na duizenden malen gefaald te
hebben, besloot zijn toevlucht te nemen tot doodgewoon naaigaren
van katoen. Hij voelde dat dit zijn laatste kans was. Een stuk katoen-
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draad werd geprepareerd met teer, in de vorm van een haarspeld
gebogen en in een nikkelen vormpje in de moffeloven geplaatst. Vijf
uur lang werd het verhit. Edison haalde het er uit, liet het afkoelen en
probeerde het verkoolde draadje er uit te nemen om het in een glazen
bol te sluiten. Het broze draadje brak. Een tweede draadje werd
verkoold, — ook dat brak. Een derde draadje, een vierde, steeds meer
draadjes werden verkoold, maar hoe voorzichtig Edison en zijn man
nen er mee omgingen, ze waren alle te bros. Oh, als er maar eens één
draadje heel bleef!
Op 21 October bleef een draadje heel. Negen uur was er aan gewerkt,
met uiterste voorzichtigheid brachten Edison en zijn medewerker het
naar de glasblazerij. Tot hun ontsteltenis brak het op het laatste ogen
blik. Laat in de middag hadden zij een tweede draadje, dat intact
bleef, tot er een schroevendraaier tegenaan viel, ’s Avonds kwam een
derde draadje gereed: op een laag watten werd het in een metalen
trommel vervoerd. Met uiterste voorzichtigheid werd het broze
U-vormige kooldraadje in een pcervormige glazen ballon gemonteerd,
de kwikzilverpompen zogen de ballon luchtledig en tenslotte werd
het ballonnetje geheel dichtgesmolten. In ademloze spamiing had
Edison de verrichtingen van zijn meester-instrumentmaker en glas
blazer gevolgd. Eindelijk was een lampje met een uiterst dunne
kooldraad klaar gekomen. Zou het, evenals vroeger gereed gekomen
lampjes met een dikkere draad, even branden en dan de geest geven?
Het lampje werd aan twee geleidingsdraden bevestigd en de dynamo
werd ingeschakeld. Ergens in het laboratorium een zwak gezoem, om
het lampje was het doodstil. Weifelde Edison? Neen, met een resoluut
gebaar haalde hij een handle over . . . het lampje brandde.
Een ondraaglijke spanning maakte zich van allen meester, want alles
werd beheerst door die ene vraag: hoelang . . ? Met het angstzweet
parelend op hun voorhoofd staarden zij naar het lampje, verwachtend
dat het elk ogenblik zou uitdoven. Maar toen de seconden verstreken
en minuten werden en het tere gloeidraadje zonder de minste veran
dering zijn helder licht bleef uitstralen, een kwartier, een half uur lang,
ontlaadde de spanning van dertien maanden zware, schier onafge
broken arbeid zich in een laaiende feestvreugde. Allen, die in het
laboratorium werkten, werden er bijgehaald en ieder keek diep
ontroerd naar het broze draadje, dat zulk een heerlijke luister ver-
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spreidde en een hitte weerstond, waarbij zelfs platina en irridium
terstond zouden zijn gesmolten. Voor Edison en zijn medewerker
Batchelor, die de laatste dagen en nachten zonder rust hadden door
gezwoegd, was het echter te veel: ze waren volkomen uitgeput en
moesten slapen. Dertig mannen hielden de wacht en toen Edison en
Batchelor ontwaakten, wachtte hun de mooiste verrassing, die zij zich
hadden kunnen wensen: het lampje brandde nóg! En weer zaten zij
urenlang er naar te kijken zonder er genoeg van te krijgen. ’Vijf en
veertig uren brandde het’ om Edisons eigen woorden te gebruiken,
’als een avondster, en daarop doofde het licht met een onverwachtheid,
die ontstellend was, uit.’
Het reuzen-experiment was gelukt en langs alle telegraaflijnen der
wereld vloog de mare, dat een nieuw licht was geboren, een licht dat
zacht en mild en toch helder als de dag was. Een licht zonder geruis
en zonder stank, een licht zonder vlam en zonder gevaar. Er waren
geen lucifers nodig om het te ontsteken, het gaf slechts weinig warmte,
het bedierf de lucht niet en het flikkerde niet. Het zou goedkoper
worden dan de goedkoopste olie, goedkoper dan gas, - kortom, het
was een volmaakt licht, een licht voor iedereen! De kranten brachten
het grote nieuws onder vette koppen: De tovenaar van Menlo Pare
had een electrische lamp uitgevonden, die dagen en nachten achtereen
kon branden. Het leek een sprookje, maar het was werkelijkheid stralende werkelijkheid!
Toch bleef er twijfel bestaan, waren er kranten en mensen, die Edison
voor een oplichter, een bedrieger uitmaakten. Eerst trok Edison zich
er niets van aan, maar toen de lasterpraatjes aanhielden, besloot hij
er op zijn manier voorgoed een einde aan te maken. Had hij daarvoor
de wereld het electrische gloeilicht geschonken om nu voor een zwen
delaar te worden aangezien? Hij zou al die lasteraars eens ogen doen
opzetten!
Op oudejaarsavond 1879 brachten extra-treinen duizenden bezoekers
naar Menlo Pare: Edison had het gemeentebestuur en 3000 mannen
van wetenschap en industrie uitgenodigd om de jaarswisseling te
vieren. Bij aankomst lagen de omringende bossen in volslagen duister
nis. De belangrijke mannen strompelden vooruit en vloekten omdat
het zo donker was. .. . tot eensklaps vele honderden lichten opgloei
den tussen de bladerloze bomen: een schouwspel zo stralend en zo
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Knipsel uit het tijdschrift
’Eigen Haard’ 1880

O* electriaehe laoïp van KdlMH. Ofschoon deskundigen tcgenovai»
Falison's lamp, wat haar blijvende waarde cit toekomst aangaat, nog
'trrds een afwachtendc houding ineenen tc moeten anmieincn , is toch over
deze zaak reeds zooveel gezegd en geschreven, dnt onze lezers zeker gaarne
bijgaande afbeelding van die lainp zullen ontvangen. niet een enkel
woord om zich een juist begrip er van tc kunnen vormen.
Na vergeefs beproefd te hebben, door het loten gloeien van een platinaplat i ii
...:i.t__
dnuid door middel van den electrischcn stroom , een ‘pructiseli bruikbaar
licht te verkrijgen , heelt Edison het platina
vervangen door een dun reepje verkoold carton .
dat den vorm heeft van ren klein hoefijzer. Een
groot aantal van deze hoefijzervormige reepjes
wordt tc dien einde in een metalen vorm gesloten
en aldus aan een zeer hoogc temperatuur bloot
gesteld. Dientengevolge verdwijnen alle vluchtige
bcstanddceleii uit het papier en verkrijgt tnen
ecu hoefijzervormig stuk verkoold papier, dat
zi er licht breekbaar is , maar , naar Edison ver
zekert , in een luchtledige bol in de elcctrischen
stroom geplaatst, een onbepaald langen tijd
blijft gloeien en ecu standvastig eu aangenaam
licht geeft, zonder iu het.minst te breken of te
bederven.
Nu heeft men reeds voor jaren proeven ge
nomen. om clcetrisch Jjcht voort tc brengen door
het gloeien van kool in een luchtledige ruiinte
en op die wyxe zelfs gedurende enkele uren
een voortreffelijk brandend liaht verkregen. Doch
op den duur ontwikkelde zich tengevolge van
de werking van den stroom en door de ge
weldige hitte ven vochtige aanslag op de
tengevolge waarvan deze onbruikbaar word.
kool

sprookjesachtig dat de bezoekers hun ogen wijd opensperden bij wat
de kranten noemden ’deze hemelse aanblik’. Edison had het pleit
volledig gewonnen en hoezeer men door zijn demonstratie overtuigd
was, bleek uit de enorme koersstijging van de aandelen van de EdisonElectric-Light-Company, die van 106 op 3000 kwamen, terwijl de aan
delen van de gasmaatschappijen daalden.
Maar ook dit alles was voor Edison nog maar een begin, want nu ging
het er om ’de lamp voor iedereen’ als massa-product te maken. En
dan? Waarop moesten ze branden? Hoe moesten de leidingen aange
bracht en beveiligd worden? Hoe moest het stroomverbruik gemeten
worden en hoe moesten de lampen worden gemonteerd? Vragen die
nog niet beantwoord konden worden.
In de eerste plaats moest de gloeidraad verbeterd worden. Weer wer
den er duizenden verkolingsproeven gedaan, waarbij alles wat binnen
Edisons bereik viel, het moest ontgelden. Plantaardige vezelstoffen
bleken het meest geschikt te zijn. Nieuwe selecterende proeven wezen
uit dat bamboe het beste voldeed. Maar er waren duizenden soorten
bamboe, - welke soort zou na verkoling de beste gloeidraad opleveren?
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Edison bezon zich geen ogenblik en stuurde expedities uit naar alle
delen van de wereld om zoveel mogelijk soorten bamboe te bemach
tigen. De jacht naar bamboe kostte hem een vermogen, maar dat hin
derde niet als hij maar resultaten kreeg. Vele tienduizenden kilometers
werden door oerwouden, moerassen en onbekende streken afgelegd,
gevechten met roofdieren, gifslangen en wilde stammen werden ge
leverd en dat alles voor een dun bros gloeidraadje! Een bamboevezel
uit Japan gaf tenslotte het beste resultaat en daarmee werden tien
duizenden gloeilampen gefabriceerd.
Zorgvuldig had Edison de kaart van New York bestudeerd en na lang
overwegen liet hij zijn keus vallen op een stadsdeel ten zuiden van
Wall Street. Hier zou de eerste electrisch verlichte stadswijk op aarde
komen. Zijn medewerkers verkenden iedere straat en ieder huis en
noteerden alle gegevens betreffende de gasverlichting in de huizen en
de lengte van de gasbuizen. Aan de hand hiervan berekende Edison
wat er nodig zou zijn om het gas voor verlichting door electriciteit te
vervangen. Tevens ontwierp hij alles wat daarbij nodig was: schakel
kasten, fittingen, schakelaars, zekeringen en electriciteitsmeters. Dit
was een enorm karwei, want er bestond niets in die dagen, dat voor
zijn doel bruikbaar was. Voor zijn gloeilampen bedacht hij een schroeffitting.
Een van de grootste problemen was een electriciteitscentrale, want
ook zoiets bestond nog niet. Stoommachines van het vermogen dat hij
nodig had, 150 pk, konden waarschijnlijk wel gemaakt worden, maar
dynamo’s? Na diepgaande experimenten ontwikkelde hij een dynamo
voor 150 pk. Welke spanning? 110 volt leek hem het beste en nog is
deze spanning in Amerika de gebruikelijke. Nu moest hij nog geld heb
ben om het reusachtige project te kunnen verwezenlijken, er moest een
fabriek zijn die tienduizenden gloeilampen, zekeringen, schakelaars,
schakelkasten en meters als massaproduct kon vervaardigen; de Elec
tric Light Company, die de fabricage niet aandurfde, moest tot een
goed geoutilleerde verkoopsorganisatie worden omgevormd en ... er
moest een leger van technici worden gekweekt, die voor de aanleg
konden zorgen. Deze geweldige taak rustte geheel op Edison, die zich
nog meer werk op zijn hals haalde door zijn besluit alle kabels onder

gronds te leggen.
Na lang zoeken had Edison een man gevonden die het aandurfde een
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stoommachine van 150 pk te bouwen. Bij het proefdraaien ervan trilde
de hele heuvel waarop de werkplaats was gebouwd en waren alle aan
wezigen in een schuilhoek gekropen omdat men van het ’gevaarlijk
dier’ een alles vernietigende explosie verwachtte. Veiligheidshalve
werd het gevaarte de eerste keer op een afstand bediend. Maar of
schoon het er veel van weg had dat de drijfstang elke keer, dat zij de
hoogte inging, de heuvel mee omhoog zou tillen, voldeed de machine
uitstekend, zodat Edison er meteen zes bestelde. De werkplaats, waar
Edisons dynamo gebouwd werd, spuwde vuur en vonken en meermalen
vloog een machine bij het proefdraaien en overbelasten in stukken uit
een. Het mocht niet hinderen, want al dat brokken maken had ten
slotte toch maar als resultaat, dat er een betrouwbare dynamo ont
stond, waarop 1200 gloeilampen konden branden. De combinatie van
stoommachine en dynamo, die samen zonder ketel 27 000 kilo wogen,
kwam net op tijd klaar voor de Internationale Tentoonstelling van
Electriciteit, die van 10 Augustus tot 15 November 1881 te Parijs ge
houden zou worden. Doordat op het laatste moment een drijfstang
brak, die vervangen moest worden, en de combinatie nog moest proef-
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draaien, had Edison tenslotte nog maar drie uur om het gevaarte te
demonteren en naar het schip te laten brengen.
;en. Nauwelijks stond de
machine na het proefdraaien stil of 60 man wierpen zich er op, haal
den haar uit elkaar en een uur later raasden de vrachtwagens, bespan
nen met de snelste en sterkste trekpaarden naar de haven, voorafge
gaan door een wagen met rinkelende bellen om ruimte te maken. Ver
keersagenten hielden de weg vrij of het de brandweer of een vorst gold:
Edisons wondermachine was immers op weg naar Europa . . .
Terwijl uit Parijs de successen van Edisons inzending op de electriciteitstentoonstelling gemeld werden, ging men in New York onafge
broken voort. Edison kocht een gebouw van drie verdiepingen voor
zijn centrale, arbeiders begonnen de straten op te breken om de buisleidingen aan te leggen, een avondschool leidde arbeiders op tot electricien, in de werkplaatsen werden dynamo’s en andere machines ge
construeerd, in twee haastig uit de grond gestampte fabrieken werden
gloeilampen en hulponderdelen gefabriceerd en overal en dag en nacht
was Edison de alles-bezielende geest, die na een twintig-urige werkdag
op een stapel buizen ging slapen en vier uur later weer met frisse moed
aan de gang ging.
Wat eerst in het laboratorium gemaakt was, de gloeilamp, moest nu in
een fabriek als massaproduct vervaardigd worden en dat was geen ge
ringe overgang geweest. Het bamboeriet leverde nu de grondstof voor
de kooldraad. Het riet werd gespleten tot dunne repen, die een ver
breed uiteinde hadden, de dunne repen werden U-vormig gebogen en
in een nikkelen vorm geplaatst, waarna de vormpjes in een oven wer
den geschoven. In de glasblazerij werden peervormige glazen ballonnen
geblazen, die van onderen geheel open waren en van boven eindigden
in een dun glazen buisje. In een los glazen buisje met twee verbrede
uiteinden werden twee platinadraden met knijpervormige uiteinden
gesmolten. In deze uitstekende knijpers bracht men de verbrede uit
einden van de gloeidraad. De aanhechting van de kooldraad en het
platina werd verkregen door de knijpers in een kopersulfaat-oplossing
te dompelen en hen met de negatieve pool van een batterij te verbin
den. Een koperstaaf in de oplossing was op de positieve pool aange
sloten. Op de knijpers en de uiteinden van de koperdraad kwam een
hechte neerslag van koper, waardoor een stevige verbinding ontstond.
Het buisje met de gloeidraad werd in het onderste geheel open gedeelte
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van de ballon geschoven en dichtgesmolten. Vervolgens sloot men het
dunne buisje boven aan de ballon aan op een kwikzilverluchtpomp,
die een zo hoog mogelijk vacuum zoog. Voor de bol werd gesloten,
voerde men, om ook de laatste sporen lucht die in de kooldraad zaten,
te verdrijven, een clectrische stroom door de kooldraad, zodat deze
gloeiend werd. Was deze bewerking afgelopen, dan sloot men de lamp
luchtdicht af door de buis vlak boven de ballon dicht te smelten. Ten
slotte werd de ballon met cement in een koperen schroeffitting gekit.
De fabriek van gloeilampen was voor een groot deel het eigendom van
de arbeiders, die elk een aandeeltje bezaten. Er werkten er 150, die
2000 lampen per dag maakten. De lampen, die voor de uitzonderlijk
lage prijs van 75 cent per stuk geleverd werden, waren verkrijgbaar in
twee lichtsterkten: 8 en 16 kaars.
4 September 1882 was de grote dag! Het ’centraal-station’ van Edison
was gereedgekomen. Voor het eerst van zijn leven had Edison zich in
een geklede jas gestoken en droeg hij een das en een boord om tal van
autoriteiten en andere genodigden rond te leiden en de officiële opening
te verrichten. Op de begane grond en de eerste verdieping bevonden
zich de enorme stoomketels, terwijl op de tweede verdieping de dyna
mo’s en de stoomeylinders stonden opgesteld, ’lk verkeerde geweldig
in spanning,’ verklaarde Edison later, ’toen ik de zaak in werking had
gesteld en een tijdlang voelde ik me helemaal niet op mijn gemak om
dat ik niet wist wat er zou gebeuren. De stoommachines en dynamo’s
maakten een ontzettende herrie, van een diep gekreun tot een afschu
welijk gegier, en de ruimte leek gevuld te zijn met vonken en vlammen
in alle mogelijke kleuren. Het was alsof de hel haar poorten plotseling
had geopend!’ Een uur na de officiële opening zagen de journalisten
Edison onder de olie en zonder jas, das en boord.
Op het moment dat de dynamo’s begonnen te draaien, vlogen de stro
men door de draden, vloeiden ze onder de straten door en drongen ze
de huizen, winkels en kantoren binnen. Eerst leken het gloeiende spij
kers, maar toen alle dynamo’s op vol toerental draaiden, straalden vele
duizenden gloeilampen onder het gejuich der bewoners een rustig en
helder licht uit. De gloeilamp was niet langer een kasplantje uit een
laboratorium, — ze was een gebruiksvoorwerp geworden dat brandde
in de huiskamer van New Yorksc burgers en daarmee had Edison be
reikt wat zijn voornaamste doel was geweest: een clectrische lamp, die
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binnen ieders bereik lag, geen lamp voor de millionnair, maar voor de
gewone man.
Edisons genie, maar bovenal zijn ontembare wilskracht, had de wereld
een nieuw licht geschonken, zijn geesteskind zou zijn stralen versprei
den over alle delen der aarde, zou nieuwe industrieën doen verrijzen en
zou in Nederland de stoot geven tot een der grootste electro-technische
bedrijven van Europa. Op 4 September 1882, ’s middags om 3 uur,
begon een nieuw' tijdperk in de menselijke vooruitgang: de zegetocht
der electrische verlichting!

’De zegetocht der electrische verlichting, noemen de kranten het. En
elke week melden ze nieuwe successen van Edison in Amerika, Swan
in Engeland en in Duitsland daar zijn ze ook al begonnen, een zekere
Rathenau heeft daar de Edison Gesellschaft für angewandte Elektrizitat opgericht. Vader, wanneer zou men nu in Holland ook eindelijk
eens beginnen? We zijn hier toch niet achterlijk?’
’Maar Gerard, ze zijn hier net begonnen! Je hebt de krant van vandaag
nog niet gelezen, daar staat het in. ’n Klein berichtje, meer niet, maar
voor jou is het misschien toch groot nieuws . . .’
’U maakt me nieuwsgierig, vader! Vertelt u het maar ... ik zal er heus
niet van omvallen!’
’Ben je in Amsterdam wel eens in Kras geweest? Niet? Dan wordt het
tijd dat je daar eens heen gaat. Kras oftewel het Poolse koffiehuis is
een koffiehuis in de Warmoesstraat, vlak bij de Vijgendam. Heb je wel
eens van de winkel van Sinkei gehoord? Natuurlijk ken je die. Wel, in
de winkel van Sinkei was een Poolse chef-coupeur, die Krasnapolsky
heette. Van zijn spaarduitjes kocht hij het Nieuwe Poolsche Koffyhuis
in de Warmoesstraat, een zaak, die niet floreerde. Nu moet je weten
dat er zo een jaar of twintig geleden in de grote steden nog maar weinig
buitenshuis gegeten werd en dat de mannen vrijwel nooit iets anders
dan bier dronken. Nu is dit veranderd, vooral door de invloed van die
Krasnapolsky. Toen hij de lange pijpenla met haar ruwe houten tafels
en stoelen en de met zand bestrooide houten vloer kocht, droomde hij
van prachtige zalen met wniivende palmen en kleurige bloemen, vol
met mensen, die bij hem kwamen eten en drinken. Hij begon de pijpen
la wat op te knappen en vooral gezelliger te maken. Het duurde niet
lang of het koffiehuis floreerde uitstekend. Zijn vrouw kookte zo lekker
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voor haar man, dat de gasten vroegen of ze tegen betaling konden
mee-eten; er kwam een juffrouw in de zaak die pannekoeken bakte als
geen ander in het land. Krasnapolsky wist de mensen ertoe te krijgen
ook eens iets anders te drinken dan bier of koffie, hij importeerde wij
nen en likeuren, maakte een leestafel met alle mogelijke binnen- en
buitenlandse kranten en tijdschriften en . . . had succes met dit alles'
Ja, het bracht hem zelfs zoveel geld in het laatje, dat hij de belendende
percelen kon opkopen en zijn droom tot werkelijkheid kon maken. Hij
liet iets bouwen dat voor heel Europa uniek was en dat in een paar jaar
een wereldvermaardheid kreeg: de wintertuin, een grote, hoge ruimte
met een glazen koepeldak en daaronder een overvloed van palmen en
bloemen. Om al in Februari snijbloemen te hebben, richtte hij zelf in
Zaandam een kwekerij op . . .’
’Ja, goed, dat is allemaal heel interessant, maar vader, wat heeft dat
met electrisch licht te maken. Of heeft die meneer Krasnapolsky soms...’
’Inderdaad, ”Kras” is electrisch verlicht, dat is trouwens al een paar
jaar het geval. Maar werden eerst koolspitsenlampen gebruikt, nu zijn
er gloeilampen. En weet je hoeveel? Dat raad je nooit!’
’Misschien vijftig? Of. . . honderd?’
’lk zei het al, je raadt het nooit, want volgens de krant zijn het er meer
dan . . . duizend!’
’Ongelofelijk! En wat een durf heeft die Krasnapolsky! Hè, dat is nu
echt een man naar mijn hart! Duizend gloeilampen! Maar waarop laat
hij die branden? Toch zeker niet op batterijen ! Daar zal wel een hele
rij dynamo’s en stoommachines voor nodig zijn!’
’Hoor eens jongen, daar heb ik geen verstand van; ik houd me maar bij
de koffie- en theehandel en bij de gasfabriek en wat die electriciteit
betreft, al die nieuwigheden.. . ofschoon, ik moet zeggen dat die mijn
heer Krasnapolsky het heel goed bekeken heeft, want dat elektrieke
licht zal wel heel wat klanten trekken. Kijk, hier heb ik het bericht...’
’Ja, meer dan duizend gloeilampen, ik zie ’t . . . zeg vader, wat zei u
ook al weer? Dat het tijd werd dat ik Krasnapolsky leerde kennen?
Nee, u zei letterlijk: dan wordt het tijd dat je daar eens heen gaat.
Goed vader, laat ik voor één keertje eens een gehoorzame zoon zijn. Ik
ga . . . direct! Nu!’
’Maar Gerard! Waarom zo’n haast? Kras loopt heus niet weg, hoor!’
’Vader, luistert u nu eens. Ik heb nu keurig de Polytechnische Hoge-
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school in Delft afgelopen en ik ben werktuigkundig ingenieur. Maar
waar ik voor voel, de electrotechniek, daar weet ik nog veel te weinig
van af. Ik moet kiezen, zo gauw mogelijk. Als ik nu die electrische ver
lichting zie en misschien een kijkje bij de dynamo’s mag nemen: mis
schien brengt dat me dichter tot mijn keus, dichter tot een oplossing!
En dan, het is Zaterdagmiddag, vanavond is er niets bijzonders te
doen, — wat let me de trein van half vier te nemen en die wintertuin
met zijn gloeilampen te gaan bekijken?’
’Hmm . . . eigenlijk nog niet zo’n gek idee, ofschoon die jeugd van
tegenwoordig ... in mijn tijd . . . och, toen was ik eigenlijk precies
hetzelfde. Waarachtig, ik geloof, ik geloof, dat ik ook maar meega! Ik
wil dat eigenlijk ook wel eens zien, die elektrieke verlichting! Zullen we
naar moeder gaan, Gerard, en vragen of ze het goed vindt dat wij een
avondje naar de hoofdstad gaan voor . . . hmmm . . . voor studie
doeleinden?’
En daar gingen ze, vader en zoon Philips, eerst naar moeder, die tegen
een ’studiebezoek’ aan Krasnapolsky ’s wintertuin geen enkel bezwaar
had, en daarna naar het station. De oudere en de jongere, - beiden
waren ze geïnteresseerd, maar ieder op zijn eigen wijze: de oude heer
Philips wilde als eigenaar van de Zaltbommelse gasfabriek dat licht
wel eens zien dat misschien nog eens de concurrent van het gaslicht zou
worden, de jonge Philips die in dat gloeilicht zijn roeping en zijn toe
komst zag.
In de trein troffen vader en zoon een nog geheel lege coupé en nu ze
toch op weg waren naar het electrische licht, leek het Gerard raad
zaam er zijn vader nog eens wal meer over te vertellen. Hij zat er een
beetje mee in, met die electriciteit en met zijn toekomstige loopbaan.
De oudere generatie stond afwijzend tegenover de nog zo jonge tech
niek. Hij wist het en merkte het dagelijks. Zijn broers gingen in de
handel of in het bankwezen, gebieden waar de Philipsen zich thuis
voelden. Hij wist dat zijn vader eens tegen kennissen had gezegd: ’Wat
moet ik met Gerard beginnen?’ Hij vond dat een beroerd idee en hij
zou zijn vader zo graag laten zien dat in die electrotechniek een eer
volle loopbaan mogelijk was. In het tijdschrift ’De Natuur’ had hij
onlangs iets gelezen over de electriciteitstentoonstelling in Parijs. Als
hij zijn vader daar eens iets over vertelde.
’Vader, wist u wat de mensen op de electriciteitstentoonstelling in
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Eén-rail-traiu naar dc Place de la Concorde tc Parijs

Parijs er voor over hadden om zelf een gloeilamp in werking te stellen?
In de zaal, waar de uitvindingen van Edison waren tentoongesteld,
kon men op een houten knop drukken en dan begon een rij gloeilampen
te branden. Drukte men nog eens, dan doofde het licht weer. Het pu
bliek mocht de knop zelf bedienen en zonder overdrijving: er waren
mensen, die een uur in de rij stonden om dat wonder mee te maken licht te maken door op een knop te drukken. Weet u wat de Hollanders
hadden ingezonden? De electriseermachine van Van Marum uit 1785!
Nogal ouderwets, hè? Neen, dan Edison! Die liet het nieuwste van het
nieuwste zien. Zo had hij een langwerpige luchtballon met daaronder
een electrisch motortje, dat een luchtschroef deed ronddraaien. Het
ballonnetje werd hierdoor voortbewogen en zweefde met vrij grote
snelheid van de ene kant van de zaal naar de andere.’
’Maar wat heeft dat nu voor zin, Gerard, dat is immers speelgoed, goed
voor kinderen?’
’Dat moet u niet zeggen, vader, want dat dacht men ook van de eerste
locomotief. Wie weet, gaat men met zo’n door een motor voortgedre-
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Electrische trein \an Siemens en Hnlske

ven ballon, maar dan in het groot, nog wel eens mensen vervoeren! En
dan onafhankelijk van de windrichting omdat men, net als een stoom
schip, zijn eigen voortstuwingskracht heeft! Trouwens, er was in Parijs
iets dat door electriciteit werd voortgedreven en dat mensen kon ver
voeren: de electrische tram van Siemens en de electrische spoortrein!’
’ Waarom een electrische spoortrein? Gaan onze gewone stoomtreinen
niet hard genoeg?’
’Men denkt in de eerste plaats aan electrische trams, vader. Paarden
trams zijn toch eigenlijk niet veel waard en stoomtrams kun je in een
drukke stad niet hebben met al hun roet en rook, hun vonken en hun
lawaai. Een electrische tram mist al deze nadelen en rijdt bijna geluid
loos. En wat treinen betreft: een gewone trein moet veel dood gewicht
meevoeren, water en steenkool, vereist veel onderhoud en als je het
goed bekijkt, is het toch eigenlijk geweldig practisch om één sterke
stoommachine met een dynamo bij de spoorlijn te hebben, waarop
men verscheidene treinen kan laten rijden. En weet u wat men in
Zwitserland en ook in Duitsland van plan is? Om bij snel-stromende
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rivieren grote watermolens te bouwen en die de dynamo’s te laten aan
drijven: electriciteit door waterkracht! Daar moeten toch enorme mo
gelijkheden in schuilen, vader, want waterkracht is er genoeg, denkt
u maar aan de vele watervallen! Men heeft uitgerekend dat de water
kracht van de Niagara-watervallen alle stoomwerktuigen in de wereld
zou kunnen vervangen. In Gieszbach heeft men op deze wijze stroom
opgewekt en die heeft men door geïsoleerde draden naar München ge
voerd: 57 kilometer ver. Ja, in Duitsland zijn ze wel actief. De heren
Siemens en Halske hebben niet alleen een electrische spoorbaan van
veertig paardekrachten, maar ook een electrische elevator gebouwd.
In Mannheim is nu een 20 meter hoge uitzichttoren en tegen betaling
van 20 Pfennig stijg je omhoog in een cabine, die door een electrische
motor wordt opgetrokken. Wie weet maakt men zoiets later in allerlei
hoge gebouwen! En dan in Frankrijk: in Parijs loopt al een electrische
tramweg naar de Place de la Concorde, op de Seine heeft een electrische
boot gevaren en aan de Marne heeft men met electriciteit een land om
geploegd. Een linnenfabrikant in Frankrijk gebruikt een electrisch
aangedreven wagen voor het oprollen van dc meer dan 100 meter
lange stukken linnen, die op grasvelden hebben liggen bleken. Met een
stoomlocomotief gaat dat natuurlijk niet, want dan zou het linnen
zwart worden! Er zijn al huisvrouwen, die een naaimachine met een
electrische motor hebben, er zijn fabrieken, die hun machines elec
trisch aandrijven . .
’Weet je welke uitvinding voor mijn gevoel veel nut heeft, Gerard? De
telefoon. Wat zou het niet gemakkelijk zijn als ik met die telefoon met
de koffie- en theehandelaren in het hele land kon spreken. Zie je, nu
begin ik ook al van die dwaze fantasieën te verkondigen!’
’Zo dwaas is het toch niet, vader! In ”De Natuur” heb ik onlangs ge
lezen dat er in Amerika al meer dan honderdduizend telefoontoestellen
in gebruik zijn en dat er pas een telefoonverbinding tussen New York
en Chicago in werking is gesteld. Dat is een afstand van bijna 1700
kilometer!’
’Weet je Gerard, dat ik al eens getelefoneerd heb? Ik was in Amster
dam bij een zakenrelatie en ik wilde diezelfde middag nog iemand be
zoeken, met -wie ik echter geen schriftelijke afspraak had gemaakt. Het
was me bekend dat hij een telefoontoestel had. Ik wist niet of ik er
terecht kon en degene, bij wie ik op bezoek was, bood me aan van zijn
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telefoon, waar hij erg trots op was, gebruik te maken. Hij vroeg bij de
centrale het nummer voor me aan, ik drukte de telefoon tegen mijn
oor en duidelijk, werkelijk heel duidelijk hoorde ik de juffrouw zeggen:
”Bent u gereed om te spreken?” Ik zei: ”Ja, juffrouw”, want ik was
gereed, maar alleen wist ik niet wat ik moest zeggen, hoe ik moest be
ginnen, want, zie je, Gerard, het is zo vreemd een conversatie zonder
dat je de ander ziet, nietwaar? Gelukkig hoorde ik toen een stem in de
hoorn: ”Met wie heb ik het genoegen te spreken?” en dat redde de
situatie!’
’Weet u vader, hoe men volgens de nieuwste mode het gesprek begint?
Met een woord, dat Edison bedacht heeft. Dat gepraat van ”Bent u
daar?” en allerlei andere zwaarwichtige gezegden begon hem zo te ver
velen, dat hij één nieuw en krachtig woord invoerde: ’TIallo!” Sinds
dien zegt iedereen in Amerika ’TIallo!” als hij een gesprek begint en
hier gaat men er ook al toe over het te gebruiken. Edison schijnt overi
gens in zware processen te zijn gewikkeld met Bell en die weer met
Gray. Ieder voor zich eist de uitvindersrechten voor zich op. Bell was
de eerste, naar men zegt. Hij vroeg twee uur eerder patent aan dan
Gray! Ik ben benieuwd wie het wint. Toch zie je aan de telefoon hoe
snel een uitvinding zich kan verbreiden. In 1876 werd ze uitgevonden,
nu, zeven jaar later, zijn er al meer dan honderdduizend toestellen
in gebruik! Maar vader, weet u wat me net te binnen schiet? Muziek
per telefoon! Op de Internationale Tentoonstelling in Amsterdam!
Die wordt immers de volgende maand geopend!’
’Ja, dat weet ik, maar van muziek per telefoon heb ik nog nooit ge
hoord.’
’Dat heeft men in 1881 al op de Parijse tentoonstelling gedaan. Een
van de paviljoens was door telefoonlijnen verbonden met de Opéra, de
Opéra Comiquc en het Théatre Francais. Aan weerszijden van het
souffleurshokje en langs het voetlicht van het toneel waren wel twintig
microfonen opgesteld en twee kilometer verder, op de tentoonstelling,
kon men met telefonen naar de muziek of het toneel luisteren. De
microfonen zaten in kastjes met een zware bodem van lood en met
poten van caoutchouc om storende geluiden te weren. Waar het pu
bliek met de telefonen luisterde, hingen zware tapijten om alle geluiden
te smoren. De mensen hoorden dus muziek, maar om ook te kunnen
horen waar zich de zanger of acteur bevond, had men twee op ver49
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schillende plaatsen opgestelde microfonen voor elk paar telefonen en
de mensen die luisterden, kregen in elk oor een andere geluidsindruk.
Net zoals bij een stereoscoop de twee ogen een ander beeld krijgen te
zien. Men noemt dit stereotelefonie of stereofonie. Wonderlijk, vindt
u niet?’
’Ja, dat is heel wonderlijk: muziek door een draad, maar natuurlijk
kan dat met de telefoon. Wat leven we toch in een vreemde tijd!’
’Maar om op de tentoonstelling in Amsterdam terug te komen: in ”De
Natuur” las ik dat men daar op het tentoonstellingsterrein per telefoon
zal kunnen luisteren naar concerten en toneel in het Paleis voor Volks
vlijt, het Panopticum, het gebouw van Frascati en zelfs naar muziek
in een gebouwtje aan de overkant van het IJ, in Buiksloot, waar vier
muzikanten gestationneerd worden om na een sein van de tentoon
stelling een stukje hoempa ten beste te geven. De schrijver van het
artikel overwoog de mogelijkheid om zoiets algemeen ingang te doen
vinden, muziek aan huis, per telefoon! Zodat, vader, als er eens een
landelijk telefoonnet is, u thuis in Zaltbommel naar concerten in Am
sterdam of Den Haag zou kunnen luisteren . .
’Gerard, Gerard, wat verkondig je toch een dwaasheden vandaag . . .
ofschoon . . . hmm ... de phonograaf van Edison, die de notaris zich
onlangs heeft aangeschaft, ook iets is waaraan ik nooit geloofd zou
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hebben als ik het niet met eigen ogen aanschouwd èn . . . met eigen
oren gehoord had. Maar zou het nu niet verstandiger zijn, Gerard, als
we van al die hersenschimmen afstapten en eens over jouw toekomst
praatten? Je zult nu toch op de een of andere manier aan het werk
moeten . .
Toen de trein anderhalf uur later het Weesperpoortstation binnen
stoomde, waren vader en zoon nog niet tot een oplossing gekomen en
om hun avond niet te bederven, lieten ze het onderwerp voorlopig
maar rusten. Ze hesen zich in de paardentram en lieten zich met een
sukkeldrafje naar de Dam rijden, genietend van de gezellige sfeer van
de oude Amstelstad. Na een korte wandeling stonden ze voor de in
gang van Krasnapolsky, dat al van verre de aandacht trok door de
felle verlichting van de voorgevel, die beschenen werd door koolspit
senlampen.
In de wintertuin kon Gerard een kreet van verrassing niet onder
drukken, zo werd hij overweldigd door de fantastische aanblik, die
deze machtige zaal hem bood. Maar het waren niet de hoge palmen
met hun exotische bladerpracht, noch de grote boeketten van veel-

kleurige bloemen, die hem het meest imponeerden. Wat hem meer dan
iets anders trof, waren de geweldige kronen, de bogen langs de galerijen
en de monumentale achtergrond met het wapen van Amsterdam, die
bezaaid waren met electrische gloeilampen. Welk een stralende pracht
ging er van uit en hoe wonderlijk mooi was dat licht, zo zacht en zo
rustig en toch zo volmaakt helder, - dit kon niet anders dan het licht
van de toekomst zijn!
Voor het eerst van zijn leven werd Gerard Philips geconfronteerd met
het electrische gloeilicht en al dadelijk kwam hij onder de geheimzin
nige bekoring van deze lampen, die volkomen geluidloos en zonder de
minste flikkering zulk een warm, weldadig licht uitstraalden. Waar
over hij zo vaak gelezen, nagedacht en gefantaseerd had, zag hij nu
met eigen ogen voor zich en hij kon niet anders zeggen dan dat de
werkelijkheid zijn stoutste fantasie overtrof. Dit licht was volmaakt
en deze wintertuin had iets van een sprookje, een oosters sprookje met
zijn weelderige palmen en bloemen, zijn zwermen lichtjes en zijn or
kest, dat zoet-klinkende melodieën speelde. Die mijnheer Krasnapolsky
wist hoe hij gasten moest trekken! En het was dan ook geen wonder,
dat het hier zo druk was — alle tafeltjes waren bezet!
Met enige moeite hadden vader en zoon toch nog een tafeltje gekregen
van mensen, die juist weggingen en ze zaten nog maar net, toen er
plotseling achter hen een stem klonk:
’Nee maar, Philips! Dat is ook toevallig jou hier te treffen ! Hoe maak
je het, amice?’
’Hé . . . Van Woelderen! Hoe staat het leven? Ik dacht dat jij altijd in
Vlissingen zat?”
’Dat zit ik ook, maar ik las in de krant van die nieuwe verlichting in
Krasnapolsky en ik dacht: dat moest ik toch eens even gaan zien.
Magnifiek, vind je niet?’
’Ja, inderdaad, héél mooi, maar zeg, deze ontmoeting is dan dubbel
toevallig omdat wij hier met hetzelfde doel zijn. A propos: mag ik je
mijn zoon Gerard voorstellen?’
Gerard werd voorgesteld aan een zwaar gebouwde man van een jaar
of vijftig, met een sympathiek uiterlijk, die al dadelijk met zijn vader
in een druk gesprek raakte. Uit het verloop daarvan kon Gerard op
maken, dat de heer Van Woelderen een schoolvriend van zijn vader
was en dat hij een belangrijke functie in de scheepvaart bekleedde.
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De Wintertuin van Krasnapolsky in 1884

Het duurde niet lang of het was Gerard duidelijk dat de heer Van
Woelderen directeur was van de Stoomvaartmaatschappij ’Zeeland’.
’En mijnheer Gerard,’ wendde de heer Van Woelderen zich tot hem,
’welke richting hebt u gekozen? Drukt u uw vaders voetsporen en bent
u in de thee- en koffiehandel gegaan of gaan uw aspiraties naar het
gasbedrijf of het bankwezen?’
Hemeltjelief, dacht Gerard, zou dat nu ook weer zo iemand zijn die de
handel of het bankwezen de meest achtenswaardige richting vindt?
Of misschien is hij toch wel anders: hij zit zelf immers in de scheep
vaart !
’Nee, mijnheer Van Woelderen,’ antwoordde Gerard, ’ik heb aan de
Polytechnische Hogeschool in Delft mijn diploma voor werktuigkun
dig ingenieur gehaald en ik ben van plan mij verder te bekwamen in de
electriciteitsleer, die mijn speciale interesse heeft.’
’Mijn compliment, jongeman, dit is een voortreffelijke keus en getuigt
van inzicht en een vooruitziende blik. De toekomst is aan de machine
en aan de electriciteit en daarom: zorg dat je er bij bent, als één van
de eersten, want hier valt iets groots te verrichten! Wat zeg jij,
Philips?’
’Tja . . . wat moet ik daar nu op zeggen, mijn beste Van Woelderen.
Ik weet het niet, ik ben niet zo thuis in die techniek en van die electri
citeit heb ik hoegenaamd geen verstand. Trouwens, waar zou zo’n
jongen zich verder kunnen bekwamen? In Delft doet men daar niets
aan . . . hij zou naar het buitenland moeten!’
’Hij zou naar het buitenland moeten! Inderdaad! Wat is daar voor
bezwaar tegen? De Maatschappij Zeeland brengt hem er in één dag.
Haha . . . neen, verdenk me er niet van reclame voor mijn eigen maat
schappij te maken. Ik wil daarmee alleen maar zeggen: stuur die jon
gen van jou naar Engeland, daar is men al ver op dit gebied en je kent
de Engelsen: degelijk, correct . . .’
Wat de heer Van Woelderen zei, was Gerard een pak van zijn hart,
Eindelijk was er eens iemand, voor wie niet de handel en het bankwezen het hoogste waren en eindelijk had hij eens iemand ontmoet, die
een open oog had voor de mogelijkheden van de jonge electro-techniek en die daar met overtuiging voor uitkwam. Waarachtig: een
betere pleitbezorger had hij zich niet kunnen wensen: mijnheer Van
Woelderen, die dood-nuchter zei: ’Stuur die jongen van jou naar En-
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geland.’ Dat wasi Gerard al lang van plan geweest, naar Engeland te
gaan, hij had er zijn
;ijn vader al voorzichtig over gepolst, maar natuurlijk
waren er nog allerlei bezwaren geweest . . .
’En hoe denkt u erover, mijnheer Gerard. Zou u naar Engeland willen
gaan om daar de nieuwe techniek te leren kennen?’
’Al was het morgen al, al was het vanavond, mijnheer Van Woelderen!
Niets liever dan dat!’
’Nu hoor je het, Philips en als ik je als oude schoolvriend een raad mag
geven: geef die jongen van jou een kans! Door zijn ingenieursdiploma
te halen, heeft hij al bewezen dat hij zo’n kans waard is. Misschien
kan ik zelf. . . wacht eens, ik heb ’n plan . . . eens even kijken . . . ach,
daar heb je mijnheer Krasnapolsky! Ja, ik ken hem. Mag ik hem aan
jullie voorstellen? Dan zal ik meteen vragen of we eens een kijkje in de
machinekamer mogen nemen. Dat zal jou en zeker ook je zoon interes
seren en wat mijzelf betreft: ik heb zelf de lange reis hierheen gemaakt
om dit eens met eigen ogen te zien . .
Heerlijk vond Gerard die doortastendheid van mijnheer Van Woel
deren, waardoor hij meteen de kans kreeg met mijnheer Krasnapolsky
en . . . met diens machinekamer kennis te maken. Maar wat zou dat
plan van mijnheer Van Woelderen zijn? Zou hij soms iets voor hem
weten, in Engeland? Dat was te mooi om waar te zijn! Oh, wat was
hij benieuwd . . . als mijnheer Van Woelderen er nu straks nog maar
op terugkwam! Zou hij het anders durven vragen?
Met een gerechtvaardigde trots leidde de heer Krasnapolsky zijn
gasten naar het machinehuis, dat ruim 25 meter breed en 6 meter diep
was. Op de begane grond daarvan bevonden zich drie ingemetselde
stoomketels, elk met een verwarmingsoppervlak van 35 m2, zoals de
heer Krasnapolsky, die uitstekend op de hoogte bleek te zijn, mee
deelde. Daarnaast stonden twee stoommachines, elk met een ver
mogen van 70 indicateur-paardekrachten. Door middel van twee
zware leren drijfriemen werd de beweegkracht van deze machines
overgebracht op een zich op de eerste verdieping bevindende as en
deze deelde haar beweging met behulp van leren en caoutchouc drijf
riemen weer mee aan de dynamo’s: een Schuckert-dynamo voor de
booglampen en vijf Schuckert-dynamo ’s voor de 1000 gloeilampen,
die in het gehele gebouw waren aangebracht. Deze lampen bevonden
zich niet alleen in de grote zalen en in de vestibules, maar ook in de
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hotelkamers, die bovendien alle centrale verwarming hadden, en in de
ijskelder. De gehele installatie deed twaalf booglampen en duizend
gloeilampen branden en de gezamenlijke lichtsterkte was niet minder
dan 28 000 kaars!
’Gelukkig maar, dat wij electrische verlichting hebben’, zei de heer
Krasnapolsky, ’anders hadden wij zeker een paar honderd man perso
neel nodig om al die 28 000 ”kaarsen” aan te steken.’
Nadat de chef-machinist aan het gezelschap was voorgesteld, kon
Gerard allerlei vragen stellen over dingen, die hem enorm veel belang
inboezemden. Bijvoorbeeld hoe men de spanning constant hield als
een deel der lampen niet brandde. Dat constant houden was immers
noodzakelijk, wilde men de andere lampen niet laten doorbranden. De
chef-machinist wees op de Volt-meter, die op elke dynamo was aange
bracht en vertelde daarop dat hij zelf, in navolging van Edison, een
indicateur op de dynamo’s had gemonteerd met een zodanige werking
dat een rode lamp aangloeide als de spanning te hoog werd en een
blauwe, bij een te lage spanning. Bijzonder veel interesse had Gerard
ook voor de middelen om ’korte sluiting’ van de stromen, die brand
gevaar opleverde, te voorkomen, zoals dunne looddraden en de in
Duitsland uitgevonden ’wippertjes’.
Gerard, die zich in zijn element voelde temidden van de stampende en
gierende machines, merkte dat hij dank zij zijn Delftse ondergrond
toch wel gauw met die electrische machines vertrouwd zou raken. De
principes waren hem bekend en wat de practijk betrof, kon hij vragen
stellen zoveel hij wilde aan deze chef-machinist, die de machines en de
lichtinstallatie van binnen en van buiten kende. Mijnheer Van Woelderen was al even geestdriftig als hij zelf en volgde zijn gesprek met de
chef-machinist met meer dan gewone belangstelling.
Het gezelschap bleef wel een uur in het machinehuis en daarna toonde
de heer Krasnapolsky zijn gasten de modern en comfortabel inge
richte hotelkamers, die alle van een telefoontoestel waren voorzien.
Slechts het beste van het beste en het nieuwste van het nieuwste waren
voor zijn hotelgasten goed genoeg, dat bleek ook uit de door electrische
motoren aangedreven lucht-verversingsinstallatie!
Gerard popelde van ongeduld toen hij met zijn vader en de heer Van
Woelderen in de wintertuin terugkeerde. Zeker, hij was diep onder de
indruk van de machinekamer en hij had zijn hart opgehaald aan de
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vele technische wonderen, maar zwaarder woog op dat moment toch
zijn nieuwsgierigheid naar dat plan! Als de heer Van Woelderen er nu
maar op terugkwam . . .
’Mag ik jou en je zoon voor het diner uitnodigen, Philips? Dan zul je
ecns zien dat er hier nog wel wat meer te genieten valt dan electrische
lampjes. En wat mijnheer Gerard betreft, maak je maar niet ongerust,
mijn plan heeft inmiddels vastere vormen aangenomen en onder het
genot van een glaasje wijn zal ik het je vader en jou voorleggen. Ja,
nog even geduld, want die wijn hebben we misschien nodig om ergens
op te klinken!’
De heer Van Woelderen verstond de kunst om Gerard nieuwsgierig te
maken en daarna rustig over koetjes en kalfjes te gaan praten. Maar
eindelijk kwam toch die wijn, en daarmee: het plan!
’Welnu: misschien heb je gelezen, Philips, dat wij een nieuw schip
hebben laten bouwen in Glasgow, op de werven van John Elder & Co.
Dat schip — ” Willem Prins van Oranje” —heeft twee weken geleden met
succes zijn proeftocht gemaakt. Nu hebben wij besloten dit schip van
electrische verlichting te voorzien. Dat is dan ook de reden, dat ik van
daag hier in Kras ben komen kijken: ik wilde mij eens van de verschil57

lende mogelijkheden overtuigen. Zoals je weet, sturen wij, als er een
schip voor ons gebouwd wordt, altijd een of twee van onze ingenieurs
naar de werf om op de bouw toezicht te houden en ons geregeld verslag
uit te brengen. Wat nu de aanleg van de electrische installatie op de
”Willem Prins van Oranje” betreft: hier wordt over een maand in Glasgow mee begonnen. Bij ons is geen enkele ingenieur die een bijzondere
voorliefde voor de electriciteit heeft en bovendien kunnen we in die
tijd eigenlijk niemand missen. Toch moeten we er een Hollandse inge
nieur naar toe zenden en mijn voorstel, Philips, is nu dit: ik bied je zoon
aan voor onze maatschappij naar Glasgow te gaan om toezicht te hou
den op de werkzaamheden en ons verslag uit te brengen. Voel je hier
wat voor en hoe denkt je zoon er zelf over?’
Gerard was wild van vreugde, maar hij bedwong zich en zei dat hij het
aanbod graag, heel graag zou aannemen. Ook zijn vader bleek er ge
lukkig veel voor te voelen, temeer omdat hij in zijn oude schoolkame
raad een oneindig vertrouwen stelde.
’Denk niet, Philips, dat mijn aanbod overijld gedaan is en dat ik dit
niet zorgvuldig heb overwogen. Dat de heer Krasnapolsky voorbij
kwam, was voor mij een gelukkig toeval, want daardoor had ik de ge
legenheid niet alleen de machinekamer met haar dynamo’s, maar ook
je zoon nader te leren kennen. Zijn gesprekken met de machinist en
vooral zijn vragen hebben mij zekerheid gegeven waar ik eerst ver
moedens had. Ik heb nu voldoende vertrouwen in de capaciteiten van
je zoon om hem dit karwei toe te vertrouwen. De aanleg van de installa
tie duurt maar twee maanden, maar als hij eenmaal in Schotland is,
zijn er zeker nog andere mogelijkheden voor hem.’
Schotland! Met een schok werd Gerard er zich van bewust dat hij
hoogstwaarschijnlijk binnen een maand voor het eerst van zijn leven
naar het buitenland zou gaan en dat hij een zeereis zou maken naar
het mooie, romantische Schotland! Schotland met zijn machtige indu
strieën, het land waar in wetenschappelijk opzicht Thomson de scepter
zwaaide, Sir William Thomson, een van ’s werelds grootste weten
schappelijke onderzoekers op het gebied van de electriciteitsleer! Hoe
opgelucht en dankbaar voelde hij zich nu: opgelucht omdat nu einde
lijk die onzekerheid, die hem na Delft steeds verontrust had, voorbij
was, — dankbaar omdat de directeur van de Maatschappij ’Zeeland’
zoveel vertrouwen in hem stelde!
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Onder de electrisch-verlichte kronen van Krasnapolsky ’s schepping
werden drie handen met een wijnglas geheven en werd er geklonken
op het welzijn en welslagen van de jonge ingenieur Gerard Philips, die
nu de wijde wereld inging.
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Onder: Baird-televisor volgens systeem Paul Nipkow (1925)
Boven: televirie-antenne Lopik, Philips-televisiestudio en projectic-ontvangcr

■

Het is een van die dingen, die al jarenlang in de lucht
hangen, maar nog nooit is het langs een koperen draadje
onze huiskamers binnengeglipt. Het is oer-oud en leefde
al in het Griekse sprookje van Lucianos, dat verhaalde
van een spiegel op de bodem van een koninklijk slot, een
toverspiegel, waarin men alles kon zien wat er op aarde
gebeurde. Het leefde voort in de middeleeuwen en dook
telkens weer op als een dichterlijke natuur zijn fantasie
de vrije loop liet om zijn medemensen boven het materieel
verwezenlijkbare te verheffen. Het leefde voort en zal
altijd voortleven, altijd en overal ivaar mensen wonen,
maar als sprookje stierf het, toen het in het licht van
een kerstnacht werd herboren tot een uitvinding.
Sindsdien leefde het in deze vorm, eerst in het brein van
een jong natuurkundige, toen op papier en later in de
mysterieuze sfeer van het laboratorium. En eindelijk zal
het werkelijk leven — niet meer als een sprookje, niet
meer als een uitvinding. Nu zal het werkelijk leven en
in zichtbare gedaante rondgaan over de aarde, nu is de
tijd daar dat de mensheid het mag verwachten als het
kostelijkste speelgoed der moderne beschaving.

Zijn moeder noemde hem Paul, zijn vader heette Nipkow en toen hij
moest kiezen, koos hij de natuurwetenschappen. Als zovele studenten
hoopte hij eens de natuur een van haar geheimen te ontfutselen om
het dienstbaar te maken aan het mensdom. En langzamerhand, naar
mate hij dieper doordrong in het wezen der natuur en hij meer inzicht
kreeg in haar wetten en krachten, rijpte in zijn jonge geest het plan die
wonderlijke, onwezenlijke en onbegrijpelijke natuurkracht, die toch
onweerlegbaar bestond en electriciteit heette, tot een middel te maken
om bewegende beelden van de ene plaats naar de andere over te bren
gen. Paul Nipkow wist dat het metaal selenium aan de electrische
stroom minder weerstand bood naarmate het door meer licht bestraald
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werd. Omgekeerd konden de daardoor ontstane stroomvariaties door
middel van een lamp weer in overeenkomstige licht indrukken worden
omgezet. Paul Nipkow was tot de conclusie gekomen, dat men elk
beeld, afgezien van de kleuren, samengesteld kon denken uit tal van
donkere en lichtere beeldpunten, precies zoals een mozaïek uit donkere
en lichtere stenen bestond. Hij begreep dat al deze beeldpunten, deze
lichtindrukken, langs electrische weg konden worden overgebracht.
Voor het overbrengen van een compleet beeld zouden dan echter even
veel leidingen als beeldpunten nodig zijn en dat vormde technisch een
onoverkomelijk bezwaar. Zo kwam Paul Nipkow tot de slotsom, dat
het overbrengen van bewegende beelden langs electrische weg alleen
mogelijk zou zijn door het beeld in snel tempo in beeldpunten te ont
leden, deze beeldpunten stuk voor stuk 'over te seinen’ en ze aan de
ontvangzijde weer samen te stellen tot een compleet beeld. Met een
mozaïek kon dat gemakkelijk door de ene steen na de andere te ver
plaatsen en ze in dezelfde combinatie weer bij elkaar te leggen. Maar
hoe kon je een beeld ontleden en weer samenstellen en dan nog wel
een bewegend beeld . . . ?
Kerstmis 1883: een stad in feestelijke lichtglans, beierende kerkklok
ken, huizen, waarin de kaarsjes der kerstbomen een stille luister ver
spreidden, tafels gedekt met fijn linnen, flonkerend zilver en sierlijke
takjes hulst, schalen van kostbaar porselein, die gebraden kalkoenen
en vette kerstganzen torsten, mensen, in wier harten slechts plaats
was voor vrede en blijdschap, mensen, die gelukkig waren in de huise
lijke kring . . .
Dat gold voor velen, maar niet voor allen. Niet voor de hongerigen, die
bedelden om een korst brood, niet voor de daklozen, die huiverend
onder een brug trachtten in te slapen. Dat gold ook niet voor die een
zame jongeman op een bank in een van de hoofdstraten . . .
Het was Paul Nipkow, de 23-jarige student in de natuurwetenschappen,
die zo arm aan aardse goederen, maar zo rijk van geest was. Paul Nip
kow, met zijn lege maag, maar met zijn hoofd vol van de wonderlijkste
gedachten. Hij voelde zich koud, onaangenaam koud en toch . . .
Het was alsof zijn denkvermogen door de ijle, tintelende vrieslucht
helderder was dan ooit, alsof alle nevels in zijn brein waren opge
trokken en de oplossing van het probleem, dat nu al maandenlang zijn
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geest tot berstens toe had vervuld, zou voortkomen uil het licht van
deze kerstnacht.
Roerloos zat Paul Nipkow daar op zijn bank. Om hem heen raasde het
verkeer; hij merkte het nauwelijks, zozeer waren zijn gedachten bij dit
probleem: hoe zou je een beeld in snel tempo kunnen ontleden, hoe
zou je een beeld kunnen samenstellen en dan nog wel een bewegend
beeld? Hoe . . . hoe dan toch?
Ja hoe? Keek hij ondanks zijn problemen naar de sterren en bedacht
hij hoe de planeten in machtige, ellipsvormige banen om de zon wen
telden? Keek hij ondanks zijn gedachten naar de wielen der rijtuigen,
die wentelden om hun as of waren het alleen zijn eigen gedachten, die
in zijn hoofd wentelden en hem op het idee brachten, dat hij de oplos
sing moest zoeken in iets dat eveneens wentelde, dat . . . draaide?
Hoe dan ook: een scherpzinnige gedachtengang voerde hem naar de
oplossing, die een der grootste uitvindingen aller tijden zou zijn, een
oplossing zo geniaal, dat ze hem, de arme eenzame student, voor enkele
uren verhief tot ver boven de aarde en de flonkerende kaarsjes van haar
kerstbomen.
Hijgend van opwinding rende Paul Nipkow naar zijn pover zolder
kamertje: hij greep potlood en papier en tekende met feilloze zeker
heid de ingewikkeldste figuren. En toen hij uren later zijn kaars uit
blies, was het volbracht en wist Paul Nipkow, bedwelmd van vreugde,
hoe de fantastische idee, die later televisie zou heten, technisch ver
wezenlijkt kon worden . . .
Zijn geniale vondst bestond uiteen ronddraaiende schijf, waarin langs
een spiraallijn gaatjes waren geboord, waardoor de schijf het beeld in
punten ontleedde en in lijnen aftastte, precies op dezelfde wijze als ons
oog bij het lezen van een boek de bladzijden in letters ontleedt en in
regels aftast. En zoals in onze hersens de losse letters tot woorden en
regels en de regels tot zinnen en tot een bepaald begrip worden aaneen
gevoegd, zo werden aan de ontvangzijde door eenzelfde, even snel
draaiende gaatjesschijf voor een lamp de afzonderlijke beeldpunten
tot lijnen en de lijnen tot complete beelden samengesteld, dit dank zij
het feit, dat het menselijk oog ’traag’ is en snel-bewegende lichtpuntjes
als lijnen en snel-bewegende lichtlijnen als een lichtend vlak waar
neemt.
Dit alles had Paul Nipkow tot in de kleinste details overdacht, dit alles
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had hij uitvoerig beschreven. Zijn uitvinding, de televisie, stond klaar
op papier en van vrienden zou hij trachten wat geld te lenen om octrooi
aan te vragen maar toch . . .
Toch duurde het nog bijna veertig jaren voordat de techniek een even
grote sprong kon maken als Paul Nipkows gedachten in die inspireren
de kerstnacht 1883. Kant en klaar op papier en desondanks nog veer
tig jaren . . .
Gerards hartewens was in vervulling gegaan en daarmee was hij een
hele stap nadergekomen tot het doel, dat hij zich gesteld had. Het was
begonnen met het gelukkige toeval dat zijn vader en hij bij Krasnapolsky de heer Van Woelderen, directeur van de Stoomvaartmaat
schappij ’Zeeland’, hadden ontmoet. Dat de Maatschappij 'Zeeland’ een
nieuw schip van electrische verlichting wilde laten voorzien, dat men
een Hollandse ingenieur nodig had om toezicht op de werkzaamheden
te houden en dat men in die tijd juist geen ingenieurs van het eigen
bedrijf kon missen, zodat hij daardoor de grote kans had gekregen, dat alles was toch maar een gelukkige samenloop van omstandigheden
geweest. Maar het belangrijkste van alles vond Gerard, dat de elec
trische installatie in Glasgow werd aangebracht. Had hij ooit kunnen
denken dat Glasgow, de grootste stad van Schotland, voor hem nog
eens de belangrijkste stad in Europa zou zijn? En dat omdat in Glas
gow de grote Thomson leefde en werkte!
Het leven was één groot avontuur geweest, sinds hij in Rotterdam
scheep was gegaan op de ’City of Aberdeen II’, een klein, maar ge
zellig vrachtschip met accommodatie voor twee passagiers. Het was
een stormachtige reis geworden, maar dat had Gerard juist fijn ge
vonden. Nooit was hij op zee geweest en hij voelde het als een groot
voorrecht dat de zee zich bij deze eerste kennismaking in al haar
grootsheid aan hem had voorgesteld. De eerste middag had hij hele
maal vooraan op de voorplecht doorgebracht, genietend van de mach
tige golven, die met donderend geweld in millioenen waterdruppeltjes
tegen de boeg uiteenspatten. Toen echter het schip van koers ver
anderde en de golven af en toe over het dek sloegen, had hij hogerop
zijn toevlucht moeten zoeken. De kapitein, een joviale Schot, die wel
aardigheid had in die jonge Hollandse ingenieur met zijn enthousiaste
belangstelling, had hem toestemming gegeven op de brug te komen,
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waar hem nog een veel indrukwekkender schouwspel wachtte: het uit
zicht over de hele vrachtboot temidden van de onafzienbare zwart
groene watervlakte, de voortrollende golven en het beurtelings omlaag
duiken en oprijzen van het voor- en achterschip. Flarden schuim vlo
gen dan soms tot over de brug. Gehuld in een oude olicjas van de eerste
stuurman was hij tot middernacht op de brug gebleven, turend in de
duisternis, luisterend naar de geluiden van het schip, de storm en de
golven. Hij kon maar niet genoeg krijgen van de krachtmeting tussen
het voortbrengsel van ingenieurs en scheepsbouwers en het bulderend
geweld van water en wind.
Eindelijk verliet hij toch de brug, maar dat was niet om te gaan slapen,
want al was hij lichamelijk dodelijk vermoeid, zijn belangstelling was
nog onverflauwd. Langs de steile, glibberige ijzeren trapjes was hij
afgedaald naar de machinekamer met haar stampende zuigers en haar
wentelende vliegwielen. Had de wilde zee het avontuur in hem wakker
geroepen, in het steeds kloppende hart van het schip werd de jonge
ingenieur voor de zoveelste maal getroffen door de romantiek van de
machine. En terwijl de buik van het schip door het water gleed, zat hij
bij het flikkerend licht van de vuurhaard en enkele olielampjes zwarte
koffie te drinken met de eveneens zwarte machinist en stokers. Dit was
vooral een wonderlijke gewaarwording, toen hij bedacht dat hij zich
onder de waterspiegel van de duistere Noordzee bevond!
Toen in de vroege morgen van de derde dag land in zicht kwam, was
Gerard met toestemming van de kapitein in het kraaiennest geklom
men en met geen andere metgezellen dan een paar krijsende meeuwen
had hij het naderbij komen van het hem onbekende land aanschouwd.
Daar aan de westelijke horizon lag voor hem het land van belofte: een
gekartelde kustlijn, die geleidelijk aan breder werd tot hij duidelijk de
steile, kleurige rotskust met haar golvende groene heuvels en vlakten
kon onderscheiden, hier en daar gemarkeerd door een rood-wit ge
schilderde vuurtoren. En steeds kwamen ze dichterbij, de rotsen en de
kleine strandjes, de branding en de liefelijke dorpjes. Het mooiste
kwam echter nog.
Omstreeks acht uur werd het heel helder, brak op sommige plaatsen
de zon door het wolkendek en zag Gerard plotseling iets dat op een
fata morgana uit een duizend-en-één-nachtsprookje geleek. Waar de
oevers van de Firth of Forth het dichtst bij elkaar kwamen, zweefde
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een gouden stad! Gerard kon van zijn hoge standpunt al spoedig aller
lei details waarnemen: hij zag de contouren van daken, torens en
koepels, die gegroepeerd waren om een kasteel op een hoge rots en zijn
verstand vertelde hem dat dit Edinburgh moest zijn, de hoofdstad van
Schotland met haar trotse ’castle’, beschenen door de gulden zonne
stralen, zwevend op de grondmist.
Als een koning had hij zich gevoeld toen hij daar, in het topje van de
mast zittend, de haven was binnengevaren en hij in vogelvlucht het
levendige verkeer van sleepboten, zeilscheepjes en motorsloepen en
aan de kaden het aan- en afrijden van sleperskarren en treinwagons
en het in- en uitladen met de hoge stoomkranen kon gadeslaan. Nog
diezelfde middag was hij de stad ingegaan en uren had hij rondge
dwaald in de prachtige stad met haar vermaarde Princess Street. Hij
was overstelpt met indrukken, want hoezeer verschilde hier het stads
beeld niet van dat in Holland? Het hoog en laag, de rijtuigen en wa
gens die links hielden, de natuurstenen huizen en gebouwen met hun
vele schoorstenen en vaak zo typische gevels, de vele bloemen en
vooral ook de geruite rokjes van sommige mannen! Het hoogtepunt
van zijn wandeling in Edinburgh was echter geweest het beklimmen
van de rotsweggetjes en trappen door de steile rotsen, die naar de
kroon van de stad, het machtige kasteel, leidden. In de schaduw van
een der torens en gezeten op de kantelen van een vestingmuur had
hij van het vergezicht genoten: een panorama, zo groots en veel-omvattend, dat hij er wel urenlang naar had kunnen kijken.
Om half vijf ging echter zijn trein naar Glasgow en die wilde hij voor
geen geld missen, want hoe mooi Edinburgh ook was, het verlangen
met zijn nieuwe werkkring kennis te maken, woog toch nog zwaarder.
Zo mooi als de treinreis door de Schotse dalen en bergen was, zo lelijk
vond hij in het begin Glasgow, dat niets van de romantische pracht
van Edinburgh had. Maar al spoedig ontdekte hij dat het gemis aan
schoonheid van Glasgow werd goedgemaakt door het sympathieke en
nijvere karakter van deze industriestad met haar hartelijke bewoners
en haar weliswaar vuile, maar toch oer-gezellige oude buurtjes.
Nog diezelfde avond had hij zijn opwachting gemaakt bij Mr MacPherson, de directeur van de firma Heath & Henderson, die de electrische installatie op de ’Willem Prins van Oranje’ zou aanleggen.
Mr MacPherson had hem uiterst gastvrij ontvangen en onmiddellijk een
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uitgebreide ’tea’ laten aanrukken. Onder liet genot van de daarbij op
gediende lekkernijen had hij de zakelijke aangelegenheden afgehan
deld. Hij stond er op dat Gerard die nacht bij hem zou logeren, - de
volgende dag kon hij dan naar het kosthuis gaan, dat de firma voor
hem had uitgezocht. Gerard, die zijn school-Engels maar heel povertjes
vond klinken tussen het wat rauwe, maar toch zo sappige Schotse dia
lect, voelde dat hij uitstekend met de Schotten zou kunnen ópschie
ten: ze waren hartelijk en eenvoudig, correct en openhartig.
De volgende morgen was hij met Mr MacPherson in een stoombootje
over de Clyde naar de jongste aanwinst van de Stoomvaartmaatschap
pij ’Zeeland’ gevaren, de stoere ’Willem Prins van Oranje’, die aan een
van de buitenkaden gemeerd lag. Mr MacPherson had hem aan de
ingenieur Spencer O’Neill die de leiding bij de werkzaamheden had,
voorgesteld en deze had hem weer doen kennismaken met de staf van
personeel.
O’Neill was niet veel ouder dan Gerard, maar was in diens ogen al een
kei op het gebied van de electrotechniek. Na zijn studie was hij
assistent bij de grote Thomson geweest en bovendien had O’Neill aan
de aanleg van de eerste electrische installaties in Schotland meege
werkt. Zijn enthousiasme voor de nieuwe techniek was even groot als
dat van de jonge Philips en deze kon dan ook al dadelijk uitstekend
met zijn Schotse collega opschieten.
De Hollandse opzichter begon zijn taak als . . . leerling. O’Neill ging
eerst het schip een paar maal met hem rond tot hij de bouw, de in
deling en alle hoekjes en gaatjes kende en daarna begon hij Gerard aan
de hand van de blauwdrukken uit te leggen hoe de verlichtingsinstallatie zou worden. In de machinekamer kwam een stoommachine van
45 pk en een dynamo met de nodige schakelborden en daarop konden
de 380 gloeilampen en 2 koolspitsenlampen rechtstreeks branden. Bo
vendien zou in een aparte ruimte een grote batterij van accumulatoren
van Planté komen, waarop een deel van de gloeilampen ook in geval
van nood zou kunnen branden, b.v. bij storing van de machines. Deze
bufferbatterij had bovendien als voordeel dat de stoommachine niet
continu in bedrijf zou hoeven te zijn, zodat er alle tijd en aandacht aan
het onderhoud ervan besteed konden worden. De booglichten met hun
grote lichtsterkte hingen in de top van de masten en zouden belang
rijke diensten kunnen bewijzen bij het laden en lossen gedurende de
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nacht. Het werd Gerard al spoedig duidelijk welke de grote problemen
van een electrische installatie op een schip waren. Een doeltreffende
isolatie was heel moeilijk doordat het zoute zeewater met zijn goede
geleidbaarheid alle materialen in korte tijd aantastte. Verder schom
melde en trilde een schip voortdurend, hetgeen een zorgvuldige be
vestiging van de gloeilampen en een zeer speciale plaatsing van de
accumulatoren noodzakelijk maakte. Gerard vond het fijn zich nu
eens helemaal op de practische electrotechniek te kunnen concen

treren.
Het was een heerlijke tijd geworden, ’s Morgens heel vroeg een echt
Schots ontbijt met ham en eieren of gebakken worstjes, geroosterd
brood en zoute pap, dan met het bootje naar de ’Willem Prins van
Oranje’, de hele dag met hart en ziel deelnemen aan de aanleg van de
electrische installatie en daarbij steeds meer ervaring opdoen, zelf
allerlei karweitjes opknappen die je in Delft niet leert maar die elke
ingenieur toch moet kennen, en ’s avonds ijverig electrotechniek stu
deren of op bezoek gaan bij de gastvrije Schotse kennissen. En eens
per week ging er dan een lijvig rapport naar de Stoomvaartmaatschap 
pij ’Zeeland’ met alles wat men daar over het verloop van de werk
zaamheden wilde weten.
Voor het eerst in zijn leven nam Gerard deel aan een omvangrijk crea
tief stuk werk en behalve de voldoening daarvan leerde hij ook het
belang van een goede teamspirit kennen. Hoe boeiend was het ’t werk
stuk dagelijks te zien groeien en te beseffen dat hierdoor de Neder
landse koopvaardijvloot de beschikking kreeg over een schip, dat niet
alleen scheepsbouwkundig op en top modern in de beste zin des woords
was, maar dat bovendien dank zij de electrische verlichting minder
brandgevaar opleverde en dus veiliger was dan bijna alle andere
schepen.
Eindelijk was de dag aangebroken waarop de laatste aansluitingen
werden gemaakt, alles aan een nauwkeurige laatste inspectie werd
onderworpen en het grote moment daar was: proefdraaien! De jonge
Philips was zich ten volle bewust van zijn grote verantwoordelijkheid
en niets had hij nagelaten om zich ervan te overtuigen dat alles tot in
de puntjes in orde was. De stoker had de stoommachine spoedig onder
druk gebracht, men kon de stoom tot de cylinders laten toetreden,
zoemend kwam de dynamo op gang, enkele schakelhandles werden
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overgehaald en toen Gerard het hele schip door liep, brandden overa
de Swan-gloeilampen. Nog twee dagen lang werden alle mogelijke
metingen verricht en nadat alles zorgvuldig beproefd en gecontroleerd
was, kon Gerard de heer Van Woelderen het telegram zenden dat het
succesvollc einde der werkzaamheden meldde.
In één opzicht had Gerard aanvankelijk pech gehad. Hij had alles op
alles gezet om op het wereld-beroemde laboratorium van Thomson te
kunnen gaan werken, maar helaas was de grote natuurkundige op reis
en het zou nog twee maanden duren voor hij terugkeerde. Onze jonge
ingenieur verwachtte dan ook niet anders dan dat zijn telegram het
einde van zijn verblijf in Schotland zou betekenen, hetgeen hij diep
zou betreuren. Groot was dan ook zijn verrassing toen hij van de heer
Van Woelderen telegrafisch de opdracht kreeg te blijven waar hij was.
Er kwam een Hollandse bemanning, die de ’Willem Prins van Oranje’
naar Holland bracht en een week later werd hij uitgenodigd op het
kantoor van Mr MacPherson te komen, die hem tot zijn grote vreugde
kon meedelen dat de Stoomvaartmaatschappij ’Zeeland’ besloten had
nog twee andere schepen door de firma Heath & Henderson van electrisch licht te laten voorzien ... en dat hij, Gerard, daarop weer toe
zicht moest houden.
Na een korte vacantie in de ’Highlands’, waar hij samen met O’Neill
de ene berg na de andere beklom, ging Gerard weer aan het werk en
toen Thomson terugkeerde, vroeg hij een onderhoud met de grote ge
leerde aan. Het was hem duidelijk geworden dat er geen betere leer
school in de electrotechniek was dan het laboratorium van Thomson,
die door allen als ’de’ expert op dit gebied werd beschouwd. Was Edi
son de uitvinder, die alles van de practische kant benaderde, Thomsons uitvindingen kwamen voort uit wis- en natuurkundige formules
en een diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Onafzienbaar was de
reeks van ontdekkingen en uitvindingen, die het genie van Thomson
de wereld had geschonken. De eerste trans-atlantische kabels waren
het resultaat van zijn onderzoekingen; persoonlijk had hij het leggen
ervan geleid. De eerste trans-atlantische kabel, die in 1200 stukken
van 3 kilometer lengte was gefabriceerd, was in 1858 gelegd en had
maar kort dienst kunnen doen. Men had Thomsons adviezen niet vol
doende opgevolgd en de kabel te dun gemaakt, terwijl een zekere
Whitehouse veel te hoge spanningen, tot 2000 volt, toepaste. En dat
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terwijl Thomson juist een uiterst gevoelige indicator had uitgevonden,
waarmee men met zeer zwakke stromen de seinen toch nog waar
neembaar kon maken: de spiegel-galvanometer ! In Augustus 1858
waren de eerste telegrammen tussen Amerika en Engeland goed over
gekomen, maar doordat de kabel te zwak was en de hoge spanningen
de isolatie beschadigden, werd deze eerste verbinding een mislukking.
Toch was Thomsons methode van zwakke stromen juist gebleken,
want daarmee kon in 67 minuten een boodschap van 90 woorden van
de koningin van Engeland aan de president van Amerika overgeseind
worden, terwijl Whitehouse daar ló1/^ uur voor nodig had gehad!
In 1866 was men na jaren van voorbereiding en met een kapitaal van
zes millioen gulden met het leggen van een tweede kabel begonnen,
ditmaal geheel volgens Thomsons aanwijzingen. Deze tweede kabel
brak op een diepte van een paar duizend meter, maar een derde kabel
werd een volmaakt succes. De tweede kabel werd midden in de oceaan
opgevist en gerepareerd, — een staaltje van zeemanschap en navigatie
zonder weerga — en op 8 September 1866 waren Europa en Amerika
verbonden door twee perfecte kabels. Hoe goed ze wel waren, was ge
bleken toen de twee kabels tot één stroomkring werden verenigd en
de stromen van een element, bestaande uit een zilveren broche met
enige druppels aangezuurd water en een stukje zink, na een afstand
van 7000 kilometer te hebben doorlopen, nog met Thomsons spiegelgalvanometer waarneembaar waren ! Enkele jaren later had Thomson
een uiterst gevoelig schrijfapparaat uitgevonden, de siphon-recorder,
een soort galvanometer met in plaats van een naald of spiegeltje een
dun glazen buisje, waaruit electrisch geladen inkt op een voortbewe
gende papierband spoot. De hele wereld had Thomson gehuldigd om
zijn trans-atlantisch succes!
Toch was dit alles maar een klein onderdeel van zijn wetenschappelijk
werk, want had hij zich niet even intensief beziggehouden met het be
palen van de ouderdom van de aarde, de bouw der materie, de golftheorie van het licht, alle onderdelen van de jonge electrotechniek en
honderden andere onderwerpen? Zijn standaardmeetinstrumenten
hadden in een chaos orde gebracht en vooral aan zijn streven dankte
de wetenschappelijke wereld de in 1881 op het congres van Parijs vast
gestelde internationale eenheden, de volt, ohm en ampère. En hoeveel
boeken en wetenschappelijke verhandelingen had hij niet geschreven,
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hoeveel uitvindingen had hij niet gedaan en hoeveel octrooien stonden
niet op zijn naam? Hij had de zeevaarders het eerste volwaardige kom
pas geschonken, dat stabiel en betrouwbaar was en waarbij de magne
tische invloeden van de ijzerinassa van het schip gecompenseerd wer
den; eveneens voor de scheepvaart had hij het diepzeepeilapparaat
uitgevonden, waarmee men nauwkeurig de waterdiepte kon bepalen
in een fractie van de tijd, die men voorheen daarvoor nodig had gehad
- een uitvinding, die enerzijds het in kaart brengen van de zeebodem
en een betere navigatie mogelijk maakte en die door de snelle, gedeel
telijk automatische, werking van het toestel in ondiep water het ge
vaar van vastlopen van het schip in sterke mate verminderde, vooral
in mist of duisternis. Tientallen belangrijke verbeteringen in de tele
grafie en in de dynamo-electrische machines waren uit Thomsons
brein voortgekomen, — waar anderen niet verder konden, slaagde hij
en tevens was hij pionier in nog nauwelijks ontgonnen gebieden.
Maar bovenal stond Thomson bekend als een pracht mens en een goed
leraar, een professor, wiens collegezaal vol hing en stond met natuur
kundige instrumenten en die zijn studenten telkens weer verraste met
nieuwe boeiende experimenten. Zo bepaalde hij bijvoorbeeld elk jaar
de snelheid van een geweerkogel door in de collegezaal met een enorm
geweer te schieten op een zwaar loden uiteinde van een ballistische
slinger, — een even opwindende als leerzame natuurkunde-proef. Hij
had zich altijd een groot tegenstander getoond van het onpractische
Britse systeem van maten en gewichten, dat hij een ’no-system’ noem
de, maar zelfs zijn enorme invloed kon de conservatieve Engelsen niet
tot aanvaarding van ’t centimeter-gram-secunde-stelsel brengen.
Een ander experiment, dat altijd als een grote sensatie door de studen
ten werd beschouwd, stond bekend als de 'dauwdruppel’: een koperen
trompet, afgesloten met rubber, waarin water gepompt werd; het rub
ber zwol dan tot een enorme ’ druppel’. Thomson gaf college over op
pervlaktespanning, liet zijn studenten de figuren meten, die hij voor
het doen opzwellen op het rubber had getekend en het einde van de les
was dan altijd het tot ieders enthousiasme uit elkaar barsten van
Thomsons sidderende dauwdruppel. En wanneer Thomson de geluids
leer doceerde, sleepte hij er alle mogelijke muziekinstrumenten bij en
toonde hij zich even vaardig in het bespelen van de waldhoorn of de
cello als in het oplossen van de ingewikkeldste diffcrentiaalverge-
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lijkingen. Hoe diep hij ook op het theoretische inging, steeds wist hij
de wetenschap te maken tot iets dat leefde. En zijn studenten waren
dan ook geen dorre theoretici, die alle wijsheid uit de boeken putten;
onder Thomsons warm-menselijke invloed werden zij mannen met
karakter, die midden in het leven stonden en een groot deel van hun
tijd doorbrachten in de laboratoriumruimten, die Thomson in steeds
grotere omvang voor hen wist te annexeren.
Assistent bij Thomson, - dat was Gcrards hartewens geweest en toen
deze wens na een onderhoud met de grote Schot in vervulling was ge
gaan, beschouwde hij dit als een mijlpaal op zijn levensweg. Het werk
op de schepen had hem vertrouwd gemaakt met de clectrischc installa
ties en hun aanleg, — nu kreeg hij de kans deze ervaring en zijn Delftse
kennis aan te vullen met wetenschappelijk werk op het gebied van de
electriciteit. En zodra zijn taak bij de Maatschappij 'Zeeland’ geëin
digd was, deed hij zijn intrede in het machtige gebouw van de Glasgow
University. Hij kwam terecht in de voor hem zo belangrijke afdeling
der electrische meetinstrumenten, waar de theorie en practijk van de
electriciteit, de werktuigkunde en het instrument-maken hand in hand
gingen.
Hier, in het laboratorium van Thomson in Glasgow, werkte de jonge
ingenieur Gerard Philips uit Zaltbommel acht maanden en legde hij de
grondslag voor een loopbaan in de electrotechniek. Zijn collega’s
waren enthousiaste jonge mensen met hetzelfde doel dat hij nastreef
de: de toverkracht electriciteit te leren beheersen en dienstbaar te
maken aan de mensheid.
Gerards eerste werkobject was het ijken en justeren van door Thomson
uitgevonden quadranten-electrometers. Een ervan wilde maar niet
goed werken en toen Gerard aan Thomson vroeg wat daarvan toch wel
de oorzaak kon zijn, antwoordde deze dat hij de electrometer maar
eens helemaal uit elkaar moest halen. Hij moest dan elk onderdeel
onderzoeken tot hij de fout gevonden had om daarna de electrometer
weer in elkaar te zetten. Dit antwoord was typerend voor de geest van
Thomson en diens laboratorium. De studenten kregen er de kans alles
zelf te ontdekken, de demonstratie-apparaten voor de colleges werden
door de jonge mensen zelf gemaakt, Thomsons uitvindingen werden
in het laboratorium geducht beproefd en wat rijp was voor de practijk
werd door de firma James White, waarvan Thomson deelgenoot was,
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in grotere aantallen vervaardigd en in de handel gebracht. Gerard
deed wat Thomson hem geadviseerd had en na een week wist hij meer
van de electrometer dan honderd leerboeken hem hadden kunnen ver
tellen. En de fout vond hij zélf!
Thomson hield ervan met zijn jonge medewerkers van gedachten te
wisselen. Eens gaf hij als zijn mening te kennen dat alle grote electriciteitscentrales bij de steenkoolmijnen moesten komen en dat vandaar
de clectriciteit naar de grote steden getransporteerd moest worden.
Eigenlijk was het zonde steenkool te verbranden omdat de jonge koolstofchemie had aangetoond hoeveel waardevolle stoffen uit steenkool
konden worden bereid en hij was dan ook een nog groter voorstander
van het gebruik van waterkracht om de dynamo’s aan te drijven. In
1877 had hij al een ontwerp gemaakt voor een electriciteitscentrale
aan de Niagara-watervallen met een capaciteit van 26 250 pk, die
langs koperdraden van een halve inch dikte over een afstand van 500
kilometer met een verlies van slechts 20% haar electrische energie kon
transporteren. Over zoiets trad Thomson dan in discussie met zijn stu
denten en Gerard nam daar graag aan deel.
Dank zij de colleges en voordrachten van Thomson, die hij geregeld
volgde en de veelzijdige experimenten en metingen in het laborato
rium, waaraan ook dynamo’s, gloei- en koolspitsenlampen en alle
mogelijke andere electrische apparaten te pas kwamen, kreeg Gerard
in een maand of acht de ervaring en kennis, die voor zijn verdere car
rière onmisbaar waren. Hij werd toen bij Thomson thuis uitgenodigd.
Dat huis was in 1881 een bezienswaardigheid geworden omdat het in
die tijd het eerste huis ter wereld was, dat geheel verlicht was met
electrische gloeilampen. Van Siemens had Thomson een shunt-dynamo
cadeau gekregen en tegen de werklieden had hij letterlijk gezegd: ’Ga
het hele huis door en zet voor elke gasbrander, die je tegenkomt, een
gloeilamp in de plaats’. Er waren 106 gasbranders geweest en dus
kwamen er 106 gloeilampen.
In het electrisch verlichte huis van Thomson maakte Gerard kennis
met een zekere Mr Rayworth van de Brush-Electrical Company, die,
na informaties te hebben ingewonnen, de jonge Philips de geschikte
man vond om de door zijn maatschappij vervaardigde dynamo’s voor
boog- en gloeilampen in Duitsland aan te bieden. Ook Gerard voelde
hier veel voor. Bij Thomson had hij veel geleerd, maar zo zoetjes aan
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werd het tijd dat hij geld ging verdienen en een positie begon op te
bouwen.
Zo vertrok Gerard naar Berlijn, waar hij al gauw merkte hoe vast
Siemens & Halske, en de A.E.G., de Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft, opgericht door Emile Rathenau, in het zadel zaten en hoe
klein de kansen voor een buitenlandse onderneming waren. Brush
maakte echter ook gloeilampen en had plannen om die in andere
landen te gaan fabriceren. Gerard overwoog of het mogelijk zou zijn in
Nederland gloeilampen te verkopen of een fabriek op te richten, maar
de afzetmogelijkheden waren nog te gering. Alleen Krasnapolsky in
Amsterdam en Hotel Cooymans in Rotterdam hadden nog maarelectrische verlichting en pogingen om tot een electrische centrale te komen
waren alle mislukt.
Viel het niet mee Engelse producten in Duitsland te verkopen, het
omgekeerde bood wel perspectieven en het duurde dan ook niet lang
of Gerard vertrok naar Londen en vestigde zich daar om . . . Duitse
electrotechnische artikelen, zoals schakelaars en koolspitsen, aan te
bieden. Dit deed hij verscheidene jaren en ... met succes!
In 1886 besloot de 28-jarige Gerard zijn kennis op het gebied van de
electriciteit nog eens aan te vullen en hij volgde in Londen een cursus,
die onder leiding stond van prof. Jamieson van het Glasgow College
of Science and Arts. Bij het examen voor ’electric lightning and transmission of power and telegraphy’ in 1887 behaalde hij in concurrentie
met de vele Engelse candidaten de eerste prijs, een prestatie, die be
loond werd met een zilveren medaille van de universiteit. Voor Gerard
betekende dit meer dan alleen maar een erkenning van zijn capaci
teiten.
Verscheidene malen had hij in Rotterdam gelogeerd en daar had hij
een meisje leren kennen, dat Jo van der Willigen heette. Hij was van
haar gaan houden en wilde haar, als hij een vaste positie had, tot zijn
vrouw maken. Voorlopig zou daar echter nog niets van kunnen komen
en het tweetal hield het daarom alleen nog maar bij verlovingsplannen.
Deze stuitten echter af op de bezwaren van vader Van der Willigen,
die Gerards positie veel te onsolide vond. Het schitterende resultaat op
het Londense examen was echter zo’n overtuigend bewijs van Gerards
kwaliteiten, dat vader Van der Willigen eindelijk zijn toestemming gaf
en Gerard zijn verloving met het lieve Rotterdamse meisje kon vie-
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ren. Toch ontbrak er nog iets aan Gerards geluk: een levenspositie of
althans het vooruitzicht daarop.
G. L. F. PHILIPS
7 W ESTERN RO AD
BRIXTON-LONDON

26 Juni 1889

Den H.H. van Rietschoten en Houwens,
Wijnhaven
Rotterdam

Gelijk tenslotte overeengekomen met den Heer van Rietschoten schorten ivij
wederzijds onze beslissing op tot U zekerheid hebt betreffende de verlichting
der Paketvaartstoomers, zonder welke er volgens den Heer van Rietschoten
nog geen voldoende basis voor opname van een derde deelgenoot zou bestaan.
Teneinde voor mij, speciaal in den eersten tijd, de kans op een voldoende
bestaan te vergrooten, doe ik U de volgende propositie:
Tot op f 3000.— deel ik met 1/2 in de netto winsten der electrische afdeeling. Zoodra mijn aandeel f 3000.— overstijgt, valt het op 1/3 terug.
Het komt dus hier op neer, dat ik, tot op een totale netto winst vanf6000.—
de helft heb ; van f 6000.— tot op f 9000.— vermindert mijn deel van 1/2
op 1/3, zoodat het bedrag constant f3000.— blijft. Van f9000.— af deelen
wij gelijk op, n.l. elk met 1/2.
Mij dunkt dat dit voorstel zeer rationeel is. Zonder dat het mij eenig mini
mum garandeert, heb ik toch eenige meerdere zekerheid zoolang de electrotechnische branche nog geen behoorlijke winsten afwerpt; een zekerheid,
die U natuurlijk in veel ruimere mate in de andere afdeelingvan Uw zaak
terugvindt.
Mocht U U met dit voorstel vereenigen, zoo verklaar ik mij tot toetreding
bereid.
Hoogachtend,
Uw geëerd antwoord tegemoetziende,
Uw dw. dr.
G.L.F. Philips

Deze brief was een van de vele pogingen van Gerard Philips om tot een
vaste basis te komen, zonder succes overigens. Jarenlang had hij nu
in Engeland allerlei Duitse firma’s vertegenwoordigd en daar van alles
verkocht, van drukknop-schakelaars, gloeilampen en koolspitsen tot
gasregulateurs en dynamo’s, maar dat alles leverde hem geen vast
bestaan op. Inmiddels waren in Nederland de eerste electrische cen
trales opgericht en dat deed Gerard besluiten voorgoed naar zijn
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vaderland terug te keren om daar deel te nemen aan de electro-technische ontwikkeling.
Pionier in Nederland op liet gebied van de electrotechniek was
Willem B. Smit, die reeds in 1878 in een hoekje van de klinknagel
fabriek van zijn vader te Slikkerveer de eerste Nederlandse dynamo
had gebouwd. Daarna had Smit een transportabele electrische instal
latie gemaakt in de vorm van een stoomlocomobiel met twee vlieg
wielen en twee door riemen aangedreven dynamo’s op het platform
van de locomobiel. Hiermee gaf hij in 1882 demonstraties o.m. van
electrische krachtsoverbrenging. Een jaar later verlichtte hij het Grand
Hotel Cooymans te Rotterdam met 130 gloeilampen van 35 kaars en
één booglamp aan de gevel van duizend kaars. ‘Daar hing een grote
fles met licht’, aldus bezong een artist deze booglamp.
In 1884 had de Electriciteitsmaatschappij Systeem de Khotinsky een
unieke vorm van electriciteitscentrale in het leven geroepen: een enorme
accumulatorenbatterij, die op lichters was geladen, ’s Avonds lag deze
batterij in de Rotterdamse Wijnhaven bij De Punt gemeerd en leverde
stroom aan kantoorgebouwen. Overdag werden de lichters met een
sleepboot naar de andere Maasoever verhaald, waar de accumulatoren
werden opgeladen. Bij sterke wind was het een hele toer om te voor
komen dat het zwavelzuur uit de accu’s over het dek van de lichters
spoelde! Natuurlijk voldeed deze drijvende electriciteitsbron op den
duur niet!
Op 29 April 1886 werd de eerste electriciteitscentrale van Nederland
in werking gesteld. Deze centrale, die in Kinderdijk was gebouwd,
was het werk van Willem B. Smit èn van de ingezetenen van Kinderdijk, die geld bijeengebracht hadden voor een coöperatieve vennoot
schap voor de opwekking van electriciteit. Zo had een kleine plaats
veel eerder electrisch verlichte straten, kantoren, huizen en fabrieken
dan de grootste steden. Deze centrale leverde gelijkstroom van 104
volt en ze telde bij de opening reeds 295 aansluitingen. Eveneens in
1886 had de gemeente Nijmegen een centrale voor stadsverlichting
in gebruik genomen. In een 500-volts ringleiding waren zestien aan
lange tuimelmasten bevestigde booglampen voor 3000 kaars opge
nomen, zodat Nijmegen er zich op kon beroemen het eerst electrische
stadsverlichting te hebben toegepast. De kwikschakelaars, die men in
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Stoommachine en dynamo van Willem B. Smit

die tijd gebruikte, hadden als voordeel dat ze bij schakelfouten meteen
als zekering dienst deden: dan spatte n.1. het kwik uit de bakjes . . .
In 1888 had de Maatschappij ’Electra’ in de Kalverstraat in Amster
dam een blokccntrale met 65 volt gelijkspanning ingericht en in 1889
begonnen Burgemeester en Wethouders met belangstellenden de onderhandelingen over de condities, waaronder de gemeente Amsterdam
concessie zou kunnen verlenen voor de stroomlevering in de hele stad.
Rathenau, de oprichter van de A.E.G., trachtte deze concessie voor zijn
maatschappij te verwerven en voor het onderhandelen met Burge
meester en Wethouders liet hij zijn keus vallen op Gerard, die hij als
vertegenwoordiger van Brush in Berlijn had leren kennen.
Gerard, die op de N.Z. Voorburgwal 332 in Amsterdam op kamers was
gaan wonen, kreeg daarmee een belangrijke taak op zijn jonge schou
ders. Gemakkelijk was het niet, want er was zware concurrentie en de
directie van de A.E.G. toonde zich weinig soepel om aan bepaalde
Amsterdamse eisen tegemoet te komen. In een lange reeks van brieven
hield Gerard de directie der A.E.G. en ook Rathenau persoonlijk op de
hoogte van de feiten en meningen, die van invloed waren op de con
cessievoorwaarden en herhaaldelijk moest hij hen waarschuwen geen
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onredelijk hoge eisen te stellen. Zo voerde hij een jaar lang de onderhandelingen, die steeds moeilijker en ingewikkelder werden.
Daarnaast behandelde hij nog allerlei projecten van electrische instal
laties. Zo schreef hij op 19 Juli 1890 in een brief aan de directie van de
Heinekens Bierbrouwerij, waarin hij de voordelen van de A.E.G.-aan
bieding had opgesomd o.m.:

'U kunt U overigens van de goede werking onzer dynamomachines ook bij
het afsluiten van eert aantal lampen overtuigen. Het zou ons aangenaam
zijn zoo U een bezoek ivildet brengen aan ’Prins Hendrik Oord', het buiten
van den Heer A. Boissevain aan de 'Lage Vuursche', waar één onzer
dynamo's geregeld in werking is’, het kan niet anders of deze zal in alle
opzichten een gunstigen indruk op U maken ..en: 'Betreffende den lever
tijd deel ik U mede dat wij op ons nemen de installatie in 4 weken kant en
klaar te hebben, gereed om aan het werk gesteld te worden'. De brief ein
digde met: 'Gelijk ik U reeds meedeelde, zullen al onze leidingen geïso
leerd en vertind zijn. Misschien is op de verschillende punten wel te be
zuinigen en zou daardoor de totale prijs der installatie vrij belangrijk te
reduceeren zijn. Wij moeten U zulks echter ten sterkste ontraden, omdat de
aanleg daardoor naar onze meening gebrekkig zou worden. In de hoop Uw
bestelling te ontvangen, met de meeste hoogachting, w.g. G. L. F. Philips'.
Uit deze brieven met hun klare stijl blijkt vooral welk een correct
zakenman Gerard was en hoeveel waarde hij aan de kwaliteit hechtte.
En hoe terecht hij de nadruk op de kwaliteit der A.E.G.-dynamo
legde, bewees deze dynamo zelf, die meer dan vijftig jaar later nog bij
Heinekens, maar dan als motor, in bedrijf was!
Dat hij overigens niet gemakkelijk was als men hem slechte waar probeerde te leveren, viel af te leiden uit een brief, die hij schreef aan

iemand, die hem een fiets had geleverd:

Mijnheer,
Ik heb Uwe vélocipède terugontvangen, doch zonder schel. Met de onder
gane reparatie kan ik echter nog geen genoegen nemen en zend ik U der
halve de machine nogmaals terug. Ik kan er geen genoegen mede nemen een
machine te aanvaarden, die op een der hoofddoelen een slechte plaats heeft.
Ik betaal mijn goede geld en wil daarvoor ook een goede machine hebben,
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zonder het minste gebrek. Mij dunkt, dit is niet meer dan rechtmatig. Over
het geheel kan ik niet zeggen, dat Uw machine zich houdt zooals het be
hoort bij een eerste klasse machine. Ik ken er hier verscheidene, die na een
langdurig gebruik nog niet geleden hebben, en Uiv machine toont na een
korte beproeving reeds gebreken. De zadelstang heeft neiging om krom te
gaan staan en trekt het verbindingsstuk der stangen achterover, zoodot de
framestangen, die onder het zadel loopen van boven naar achteren over
buigen; naar het mij voorkomt, is dit hel gevolg van een te zwakke (of ver
keerde ) constructie. Boven aan de vork van het voonviel kan men reeds een
naad zien in de lak, klaarblijkelijk tengevolge vamverkingin die deelen.
Ik verzoek U dus mij ten spoedigste een goede, degelijke machine te leveren,
dus zonder een enkel gebrek daar ik mij anders te anderer plaatse van een
machine zal moeten voorzien. Men heeft mij reeds van verschillende kanten
gevraagd of ik de machine kan recommandeeren, enz., doch wat moet ik
onder deze omstandigheden hierop antwoorden?
Met achting, Uw dw. dr. G.L.F. Philips

De fietsenleverancier zal nadien wel beter hebben uitgekeken als hij
een ingenieur een fiets leverde!
Rathenau was inmiddels ongeduldig geworden omdat de onderhandelingen met het college van Burgemeester en Wethouders van Amster
dam zo lang duurden. Gerard eveneens omdat Rathenau zijn zin wilde
doorzetten en niet naar zijn raad luisterde. Wat de prijs betrof, was
Rathenau zo onverstandig de kilowatt-uur-prijs zeer hoog, n.1. op
60 cent, te stellen. Op 24 September 1890 verleende de Amsterdamse
gemeenteraad de concessie dan ook aan ’Electra’, die 46 cent per kilowatt-uur had gevraagd en die zich verzekerd had van de technische
hulp der Electriciteitsmaatschappij ’Helios’ te Keulen. Door Rathenau’s eigenzinnigheid was Gerards moeite voor niets geweest en dit
gebeurde maakte een einde aan zijn relatie met de A.E.G.
Wat was er overgebleven van het visioen, dat Lorentz in hem als HBSleerling had opgeroepen? Wat was er in vervulling gegaan van de
grootse verwachtingen, die hij gekoesterd had toen de heer Van Woelderen hem in een vertrouwenspositie naar Schotland had gezonden,
toen de grote Thomson hem waardig had gekeurd om zijn assistent te
worden en de machtige Rathenau hem had uitverkoren om de zo be
langrijke onderhandelingen met de Burgemeester en Wethouders van
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Amsterdam te voeren? En wat was er terechtgekomen van het stra
lende toekomstbeeld dat hij had toen hij na zijn succes aan de Londense
universiteit zijn meisje tot zijn verloofde had mogen maken, — wat had
hij bereikt om een vaste positie in de maatschappij te verwerven en
zijn verloofde te kunnen trouwen?
Twee en dertig jaar was Gerard Philips, de veel-belovende jonge inge
nieur, deskundige op het gebied van de electrotechniek, commercieel
goed onderlegd en internationaal georiënteerd, in alle opzichten be
trouwbaar, vol energie en in het bezit van goede relaties en deson
danks . . . had hij nog niets bereikt dat zijn bestaan een vaste basis gaf
en een huwelijk mogelijk maakte. Twee en dertig jaar en nog steeds
niets bereikt . . .?
Met geweld maakte hij zich los van deze sombere gedachten. Hij was
geen mislukkeling en wat hij gedaan had, was niet voor niets geweest,
want hij bezat iets, dat voor alle schatten op aarde niet gekocht kon
worden: kennis en kundigheid, doorzettingsvermogen en ervaring!
Was hij tot nu toe steeds in andermans dienst geweest, van nu af aan
zou hij niet langer een instrument zijn in handen van Rathenaus en
andere machtige heren, zou hij niet langer vechten voor het electrische
licht - van Anderen!
Een nieuw en groots plan was in hem opgekomen, een plan dat hem
zelfstandig zou maken en dat hem de kans zou geven zijn talenten ten
volle te ontplooien. Vol vuur stortte hij zich op het werk, begon hij
bij zijn vriend Reese op de Heerengracht in Amsterdam een reeks van
scheikunde- en verkolingsproeven te doen, plaatste hij advertenties in
vakbladen, analyseerde hij alle mogelijkheden en stelde hij tot in alle
details een plan op waarin hij zijn levenswerk en zijn bestemming zag,
een plan, dat moest en zou slagen!
Niet langer tastte hij rond in duistere onzekerheid. Hij zag weer licht
en meer dan dat: nu zag hij ook de bron ervan-het was een gloeidraad.
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De oermens kende alleen, het licht van zon, maan en bliksem, tot
eens op een nacht met krakend geiveld een bliksemstraal in een
boom sloeg en het hout in brand stak. Het vuur verspreidde zich
en iceldra stond het ganse woud in lichter laaie. De oermens was
gevlucht en in een open vlakte aangekomen aanschouwde hij met
angstige ogen de vlammen, die de gehele omtrek verlichtten.
Zijn nieuwsgierigheid overwon op den duur zijn angst, bij dag
licht naderde hij het vuur en hij voelde de behaaglijke warmte die
ervan uitging. Hij merkte op dat sommige stukken hout uitdoof
den, terwijl andere stukken met hun vlammen nieuwe takken
deden ontbranden. Dit bracht hem op het idee droge lakken te
vergaren en die op het vuur te werpen. Zolang er voldoende hout
was en de regen het vuur niet bluste, verzekerde hij zich daarmee
van warmte en . . . licht.
In donkere nachten gaf het licht hem een gevoel van veiligheid en
als hij er dan op uit wilde trekken, hield hij een dikke, met hars
doortrokken tak in het vuur tot deze vlam vatte. Deze tak nam hij
mee en zijn toorts verbrak do blinde duisternis. Dit tvas de uit
vinding van het kunstlicht.
En daar bleef het niet bij. Met vuurstenen en door tvrijving leerde
de mens zelf vuur maken, uit nieuwsgierigheid tvierp hij steeds
nieuwe sloffen in het vuur om te zien hoe ze brandden en dat
leidde in sommige streken tot pektoortsen of met vet doordrenkte
fakkels. De mens kon nu met eigen middelen de duisternis ver
drijven en de dag verlengen.
De volkeren der oudheid beschikten reeds over verschillende vor
men van kunstlicht: kaarsen van dierlijk vet en lampjes van
aardewerk met olijfolie en een pit.
Sierlijke terra cotta lampjes werden bij de Romeinen als massa
product vervaardigd en van een fabrieksstempel voorzien. Ook
maakte men toen lampen van ijzer, brons, glas, albast en goud.
Twintig eeuwen duurde het eer de mens zich voor zijn kunstlicht
wist los te maken van de kaarsen en olielampjes. Zo iverd in
1738 Londen nog verlicht door 15 000 oliestraatlantaarns, die
elke dag aangestoken moesten worden. Met Napoleon kwam het
gaslicht, Edison schonk de mensheid het electrische gloeilicht.
Velen beijverden zich de gloeilamp tot een massa-arlikel te
maken. Een van hen heette Gerard Philips.

I
Onder: electriseermachine anno 1875. Boven; moderne Philips-hoogspanningsgenerator. Inzet: onder het
linker gedeelte van de hoogspanningsgenerator worden de versnelde atoomkernen opgevangen. Hier vindt
du» de atoomsplitsing plaats (zie hoofdstuk 8 en 10)

’Anton! Kwajongen!! Hoe durf je? Wacht maar tot ik je in handen
krijg, dan zal ik je mores leren!!!’
Woedend op zijn broertje sloot Gerard het raam. Hoe kreeg die jongen
het in zijn hoofd een rotte appel naar binnen te gooien terwijl het hier
vol stond met glaswerk en andere breekbare spullen, ja, erger nog,
terwijl hij juist gereed was gekomen met een reeks proeven, die tot
resultaat hadden iets dat broos en teer als spinrag was!
Als de verloren ’technische’ zoon was hij naar het ouderlijk huis in
Zaltbommel teruggekeerd en in de oude, vertrouwde omgeving was hij
de teleurstellingen van de afgelopen jaren spoedig te boven gekomen,
mede als gevolg van zijn hoopgevende plannen en zijn geconcentreerde
werken. Hier ook had hij een eigen laboratorium kunnen inrichten.
Dat had de oude Betje moeten beleven dat haar washok nog eens zijn
laboratorium werd! Toch was het een prettige ruimte, waar hij zich
rustig en ongestoord aan zijn proeven kon wijden, tenminste, zolang
die drommelse jongen van een Anton zijn rust niet verstoorde.
Voorzichtig legde hij met een pincet het laatste gloeidraadje op zijn
handpalm en met een vergrootglas bekeek hij het nauwkeurig. Zo had
hij nu al een hele serie draadjes, allemaal even gelijkmatig van dikte
en homogeen van samenstelling. Was het niet wonderlijk dat dit rag
fijne draadje de pijler was, waarop hij zijn toekomst wilde bouwen?
Gelukkig maar dat hij naast de werktuigkunde en electriciteit altijd
zo’n grote belangstelling voor de scheikunde had gehad, want anders
was hij er nooit gekomen! Hoeveel moeite, hoeveel duizenden proeven
en hoeveel nachten had het hem niet gekost voor hij het zover had
gebracht! Zijn eerste cellulosebrij was een lachwekkende mislukking
geworden, — geen wonder dat zijn moeder had gedacht dat het klon
terige havermout was! Natuurlijk was er niets van terechtgekomen
om daar dunne draadjes van te spuiten. Hoeveel malen had hij nadien
nog ’pap’ gemaakt? Heel wat keren en met steeds minder klontjes!
Als de chemicaliënhandelaren maar zuiverder grondstoffen hadden ge-
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leverd, dan was hij zeker eerder geslaagd. Maar toch, hoe vaak hij nu
al had geëxperimenteerd, het hele procédé was en bleef interessant.
De nitrocellulose had hij steeds zelf gemaakt van katoen en salpeter
zuur. Dan loste hij die nitrocellulose op in ijsazijn — ja, dat deed hij in
de zuurkast, want die lucht van ijsazijn was op den duur niet te har
den! En dan kwam het spuiten, dat altijd weer even wonderlijk was.
Door een kleine opening spoot hij de oplossing van nitrocellulose in
ijsazijn, de ’pap’ in een waterbad, waar de oplossing coagulecrde tot
een vaste draad. Daarna kwam het denitreren van de draad in zwavelammonium, waarvan de stank weliswaar minder scherp was dan van
azijnzuur, maar oneindig veel viezer. De reuk van zijn werkjas hield
aan het eind van de week dan ook het midden tussen een zure augurk
en een rot ei! Het draadje had er geen last van, integendeel, dat door
stond nog wel zwaardere beproevingen. Tenslotte werd het immers
op zeer hoge temperatuur* gegloeid in een grafiet moffel, waar het in
grafietpoeder ingebed lag, zodat de zuurstof weggehouden werd.
En in de verzengende hitte van de moffeloven werd dan het kooldraadje geboren, dat een temperatuur kon weerstaan, waarbij menig
metaal het aflegde, — het kooldraadje dat de bron was van het electrische licht!
Zou zijn plan lukken? Zou het hem, ondanks het feit dat er in Neder
land al vier gloeilampenfabriekjes waren, lukken zélf een gloeilampen
fabriek op te richten en deze tot bloei te brengen? Zeker zouden er de
komende jaren in Nederland grote afzetmogelijkheden zijn, maar
waar het om ging was: wie het goedkoopste en tevens het beste kon
fabriceren. Zou hij de concurrentie het hoofd kunnen bieden? Van één
ding was hij overtuigd: dat hij zeer goede lampen zou kunnen maken
en dat hij door zijn grote ervaring en zijn gedegen opleiding technisch
steeds in de voorste gelederen zou kunnen blijven. En waar hij zeker
van kon zijn: van de medewerking van zijn vader! Als Gerard iets was
meegevallen, dan was het de houding van zijn vader, die vroeger wel
eens sceptisch tegenover zijn plannen had gestaan, maar die zich nu
niet alleen zeer welwillend over zijn plannen uitliet, maar hem boven
dien de noodzakelijke financiële steun wilde geven.
Hij was begonnen met het plaatsen van advertenties in buitenlandse
bladen, waarin hij een ervaren gloeilampentechnicus vroeg. Veel resul
taat hadden deze advertenties niet opgeleverd. De Engelsen hadden
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bovendien te hoge financiële eisen gesteld. Waar hij echter wel wat in
zag, was een Duitser: Woschke. Oh, die moest hij nog schrijven naar
aanleiding van het gesprek, dat hij met zijn vader had gehad.
Gerard pakte pen, papier en inkt en schreef:
Ik ontving Uw schrijven van den lOdcn dezer; het was mij echter niet moge
lijk U eerder iets definitiefs mee te deelen. Ik ben op het oogenblik druk bezig
met het uitwerken van de diverse onderdeden van de gloeilampen]abricage.
In de eerste plaats maak ik nu een mooien, chemisch zuiveren draad. Verder
zijn er in de vervaardiging van gloeilampen verscheidene stadia, waarmee
ik het heelemaal niet eens ben. De verbinding van den kool- en platinadraad
wil ik, zooals de meestefabrikanten, langs electrischen iveg tot stand brengen’,
men moet dan echter sneller leegpompen.
Het zou mij zeer aangenaam zijn met U een beslissende bespreking te heb
ben en wel in tegenwoordigheid van mijn vader. U kunt er verzekerd van
zijn met behoorlijke lieden te maken te hebben. Mijn vader ivas het aange
naam indien U naar zijn woonplaats, Zaltbommel, kwam. Elke dag past
ons, het spreekt vanzelf dat wij Uw onkosten vergoeden.
Wanneer U ’s morgens om 6.27 van Brussel Noord vertrekt, bent U via
Antwerpen om 8.27 in Roosendaal, Hollandsche douane. Daar stapt U over
en vertrekt U om 8.50 naar ’s Hertogenbosch, aankomst 10.02. Hier wacht
U tot 10.33 en rijdt U Tiaar Zaltbommel oftewel Bommel, aankomst 10.51
’s morgens. Dat is maar 4I/2 uur. Aan het station vindt U een omnibus.
Ik hoop spoedig van U te vernemen op welken dag U kunt komen.
’s Avonds kunt U om 6.37 terug en U bent dan om 11.41 in Brussel.*

Hoogachtend, G.L.F. Philips
Precies twee maanden later schreef Gerard aan Woschke o.m.:

Ik dank U voor de verschillende inlichtingen. Ik heb U momenteel nog
altijd niet noodig. Ik ben nog lang niet zoo opgeschoten als U denkt en Uzult
bij de inrichting van de fabriek zeker meewerken, ik kan Uw diensten daar
bij goed gebruiken. Door allerlei omstandigheden werd de zaak opgescho*
Brussel N.
Roosendaal
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ven en ik ben momenteel nog altijd in onderhandeling over den aankoop van
een bestaand fabriekslokaal. Ik kan een mooie, maar weinige jaren oude
fabriek van één verdieping, een vierhoekig gebouw met een stoommachine
en ketel koopen. Het gebouxv is geheel van steen en ijzer en nu vrees ik dat
het ijzer de instrumenten zal beïnvloeden’, gaarne verneem ik hierover Uw
meening. Het gebouw meet 18x20 meter . . .
Op 16 Mei 1891 kocht Gerard Philips dit gebouw voor ƒ 12 150. Het
lag aan het stroompje de Vest in Eindhoven.
Het had maar weinig gescheeld of Breda en niet Eindhoven was Neerlands lichtstad geworden, want op 28 Maart 1891 kocht Gerard voor
ƒ2500 aan de Westbinnensingel in Breda een terrein van 1233 in2,
waar hij zijn fabriek wilde bouwen. Kort daarop deed zich echter on
verwachts een betere mogelijkheid voor, die Gerard van alle zorgen
over het bouwen van een fabriek kon ontheffen en die tevens een be
langrijke tijdwinst betekende. Een neef van zijn vader, die zeepfabri
kant was en in Eindhoven woonde, maakte hem er opmerkzaam op,
dat de enkele jaren tevoren gebouwde lakenfabriek van Schröder en
Wijers, die sinds kort leegstond, zou worden verkocht. Toen namen
Gerards plannen snel vaste vormen aan. Op 15 Mei 1891 werd de
Vennootschap Philips & Co opgericht met Gerard Philips als werkend
vennoot en zijn vader als stille vennoot. Het kapitaal, dat vader Philips
er in had gestoken, bedroeg ƒ75 000. Op 23 Mei werd de acte bij de
griffier van het kantongerecht in Eindhoven ingeschreven.
Nu het gebouw, de vennootschap en het kapitaal er waren, kon Gerard
aan de gang gaan. Hij diende een aanvraag voor een vergunning vol
gens de Hinderwet in en nam een jonge machinist van de spoorwegen
in dienst om de in de fabriek aanwezige verwaarloosde stoommachine
van 40 pk en de stoomketel in orde te maken.
Het duurde een hele tijd voor de fabriek bedrijfsklaar was en dat was
geen wonder, want alle hulpmiddelen, gereedschappen, vacuumpompen alsmede de apparatuur voor de chemische fabricage van de cellu
lose en het gloeien van de draden in de juiste vorm moesten gemaakt
en ter plaatse samengesteld worden. In eigen beheer werden glazen
kwikpompen voor het luchtledig pompen van de gloeilampen vervaar
digd; zelf maakte men met gips als isolatiemateriaal de Swan- en
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Edison-hulzen. Verder werden drie dynamo’s besteld, die helaas met
grote vertraging geleverd werden, en 14 volt- en ampèremeters.
Gerard had nog nooit zoveel functies tegelijkertijd gehad: hij was
directeur, bedrijfsleider, scheikundige, inkoper en, toen het eenmaal
zo ver was, verkoper. Als werkgever moest hij op de sollicitaties ant
woorden en inlichtingen inwinnen, als fabricage-chef naar nieuwe
machines en werkwijzen informeren, arbeiders en meisjes met geen
andere ervaring dan die van de weefstoel of sigarenmakersbank moest
het bewerken van glas met de blaasvlam geleerd worden en in het
scheikundig laboratorium, dat onder de arbeiders als de ’apotheek’
bekend stond, moest hij geregeld toezicht houden op het bereiden van
de collodium, de cellulosebrij, op het spuiten, wassen en drogen van de
collodiumdraad en op het carboniseren, het uitgloeien van de draad in
moffels van grafiet.
In het begin van 1892 was Gerard zo ver met de voorbereidingen ge
komen, dat tot fabriceren kon worden overgegaan en in April van dat
jaar werden de eerste vijftig bruikbare gloeilampen geleverd aan . . .
de Stearinekaarsenfabriek te Gouda! Nog ruim 10 000 andere lampen
werden dit jaar gefabriceerd en verkocht, maar daarmee bleef men
toch ver onder de oorspronkelijke raming van 500 lampen per dag of
150 000 per jaar. Een grote handicap was bovendien, dat de markt
prijzen van gloeilampen sinds 1890 aanzienlijk gedaald waren. En het
was dan ook geen wonder dat de eerste boekjaren met verliezen sloten.
De ongunstige gang van zaken vervulde Gerard met diepe zorgen. Om
de kosten te drukken werden de Duitse baas Woschke en de reizende
verkoper, wier prestaties niet in overeenstemming waren met hun
salaris, ontslagen. Gerard nam zelf het werk van hen over en dag en
nacht was hij in de weer om het verlies te verminderen en te proberen
tot winst te komen. Dat lukte echter niet, hoe hij zich ook inspande.
En hoeveel vader Philips ook voelde voor de onderneming van zijn
doelbewuste zoon, als nuchter zakenman zag hij in dat het zo niet
verder kon gaan. Er bleef niets anders over dan er mee op te houden
en de zaak van de hand te doen. Eind 1894 werd hiertoe na rijp be
raad besloten en kon ieder voor ƒ25 000 kopen wat Gerard als zijn
levenswerk en bestemming had gezien . . .
Was dit het einde van alle schone dromen en plannen? Zou wat Gerard
de afgelopen jaren met inspanning van al zijn krachten had voorbereid
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en opgebouwd, nu een roemloos einde vinden? En zou hij weer van
voren af aan moeten beginnen met zijn pogingen om zich een levens
positie te verzekeren?
De opheffing van zijn gloeilampenfabriek was een zware slag voor
Gerard Philips, die nu al 36 jaar was en nog niets had bereikt. Zes en
dertig jaar en nog niets anders dan - oppervlakkig bekeken - de ene
mislukking na de andere.
Op de vraagprijs van ƒ 25000 kwam één bod binnen en wel van een
combinatie van heren uit Venlo, die zagen dat de in hun stad gevestig
de gloeilampenfabriek van Pope en Co bloeide en die ook wel eens een
gokje op het gebied van gloeilampen wilden doen. De prijs van ƒ 25000
vonden ze ongetwijfeld geen bezwaar, maar het lag in hun aard om
toch op die som af te dingen en ze boden ƒ 24000 en daaraan hielden
ze vast. Vier en twintig duizend en geen cent meer!
Vijf en twintig duizend en geen cent minder! zei vader Philips en nu
ging het er maar om wie het koppigst was. Gelukkig voor Gerard
waren beide partijen even koppig en geen uitspraak van vader Philips
had vérstrekkender gevolgen dan toen hij tegen Gerard zei: ’Dan
maar doorgaan en nog wat geld in de zaak steken.’
Vader Philips begreep echter dat geld alleen niet voldoende was.
Gerard had hulp nodig. Er moest iemand komen, die zich geheel op de
verkoop kon toeleggen opdat Gerard zich alleen aan de fabricage kon
wijden. Om de geschikte persoon daarvoor te vinden, was overigens
verre van eenvoudig. De ervaringen met andere verkopers waren
slecht en men zocht iemand, die zich met hart en ziel aan zijn taak zou
willen geven. Een jonge man met een goede handelsopleiding, vol
ijver om carrière te maken, zou die niet gevonden kunnen worden
onder de klasgenoten van de jongste zoon Anton, die een jaar tevoren
de tweede openbare Handelsschool in Amsterdam had afgelopen? Maar
alle pogingen om een van die klasgenoten te interesseren mislukten.
Wie dan? Anton zelf soms?
Anton voelde er niets, maar dan ook beslist niets voor. Hij had een half
jaar op een effectenkantoor in Amsterdam gewerkt en daarna een half
jaar in Londen, waar het hem uitstekend beviel. Hij dacht er niet over
zijn loopbaan op te geven, — bankier wilde hij worden en niet anders.
Wie zou zo gek zijn zich in dat gat Eindhoven te begraven als je bezig
was in de grootste stad ter wereld een prachtige carrière op te bouwen?

88

Maar vader Philips hield vol. Nogmaals wendde hij zich tot Anton en
in dit uiterste beroep op zijn jongste zoon wist hij gedaan te krijgen
dat deze naar Eindhoven kwam om zijn broer gedurende zes maan
den in de administratie en de verkoop bij te staan. In die tijd zouden
ze misschien wel iemand vinden om Antons taak over te nemen.
Was hij met bloedend hart uit Londen gekomen, al gauw kreeg Anton
aardigheid in zijn werk, toen hij de commerciële werkzaamheden en
vooral het reizen volledig van zijn broer overnam. Hij was nog maar
21 jaar en had dus nog niet veel ervaring, doch dat werd goedgemaakt
door zijn aangeboren talent om met mensen om te gaan en zaken te
doen. Steeds meer belangstelling kreeg hij voor zijn nieuwe vak en na
een halfjaar dacht hij er niet meer over naar Londen terug te keren.
Evenals zijn oudere broer wilde hij voortaan zijn leven in dienst stellen
van ’t product, dat hun beider achternaam droeg: de Philips-lamp!
Gerard was inmiddels overgegaan tot een procédé, dat ten doel had de
kooldraden, die ondanks het op uniforme dikte spuiten en gelijkmatige
gloeien op sommige plaatsen dunner uitvielen, toch overal eenzelfde
dikte te geven. In glazen preparecrklokken werden de draden stuk
voor stuk door een electrische stroom in een atmosfeer van koolwaterstofgas tot gloeien gebracht. Op de draden werd daarbij een laagje
koolstof neergeslagen, hetgeen net zo lang werd voortgezet tot de
draad de juiste weerstand had bereikt. Dan kreeg tevens de stroomsterkte een bepaalde waarde, waardoor een automatische schakelaar
in werking trad, die de stroom verbrak. Daar juist op de dunste en
daardoor sterkst gloeiende plaatsen de meeste koolstof op de draad
werd neergeslagen, leidde dit proces tot een gloeidraad met de ge
wenste weerstand en van een gelijkmatige dikte, en daarmee tot een
belangrijke verbetering van de kwaliteit.
Was Gerard in 1891 met slechts enkele arbeiders en meisjes begonnen,
in 1895 had hij er 42 in dienst en dat jaar werd een productie van 500
lampen per dag bereikt. Bovendien werd voor het eerst winst gemaakt:
een keerpunt in het jonge Philips-bedrijf, maar vooral ook een keerpunt
in het leven van Gerard, die nu eindelijk zijn moeite beloond zag!
Maar een productie van 500 lampen per dag kon niet in Nederland
verkocht worden, want zelfs een grote stad als Amsterdam had in 1895
nog maar 7500 aansluitingen op de electriciteitscentrale, terwijl ook
nog maar weinig fabrieken electrische verlichting hadden ingevoerd
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en het gasgloeikousje zo juist als een hinderlijke concurrent zijn in
trede had gedaan. Wegens de geringe mogelijkheden in eigen land
richtte Gerard zijn oog op Engeland, België en Duitsland en al spoedig
werd Anton naar het buitenland gestuurd, hetgeen een kolfje naar
zijn hand was.
De grootste mogelijkheden boden het Rijnland en Westfalen, dank zij
de grote opleving van de zware industrie in deze streken, ’s Maandagsmorgens heel vroeg vertrok Anton dan met de eerste trein uit Eind
hoven richting Venlo. Behalve zijn monsterkoffertje met gloeilampen
had hij zoveel boterhammen bij zich, dat hij daarmee de eerste dag
ruimschoots toekwam. De hele week bleef hij dan onderweg. Hij sliep
in goedkope logementen, voor dag en dauw stond hij op en ging hij
op stap. Om bij de wederverkopers-installateurs, die overdag hun werk
buitenshuis hadden, terecht te kunnen, moest hij hen ’s morgens vroeg,
nog voordat zij naar hun werk gingen, bezoeken. Had hij dit gedaan,
dan ging Anton zo om een uur of acht naar de fabrieken en had hij de
hele dag van de een na de ander gesjouwd, dan was zijn dagtaak nog
niet afgelopen. Na acht uur ’s avonds kon hij immers weer bij de in
stallateurs terecht. Pas tegen middernacht was hij klaar en na een
korte nachtrust trok hij opnieuw er op uit. Met de laatste trein keerde
hij ’s Zaterdagsavonds terug.
De twee broers Philips, ieder op zijn eigen wijze, zetten zich ten volle
in om het bedrijf omhoog te brengen uit de diepte, waarin het zich in
1894 had bevonden. En met succes, zo zelfs dat er een sportieve wed
strijd ontstond, die Anton aldus in woorden uitdrukte: ’Mijn broer
Gerard trachtte meer lampen te maken dan ik kon verkopen en ik . . .
ik trachtte meer lampen te verkopen dan mijn broer kon maken’.
Waartoe deze wedstrijd tussen beide broers leidde, blijkt uit de snelle
toeneming van de omzet. Was deze in 1895 met 42 arbeiders 109 000
lampen, 1896 bracht met 60 arbeiders een omzet van 280 000 lampen,
1897 170 arbeiders en 630000 lampen en 1898 280 arbeiders met
1 200 000 lampen! En dit was nog maar het begin . . .
In 1898 maakte Anton een zakenreis naar Rusland. Eerst ging hij naar
Riga en via Stockholm en Finland reisde hij naar St Petersburg, waar
hij kans zag bij de hofmaarschalk van de tsaar geïntroduceerd te wor
den. Aan het hof kon hij echter geen bestellingen krijgen omdat an
deren hem al vóór waren geweest. Het volgende jaar aanvaardde
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Anton echter weer de verre reis naar St Petersburg en ditmaal had hij
wel succes, vooral met de zeer kleine kaarslampjes voor de grote
kristallen kronen in de paleizen, schouwburgen, concertzalen en
hotels. De hofmaarschalk der Keizerlijke paleizen had een gewoonte,
waarmee Anton niet anders dan instemming kon hebben. Die hof
maarschalk liet namelijk bij elke jaarlijkse grote schoonmaak alle
lampen vernieuwen en dat bezorgde Anton een order van ... 50 000
lampen. Aan zulke orders was men bij Philips & Co niet gewend en
toen Gerard hiervan telegrafisch bericht kreeg, geloofde hij er niets
van, dacht hij aan een seinfout en verzocht hij telegrafische bevesti
ging. Anton gaf een antwoord dat elke twijfel uitsloot. Het luidde kort
en krachtig: ’50 000 CINQUANTE MILLE FIFTY THOUSAND’.
’Het jongere broertje’ had voor een gloeilampenordcr zonder weerga ge
zorgd. Op 1 April 1899 werden Antons verdiensten door Gerard en vader
Philips officieel erkend: hij werd medevennoot van Philips & Co.
Gerard was intussen steeds in de weer om de fabricagemethoden te
verbeteren en te vereenvoudigen. De vacuumpompen met kwik b.v.
vereisten enorm veel onderhoud, dat, om het bedrijf niet te onder
breken, ’s nachts moest worden uitgevoerd. Toen nu een Italiaan een
nieuw procédé had uitgevonden om de laatste resten zuurstof in de
ballon door verdampte rode fosfor te verdrijven, was Gerard een van
de eersten, die van de uitvinder het recht kocht om deze methode toe
te passen. De batterijen kwikpompen werden hierdoor overbodig, het
vacuum en daarmee de kwaliteit der lampen werden beter en de pomptijd werd teruggebracht op 2 i 3 minuten. Bovendien moest Gerard
door de verkoopsactiviteit van Anton voortdurend bedacht zijn op
uitbreiding van de fabriek en in de loop van de jaren werden er steeds
nieuwe gebouwen aan het bedrijf toegevoegd. Nol Jonkers, een be
jaarde stoker, droomde dat de fabrieken zich tot ver in de gemeente
Strijp uitstrekten: een droom, die werkelijkheid werd!
Wie dit echter niet meer meemaakte, was vader Philips, die op 12 Juni
1900 overleed. Toch was hij nog getuige geweest van de opbloei van
de zaak na de eerste, zo zorgelijke jaren. De bedragen, die hij in de
zaak gestoken had, konden zijn zoons volledig, met rente, terugbe
talen, maar wat hem ongetwijfeld de grootste voldoening moet hebben
gegeven: dat zijn zoons op zo prachtige wijze getoond hadden dat ze
zijn vertrouwen waard waren geweest.
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De twee broers, die nu hun vaderlijke raadsman moesten missen, gin
gen voort met het tot steeds groter bloei brengen van het bedrijf.
Waren er in 1898 280 arbeiders met een omzet van 1 200 000 lampen,
in 1900 werkten er 400 en bedroeg de productie 2 700 000 lampen. Een
groot succes voor de gebroeders Philips was de grote opdracht om alle
kooldraadlampen te leveren voor de Gewerbc-Ausstellung te Düsseldorf, hetgeen de positie op de Duitse gloeilampenmarkt zeer ver
sterkte. Het personeel in Eindhoven deelde volledig in dit succes en
alle arbeiders vierden het met een tweedaags bezoek aan Düsseldorf,
waar ze het resultaat van hun arbeid konden bewonderen.
De activiteit van Anton kende letterlijk geen grenzen, want toen eind
1901 in Duitsland door een industriële crisis tal van fabrieken avond
en nachtwerk moesten nalaten en de omzet van gloeilampen daalde,
wendde hij zich onmiddellijk naar het zuiden om nieuwe afzetgebieden
te vinden. Enige wagons gloeilampen werden tegen kostprijs in Frank
rijk verkocht om daar vaste voet te krijgen. Vervolgens ging Anton
naar Spanje en Italië — steeds meer nationaliteiten lieten hun kunstlichtbronnen uit Eindhoven komen. Ook in Duitsland kwam de ver
koop weer op het oude peil, waardoor de omzet, die in 1901 iets lager
was geweest dan in het jaar daarvoor, in 1902 met een millioen lampen
toenam! De Philipsen konden echter geen moment op hun lauweren
rusten, want internationaal woedde er een felle strijd op de gloeilam
penmarkt. In Berlijn werd de situatie voor Philips & Co op een ge
geven ogenblik zelfs zo ernstig, dat Anton enige honderdduizenden
met spoed vervaardigde gloeilampen tegen kostprijs moest verkopen
om zijn tegenstanders tot onderhandelen te dwingen. Dit lukte inder
daad en de besprekingen leidden in 1903 tot de oprichting van een
Europees Verkoopssyndicaat voor kooldraadlampen. Twintig fabrie
ken namen er aan deel, Siemens & Halske, de A.E.G. en Philips & Co
stonden aan de spits. En hoeveel vertrouwen men internationaal in de
29-jarige Anton stelde, bleek uit het feit dat op hem een beroep werd
gedaan om deze Verkaufsstelle vereinigter Glühlampenfabriken in
Berlijn te organiseren. Ongetwijfeld betekende deze ’Verkaufsstelle’
een vereenvoudiging van de verkoop, maar het was onjuist te ver
wachten, dat er na de felle concurrentiestrijd vrede in de gloeilampen
arena zou zijn. Het maakte n.1. groot verschil uit of de orders, die de
’Verkaufsstelle’ aan de deelnemers toewees, betrekking hadden op

92

Dc Philips Gloeilampenfabriek in 1902

normale lampen of speciale lampen. Kaarslampen, kogellampen e.d.
brachten de beste prijzen op! Daarom ging Anton toch nog een paar
keer naar Rusland om de klanten voor deze bijzondere lampen aan te
houden.
De ’Verkaufsstelle’ had verder de gewoonte de bestellingen op de zo
moeilijk te maken 220 volts lampen aan Philips & Co toe te wijzen.
Door goede relaties met directeuren van Nederlandse electriciteitsbedrijven was Gerard er echter van op de hoogte dat 220 volt de verdeelspanning van de toekomst zou zijn. Hierdoor bezaten Philips & Co
later, toen de 220 volt spanning veld won, een belangrijke voorsprong
bij de vervaardiging van deze lampen.
Al spoedig werd het duidelijk dat de jaren van de ’Verkaufsstelle’
en ook van de kooldraadlampen geteld waren. Er kwamen namelijk
nieuwe electrische lichtbronnen op de markt. De A.E.G. begon met
het fabriceren van een door prof. Nernst uitgevonden lamp met een
gloeilichaam, dat uit een staafje van metaaloxyden bestond, en de
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Deutsche Auergesellschaft, fabrikante van gasgloeikousjes, kwam op
de markt met de eerste metaaldraadlamp, de Osmiumlamp. Twee jaar
later bracht Siemens & Halske een andere lamp, waarin het metaal
tantalium werd gebruikt. Ook nadat de kinderziekten bij deze drie
nieuwe lampen overwonnen waren, deden zich nog allerlei bezwaren
voor. Maar één ding stond vast, nl. dat het door de keuze van een
gloeilichaam, dat zonder sterke verdamping een hogere temperatuur
kon verdragen dan de kooldraad, mogelijk was het rendement van de
lamp tot het twee- tot drievoudige te verhogen. Het electrische gloeilicht dat nog altijd min of meer als een luxe-verlichting werd be
schouwd, zou dan het licht voor iedereen kunnen worden, en daarmee
een ongekende stoot geven aan de electriciteitsvoorziening.
Er waren dus ingrijpende veranderingen op til en alles wees er op dat
de kooldraadlampen, waaraan Philips & Co haar positie te danken had,
zouden verdwijnen en de toekomst aan de metaaldraadlampen was.
Zou het mogelijk zijn snel genoeg op deze volkomen nieuwe soort
gloeidraden over te schakelen en daarin zo’n goede kwaliteit te fabri
ceren dat Philips & Co haar vooraanstaande plaats op de internatio
nale gloeilampenmarkt zou behouden?
Wie er ook mocht twijfelen, Gerard en Anton twijfelden niet en vol
vertrouwen zagen zij de toekomst tegemoet. Ze hadden wel voor heter
vuren gestaan en dan, waren ze niet in de bloei van hun j aren cn vorm
den ze niet samen een team, dat machtige technische en commerciële
prestaties kon leveren? De beste raad, die vader Philips hun altijd had
gegeven, was deze geweest: dat zij moesten samenwerken omdat alleen
door oprechte samenwerking iets waarlijk groots kon worden bereikt.
En er wérd samengewerkt! Natuurlijk waren er wel eens botsingen
tussen de broers, maar dat was onvermijdelijk als twee mannen van
zo groot formaat en in volkomen verschillende functies maar met de
zelfde gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een groot, snel groei
end bedrijf moesten leiden. En hoezeer verschilden zij niet: Gerard
immers was technisch en wetenschappelijk van aanleg en daardoor
voorzichtig, steeds bedacht op kwaliteit, de verkoop op de tweede
plaats stellend. Anton daarentegen was ondanks zijn jeugd al op en
top een zakenman van grote allure, die, gedachtig aan het ’wie niet
waagt, die niet wint’, het steeds aandurfde te ’wagen’, daarbij ver
trouwend op zijn commercieel inzicht. Maar hoe hevig de tegenstel94

lingen tussen de twee broers soms ook waren, uiteindelijk leidden zij
altijd tot een verdieping van liet gemeenschappelijke inzicht en tot een
oplossing van de moeilijkste problemen, waardoor het team sterker
dan ooit uit de onderlinge strijd te voorschijn kwam. En dit leidde dan
weer tot nog groter bloei van hun beider bedrijf.
Met heel hard werken èn door samenwerken hadden Gerard en Anton
het onaanzienlijke gloeilampenfabriekje uitgebreid tot een bedrijf van
wereldnaam en hiermee waren Gerards dromen en verlangens werke
lijkheid geworden, — een werkelijkheid, die zijn stoutste verwachtingen
had overtroffen!
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Onder: Marconi 1901. Boven: water-gekoelde zendbuis, zendantennc en bcdicnings- en controle
panelen van de omroepzenders in Lopik

5
Verticale electrische trillingen ontdekt in strakgespannen
metaaldraden, golflengte 3 meter
Heinrich Hertz in zijn dagboek November 1887

'Boem! . . . Boem! . . . Rataboem . . . Da's 'n parademars . . . En die spelen ze helemaal in de verte . . . En
dat vangen wij op met, met. . . Dat leg ik je later uit,
as je kan schrijven en rekenen . .
'Stil dan toch vader!' weerde het kind, met felle be
langstelling, af. En terwijl de vader in zijn kladboekje
noteerde, en met gnuivende adem zon hoc-ie het simpele
ontvangtoestel zou kunnen verbeteren, vergroten, ver
fraaien, als-ie geld had, hingen de verliefde jongensoren
aan de door de Hemelkoepel gedragen geluiden, die over
water en land, door wolken en luchten, als elfjes met
gouden zonnebloemen en feeën met zilveren leliën, een
schunnig zolderkamertje, met withouten schotten en
drogende luiers kwamen in-zweven . . .
No 743 • van de nachtploeg, die kort voor het wan
hopig ongeluk gebeurde, door machinisten en bankxverkers met óók droomogen was bekeken, omdat-ie ze
benee, diep onder de grond, de stem van het Radio-Zendstation in Soesterberg had laten horen, het geluid dat
helder en klaar door de onpeilbare ruimte gezegd had,
dat het op duizend meter hoogte tvindstil tvas en het
uitzicht vrij, eindigend met de kameraadschappelijke
xvoorden ' Wij sluiten nu, goeden-dag' — nummer 743
was in stilte door de pas gemaakte vrienden begraven.
Herman Heijcrmans: 'Droomkoninkje*

* Dc'vader van het jongetje, die mijnwerker was geworden.

December 1894: het was nacht, een ijzig koude nacht. Een villa in
Noord-Italië, op één zolderraampje na geheel in duisternis gehuld.
Een kille, schaars verlichte zolder, vol met geheimzinnige electrische
toestellen en andere technische apparaten, vol met accu’s, batterijen
en koperdraden. Een 21-jarige jongeman, die zich al sinds maanden
had opgesloten in wat hij zijn laboratorium noemde, die daar dag en
nacht experimenteerde met de vreemdsoortigste instrumenten en die
bezeten was door een idee, dat voor zijn tijd aan het waanzinnige
grensde. Een stem, die met hartstocht aan een slaapkamerdeur
’Moeder . . . moeder ... !’ fluisterde en een moeder, die gehoor gaf aan
de roep van haar zoon en hem volgde, volgde naar zijn laboratorium,
naar heel die duizelingwekkende hoogte, waarheen zijn jonge geest zich
die nacht had begeven.
Een zoon legde zijn moeder uit wat hij had gevonden; meer nog: hij
demonstreerde haar zijn wonderbaarlijke uitvinding.
’Kijk, moeder, dit hier is mijn ”zender”: een accubatterij, een inductie
klos van Ruhmkorff en een resonator van Hertz . . .’
’Wat zijn die glazen potten toch? Het zijn net inmaakpotten!’
’Oh, die noemen we ”Leidse flessen”, een soort condensator, die in de
stad Leiden in Nederland is uitgevonden. Weet u . . . . eigenlijk hebt
u gelijk: het zijn inmaakpotten, maar niet voor citroengelei, neen,
voor . . . electriciteit! Dat daar op die tafel in de hoek is mijn „ont
vanger”: een glazen buisje met metaalvijlsel, een klopper, enkele accu’s
en een zoemer. Nu moet u goed opletten, moeder. Tussen mijn zender
en ontvanger is geen enkele draadverbinding en toch ... nee, hoort u
zelf maar wat er gebeurt als ik hier, in de zender, deze seinsleutel
indruk. Luistert u maar . .
’Maar jongen . . . daarginds hoor ik het zoemen. Ik begrijp het niet.. .
hoe kan dat?’
’Moeder, dat kan ik u niet uitleggen, daar gaat het nu trouwens niet
om. Maar begrijpt u wat dit betekent? Moeder, begrijpt u wat het
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betekent dat ik zonder draden, dat ik draadloos een signaal kan over
brengen? Dat ik hiermee, zonder draden, zo maar door de lucht, de
strepen en punten van de telegrafie kan overseinen? Begrijpt u dat
dit . . . „draadloze” telegrafie is?’
’Ja . . . wonderlijk’, stamelde de moeder, die huiverde, omdat het zo
koud en zo onbegrijpelijk was.
Ogenschijnlijk was het een simpel voorval, in werkelijkheid echter de
geboorte van de radio! En al kon zij de draagwijdte van de nieuwe
vinding niet ten volle overzien, toch was zij trots op haar zoon, die
avond . . . mevrouw Marconi.
Guglielmo was reeds op zijn zestiende jaar een ijverig vorser in het rijk
van techniek en wetenschap. Scheikunde, natuurkunde en electriciteit, dat waren zijn hobbies! En meer dan dat: hij voelde van begin af
aan, dat hij daarmee iets geweldigs, iets ’wereld-omvattends’ zou kun
nen bereiken!
De zwaar-wiskundige theorie van James Clerk Maxwell, die op theore
tische gronden de ontdekking van electro-magnetische golven voor
spelde; de proeven van Heinrich Hertz, die deze golven met een
inductieklos van Ruhmkorff opwekte en hun bestaan aantoonde; de
’cohaerer’, een glazen buisje met met aalvijlsel, uitgevonden door de
Fransman Branly, die een gevoelige ’verklikker’ van de electromagnetische golven bleek te zijn; en de onderzoekingen van de Rus
Popoff, die lange koperdraden als ’voelhoorn’, als ’antenne’ gebruikte
om een ver-verwijderd onweer op te sporen, dat waren zijn uitgangs
punten. Op zichzelf hadden ze weinig nut, samen zouden ze de aardbol
omspannen en het is de onsterfelijke verdienste van Marconi hen
daartoe te hebben samengeknoopt.
Mei 1897: ’Luister Marconi, want dit is je kans.’
’lk ben een en al oor, Mr Preece!’
’Je bent nu al een jaar in Engeland en nog niemand heeft aan jou en
je uitvinding gehoor willen geven. ”Men” gelooft er eenvoudig niet in
en vindt het geldverspilling. Dit is op het ogenblik voor jou de stand
van zaken. Je kans, de kans van je leven, ligt aan het Kanaal van
Bristol. Het is de vuurtoren op het eilandje Flatholm. Al maandenlang
zijn we bezig geweest met het leggen van een telegraafkabel naar de
vaste wal, maar nog nooit is ons dat gelukt, omdat de kabel keer op
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keer tegen de scherpe rotsen stuk sloeg. Jij zegt dat je het zonder
draden, dat je het draadloos kunt doen. En daarom, Marconi: kun jij
een telegraafverbinding tussen Flatholm en de vaste wal tot stand
brengen?’
’Natuurlijk kan ik dat, Mr Preece.’
'Natuurlijk! Bij jullie jonge mensen is alles natuurlijk. Maar goed: ik
wil je de kans geven. Wil je het proberen?’
’Of ik het wil proberen? Graag, Mr Preece, dolgraag zelfs!’
’Ga dan je gang maar, jong! Wij ouderen zijn sceptisch, geloven niet
gauw in wat wij jeugdige overmoed noemen, weten zelf echter ook
geen oplossing en daarom: ga je gang maar, probeer het!’
De veertiende Mei 1897 was het een stormachtige dag op de kusten
van het kanaal van Bristol. Tussen hoge steile rotsen lag een klein
strand met daarop enkele kisten. In een daarvan zaten, dicht opeen
gedrongen, vijf mannen. Een van hen was Marconi, die na veel teleur
stellingen en tegenslagen eindelijk de kans had gekregen de wereld te
tonen dat hij niet de jonge dwaas, de jonge fantast was waarvoor de
ouderen, die zich zoveel wijzer waanden, hem uitmaakten.
Van Mr Preece mocht hij het proberen. Welnu, hij probeerde het, maar
het lukte niet hard. Zijn ontvanger op het strand zweeg, en nog steeds
had de jonge Italiaan het teleurstellende ontkennende vlaggesein naar
zijn helpers op het eiland Flatholm moeten zenden. Hij klemde de
tanden op elkaar, vocht tegen de gevaarlijke hoogspanning, die zich
nu van hemzelf trachtte meester te maken. Doorzetten! Het kon, het
moest, het zou lukken! En waarachtig . . . het lukte.
Toen een zacht, magisch getik uit de ontvangerkist de behouden over
komst van de zo lang en vurig verbeide radiogolfjes verraadde, zwaaide
Marconi in een soort indianendans het vlaggesein, dat aankondigde,
dat de strijd was gewonnen!
Ja, de strijd was gewonnen! Het door zeeën aan eilanden en schepen
opgelegde isolement was verbroken, de mensheid was er getuige van.
Een 24-jarige was als overwinnaar uit het strijdperk getreden; waarlijk
zo’n jeugdig genie wachtte een grote toekomst. En dat gold niet alleen
voor hemzelf, dat gold evenzeer voor zijn geesteskind, de radio. Liep
het in 1897 nog onbeholpen kinderpasjes, onder leiding van Marconi
leerde het grotere passen maken en in 1901 . . .
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12 December 1901. Op het uiterste puntje van New Foundland vochten
doorweekte mannen een ongelijke strijd tegen een bruut stormgeweld
om daarin een vlieger op te laten, die groot en sterk genoeg was om
een antennedraad honderden meters hoog de lucht in te laten stijgen.
Na een lange en hevige worsteling lukte hun dat en enkele uren later
zaten de mannen, zaten Marconi en zijn staf, te wachten, in nerveuze
spanning te wachten op de stem van verre, die maar niet tot hen wilde
doordringen.
Europa riep! Marconi wist het, wist dat zijn medewerkers in Poldhu
op de zuidelijkste punt van Engeland de sterkste radioseinen ter
wereld over de wijde oceaan slingerden. Daarop wachtte Marconi, maar
toen de minuten verstreken zonder dat een enkel morsesignaal het
zachte, niets-zeggende ruisen in de koptelefoon verbrak, bekroop hem
een kil, naargeestig gevoel van angst: angst voor een fiasco. Steeds
meer begon hij te vrezen, dat al die anderen, die beweerden dat de
radiogolven de ronding van de aarde niet konden volgen, die hem om
zijn fantastisch plan hoonden en uitlachten . . . dat die anderen toch
gelijk zouden krijgen ! Maar hoor .. . waakte hij of droomde hij .. . want
daar knetterden uit de koptelefoon drie korte signalen, de letter S,
het afgesproken sein, dus: de stem uit Europa.
De spanning was gebroken en maakte plaats voor een diepe ontroering.
Marconi’s geesteskind was geen dwerg meer, maar een reus, want de
pasjes van enkele kilometers waren in vier jaren tijds uitgegroeid tot
een sprong van 3000 kilometer, 3000 kilometer, in een honderdste
seconde overbrugd: de Oude en de Nieuwe Wereld waren draadloos
verbonden!
Aan het begin van ’de eeuw van wetenschap en techniek’ begon de
radio haar werk in dienst der mensheid door voorgoed de stilte der
wereldzeeën te verbreken. Vochten door alle eeuwen heen de stoere
zeelui in geval van nood een eenzame strijd tegen de ondergang, voort
aan stonden zij niet langer alleen, hadden ze Marconi’s radio bij zich
en konden zij, door andere schepen te hulp te roepen, hun leven redden.
Zo dankten in die komende jaren duizenden zeelieden hun leven aan
die ene schrandere jongeman, die Marconi heette. En achter Marconi
stond een heel leger van ingenieurs, natuurkundigen en technici, die
met hem slechts één doel nastreefden: de ganse aardbol te omspannen
met een net van betrouwbare radioverbindingen!
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De grote wedloop was begonnen. Het uitgangspunt was een nieuw
metaal met een zeer hoog smeltpunt, einddoel was een bruikbare
gloeidraad ervan. Wie won, had een goede kans vroegere concurrenten
voorbij te streven en op dc gloeilampenmarkt een wereldpositie te
veroveren. Alles wees er op dat het een felle strijd zou worden.
Tegen het einde van de negentiende eeuw had een Russische onder
zoeker een bros metaal ontdekt, dat uiterlijk op platina geleek en een
smeltpunt had, hoger dan van alle andere metalen: 3400° C. Het werd
officieel ’wolframium’ genoemd en in ertsen vond men het o.m. in
Spanje. De ijzer- en staalindustrieën maakten zich er meester van om
er legeringen van te maken, die even hard waren als koolstofstaal,
maar die smeedbaar bleven. Het hoge smeltpunt en de zeer lageverdampingssnelheid fascineerden de gloeilampenindustrie, maar het
wolfraam verzette zich tegen elke poging om er draden van te maken,
die voldoende dun waren.
De mens is echter slim en vindingrijk als de natuur het hem moeilijk
maakt. De Oostenrijkers Just en Haneman verkregen in 1904 een
wolfraamdraad door een pasta van wolfraampoeder en een bindmiddel
door een fijne opening te spuiten en daarna in een atmosfeer van
reducerende, dus zuurstof-onttrekkende gassen te gloeien. Het orga
nische bindmiddel verbrandde en de wolfraamdeeltjes sinterden aan
elkaar tot brosse, stroom-geleidende draad. Het resultaat was een sterk
verhoogde lichtopbrengst t.o.v. alle vroegere lampen.
Levensduur en productiekosten waren heel belangrijk, maar waar het
bovenal om ging: om de lichtopbrengst. Was dit bij de eerste Edisonlamp 1/4 lumen per watt en bij de beste kooldraadlampen 3 lumen
per watt, en haalden de Nernstlamp met een glocilichaam van metaaloxyden 5 lumen per watt en de in 1898 door von Welsbach ontwikkelde
lamp met een gloeidraad van osmium zelfs 5.5 lumen per watt, - de
eerste wolfraamlampen gaven 8 lumen per watt, hetgeen een enorme
vooruitgang was.
In 1907 deed het nieuwe procédé zijn intrede bij Philips & Co en al
dadelijk werd voor de fabricage en de verkoop van het nieuwe product
een afzonderlijke onderneming opgericht: de N.V. Philips Metaalgloeilampenfabriek. Gerard en zijn assistenten hadden de handen vol
met het voorbereiden van de nieuwe fabricage, want het vervaardigen
van gloeilampen met gespoten wolfraamdraden was allesbehalve ge-
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makkelijk. Er konden maar korte, haarspeldvormige bengeltjes van
gemaakt worden, die men dan op het draagstel van de lamp stuk voor
stuk moest sameidassen teneinde een gloeidraad van voldoende lengte
te krijgen. Het wolfraam haalde men zelf uit de ertsen en langs inge
wikkelde chemische weg won men het dan als een fijn, grijs poeder,
dat, gemengd met een kleefstof, gekneed en gewalst werd. Door de
vele moeilijke bewerkingen vorderde de wolfraamlamp vijfmaal zo
veel handenarbeid als de kooldraadlamp. Dit maakte een sterke uit
breiding van het personeel en een evenredige vergroting van de fa
brieksgebouwen noodzakelijk. Van 1907 tot 1912 steeg het aantal
arbeiders en meisjes dan ook van 700 op 2300, terwijl een grote nieuwe
fabriek met niet minder dan vijf verdiepingen werd gebouwd.
Als werktuigkundig ingenieur kon Gerard er geen vrede mee hebben
dat bij de massafabricage van gloeilampen zoveel bewerkingen met
de hand moesten geschieden. Hij ontwierp daarom allerlei grotere en
kleinere hulpapparaten en machines, die in de eigen werkplaatsen ver
vaardigd werden. Bovendien werden tal van Amerikaanse sneldraaien boorbanken en fraismachines ingevoerd. Enkele werktuigkundige
ingenieurs werden aan het bedrijf verbonden om nog meer automa
tische machines te ontwerpen. In het laboratorium waren Gerard en
zijn wetenschappelijke staf voortdurend aan het experimenteren om
de gloeidraad te verbeteren.
Er deed zich namelijk een zeer onaangenaam verschijnsel bij de
gespoten gloeidraad voor: de lampen werden spoedig zwart. De ge
bruikers reclameerden bij de installateurs, die op hun beurt de zwartgeworden lampen in grote hoeveelheden naar Eindhoven terugzonden.
Op een tot dusverre niet gekende schaal werden deze kosteloos ge
remplaceerd en dat betekende dat men in 1909 bij een productie van
anderhalf millioen wolfraamlampen 172000 lampen gratis door nieuwe
moest vervangen. Gerard en zijn medewerkers, onder wie nu ook enkele
scheikundigen waren, moesten zien de oorzaak van dit zwartworden
weg te nemen. Men veronderstelde dat de zwarte neerslag op de bin
nenkant van de ballon bestond uit resten koolstof, die bij het uitgloeien
van het bindmiddel in de gespoten draad waren achtergebleven, maar
hiermee was men op een dwaalspoor. Later bleek n.1. dat het het wol
fraam zelf was, dat door sporen waterdamp in de luchtledig gemaakte
ballon gemakkelijk naar de glaswand werd getransporteerd.
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Iedereen voelde dat die gespoten wolfraamdraad eigenlijk een onding
was en overal ter wereld zocht men dan ook naarstig naar een methode
om een getrokken wolfraamdraad uit één stuk te verkrijgen. Zo ook
bij Philips.
Duizenden experimenten en evenveel teleurstellingen, maar onver
saagd ging Gerard met zijn mannen voort, want de getrokken wol
fraamdraad moest en zou er komen. En hij kwam, maar eerst in
Amerika! Toen de Amerikanen er in geslaagd waren deze gloeidraden
te maken, was Anton dadelijk naar Amerika gereisd om zoveel moge
lijk omtrent de nieuwe draad te weten te komen en voor de technische
staf de nieuwste hamermachines aan te kopen. Begin November 1911
keerde hij terug en kort daarop vertrok hij weer eens naar Rusland.
In Moskou ontving hij op 5 December 1911 als een heuglijke Sint
Nicolaas-verrassing de tijding dat de eerste Philips-lamp met ge
trokken gloeidraad in het laboratorium te Eindhoven in volmaakte
'gezondheid’ brandde.
Maar daarmede was de overwinning nog niet behaald, want nu ging
het er om het resultaat van zorgvuldig laboratoriumwerk in de kortst
mogelijke tijd om te zetten in een massaproduct. Bovendien was men
er alleen nog maar in geslaagd een 125-watt-lamp met een tamelijk
dikke gloeidraad te maken, terwijl lampen met een geringer stroom
verbruik en een dunnere gloeidraad van veel meer belang waren. De
wedloop tegen de concurrenten begon dus van voren af aan. De
proeven werden steeds meer uitgebreid, het personeel moest met de
nieuwe machines, waaraan dag en nacht gewerkt was, vertrouwd
worden gemaakt en alle kinderziekten van een nieuw procédé moesten
worden doorgemaakt. Daarbij kwam nog dat honderden machines,
hele zalen vol, die met grote moeite ontworpen en vervaardigd waren
voor het maken van lampen met gespoten wolfraamdraden, voor het
nieuwe procédé van nul en gener waarde waren en na slechts korte
tijd gebruikt te zijn afgedankt moesten worden. Het werd in de fabriek
een haast-je-rep-je om klaar te komen vóór de concurrenten met de
nieuwe lamp uitkwamen. Dank zij de goede planning en vlot lopende
organisatie lukte het echter in een record-tijd de fabrieksinstallaties
op het nieuwe product over te schakelen. Slechts enkele maanden na
die gedenkwaardige St Nicolaasdag 1911 kon de reclame-afdeling de
wereld ervan in kennis stellen dat de nieuwste Philips-lamp een ’on-
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breekbare’ gloeidraad had en veel zuiniger dan alle vroegere lampen
brandde: 10 lumen per watt! En nog enkele maanden later, in Juli 1912,
kon de productie van gespoten gloeidraden volledig worden stopgezet
en stond alles in het teken van de getrokken wolfraamdraad. Men
’trok’ de draad door doorboorde diamanten.
De vele duizenden diamanten, waarin kleine gaatjes geboord werden,
kwamen uit het Franse departement Lyon, waar het diamant-boren
al tientallen jaren een vak was. De diamanten trekstenen gebruikte
men daar voor het trekken van de fijne metaaldraden voor versier
selen, epauletten e.d. van uniformen en galacostuums. Dagen en soms
weken achtereen vertoefden Gcrard en Anton Philips om beurten in
de omgeving van Lyon om daar, gewapend met een microscoop, de
meest geschikte diamant-trekstenen uit te zoeken. Tenslotte vonden
ze een tweetal diamantboorders, vader en zoon, die bereid waren om
een jaar naar Eindhoven te komen en anderen daar het boren te leren.
Hierdoor werd bij Philips een begin gemaakt met een eigen diamantboorderij.
Op 29 Augustus 1912 kreeg het bedrijf zijn definitieve vorm en werd
opgericht de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Gerard en Anton
Philips waren de directeuren, het aandelenkapitaal bedroeg ƒ6.000.000.
De vennootschap Philips & Co werd ontbonden.
De gloeilamp met getrokken wolfraamdraad had een grote verandering in de wereld gebracht want daarmee beschikte men over een
lamp, die tegen een stootje kon en zuinig brandde en die, nadat de
eerste moeilijkheden waren overwonnen, veel eenvoudiger en goed
koper gefabriceerd kon worden dan de lampen met gespoten gloei
draad. Dit nu was de lamp, waar men op gewacht had, de lamp die
het electrische licht in elke woning zou kunnen brengen en die niets
met luxe te maken had. Het publiek zag dit meer en meer in en het
aantal huizen, kantoren en fabrieken, dat electrisch verlicht werd,
nam snel toe.
Maar hoe goed de nieuwe lamp ook beviel, de technici waren nog lang
niet tevreden. Ze wilden een nog zuiniger lamp construeren en weer
ontstond er een stille strijd in de laboratoria, die spoedig met succes
bekroond werd. In 1913 kwam uit Amerika het sensationele bericht,
dat daar een nieuw type gloeilamp vervaardigd was dat een tweemaal
zo grote lichtopbrengst had als de gewone wolfraamlamp. De grote
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Amerikaanse General Electric Company had een speciaal onderzoekingslaboratorium in het leven geroepen en een medewerker daar
van, Irvin Langmuir, was er in geslaagd de temperatuur van de wolfraamgloeidraad nog enkele honderden graden op te voeren zonder
dat de levensduur van de lamp daaronder leed. Hij had dit bereikt
door gebruik te maken van een nauw-gespiraliseerde gloeidraad, die
brandde in een ballon, gevuld met stikstof. De gasvulling verhinderde
de verdamping van de gloeidraad, waardoor deze minder ’sleet’ en de
glaswand schoon bleef. De lichtopbrengst van deze lampen varieerde
van 15 tot 20 lumen per watt, hetgeen overeenkwam met 1/2 watt per
kaars. Vandaar dat de nieuwe lampen ’half-watt’-lampen werden ge
noemd.
Kooldraadlamp, gespoten metaaldraadlamp, getrokken metaaldraad
lamp en half-watt-lamp ! Weer moest een groot gedeelte van het Philipsbedrijf geheel veranderd worden, weer werden tal van machines, die
nog maar een of twee jaar in gebruik waren, waardeloos en weer moest
in een recordtijd op een volkomen nieuwe fabricagemethode worden
overgeschakeld, moesten in enkele maanden geheel nieuwe machines
ontworpen en geconstrueerd worden en moest het personeel met nog
nauwkeuriger werk vertrouwd worden gemaakt. Maar nog hetzelfde
jaar, in November 1913, kwamen de eerste Philips ’half-watt’-lampen
in de handel, grote lampen van 500, 1000 en 2000 kaars, die vooral
voor verlichting van straten en pleinen gebruikt werden en die daar
bij met succes de booglampen vervingen. Anderhalf jaar later deed
een serie kleinere lampen, bestemd voor de huiskamer, haar intrede
onder de naam ’Arga-lampen’. Als eerste ter wereld verving Philips
de stikstof door een vulling van het edelgas argon, hetgeen nog betere
resultaten opleverde.
Zouden er nog betere electrische lampen te vervaardigen zijn? Men
vermoedde van wel, maar tevens wist men dat voor de ontwikkeling
daarvan een diepgaand natuurwetenschappelijk onderzoek nodig was.
Gerard Philips was zeer onder de indruk geweest van de prestaties
van het researchlaboratorium der General Electric Company in
Schenectady, waar men immers tot een getrokken wolfraam gloei
draad en tot de half-watt-lamp was gekomen. Dat de twee voornaamste
resultaten op het gebied van metaaldraadlampen van dit laboratorium
afkomstig waren, was geen toeval, maar was onder meer het gevolg
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van het breed opgezette wetenschappelijke onderzoek. Wilde Philips
vooraan blijven in de gelederen der gloeilampenfabrikanten, dan diende
ook Eindhoven overeen eigen researchlaboratorium te beschikken.
Op 2 Januari 1914 trad Dr G. Holst, voorheen assistent van prof.
Kamerlingh Onnes te Leiden, als natuurkundige toe tot de technische
staf van Gerard Philips, weldra gevolgd door Dr E. Oosterhuis. Dit was
het begin van het ’natlab’, het Philips Natuurkundig Laboratorium.
De eerste wereldoorlog bracht voor een internationaal georiënteerd
bedrijf als Philips natuurlijk de nodige moeilijkheden met zich mee.
Zo werd b.v. in het begin van 1915 de toevoer van glazen ballons, buisen staafglas uit Oostenrijk door Duitsland afgesneden, omdat Philips
gloeilampen aan Engeland en Frankrijk leverde. De laatste trein met
ballons werd, na zes weken wachten in Kaldenkirchen, door de
Duitsers pas vrijgegeven nadat Nederland als tegenmaatregel de voor
Duitsland zo belangrijke uitvoer van aardappelen had stopgezet.
Feestelijk versierd reed de lang-verwachte trein het fabrieksterrein op:
men kon weer voort! De directie besefte evenwel, dat zij in de toe
komst niet op een herhaling van deze manoeuvre moest rekenen en
dat ze op andere wijze in haar behoefte aan glas moest voorzien. De
glasfabriek Leerdam was bereid bij te springen, maar haar productie
capaciteit was niet voldoende voor de enorme behoefte van Philips.
Daarom besloot men bij Philips een eigen glasfabriek te gaan bouwen en
binnen een halfjaar kon deze in gebruik worden genomen. De Duitsers
verboden nu ook de uitvoer van het edelgas en dat dwong het Philips-
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bedrijf in zo kort mogelijke tijd een installatie te bouwen, waarmee men
uit vloeibare lucht het argon kon afzonderen. Daarna was Philips voor
zijn glas en gasvulling niet langer op het buitenland aangewezen.
In Juni 1916 werd het 25-jarig bestaan van het Philips-bedrijf gevierd.
Er was alle reden om met voldoening op die 25 jaar terug te zien, want
het fabriekje met een paar man personeel en een oppervlak van
1480 m2 was uitgegroeid tot een wereldbedrijf met 3700 man personeel
en een vloeroppervlak van 40 000 m2, verdeeld over verscheidene
grotere en kleinere gebouwen. En de vraag naar gloeilampen nam nog
steeds toe! Om het vervoer naar Frankrijk en Engeland in eigen hand
te hebben, schafte het bedrijf zich enkele kleine zeeschepen aan, die
•werden ingericht voor een deklading van vaten met gloeilampen. Geen
der Philips-schepen viel ten prooi aan duikboten of mijnenvelden.
Toen in Maart 1919 in Utrecht de eerste jaarbeurs in vredestijd werd
gehouden, bleek hoe veelzijdig Philips zich tijdens de oorlog ont
wikkeld had. De in een klein volume geconcentreerde gloeidraad van
de half-watt-lampen had geleid tot lampen voor projectiedoeleinden.
Zes op de Domtoren gerichte schijnwerpers met projectielampen van
1800 kaars waren de eerste toepassing van ’floodlighting’ in Nederland.
Een film van de Philips-fabrieken werd met de Philips-bioscooplamp
vertoond; diaprojectie en microprojectie waren van nu af aan veel
gemakkelijker doordat men in plaats van de gecompliceerde boog
lampen gloeilampen kon gebruiken. Maar de grootste sensatie op
lichtgcbied was tijdens deze jaarbeurs de Philips Goliathlamp, de
grootste lamp ter wereld, die 20 kilowatt consumeerde en een sterkte
van 50 000 kaars had!
Nog iets anders toonde Philips in Utrecht: draadloze telefonie en
röntgenbuizen, — een bescheiden begin op nieuwe terreinen . . .
Voorlopig draaide nog alles om gloeilampen, van de kleinste, geschikt
voor zaklantaarns, tot de allergrootste, die de boog- en gaslampen der
vuurtorens gingen vervangen. Gloeilampen was ook het product,
waarin Gerard zich steeds het meeste thuis had gevoeld. Hoeveel was er
in de loop van de jaren niet aan verbeterd en hoeveel voldoening had
hij niet van het laatste product, dat het electrische gloeilicht nog aan
genamer maakte: de ’Argenta’-lamp met haar witte ballon, die uit twee
lagen glas over elkaar bestond, de lamp met het fluweel-zachte licht...
Met een zekere weemoed bedacht Gerard Philips hoe snel het leven
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was voorbijgegleden in die tientallen jaren, dat hij zich met hart en
ziel had gewijd aan de verbetering van de gloeilamp. Te snel was het
gegaan, veel te snel! Al in de zestig was hij nu . . .
Nooit hadden het harde werken en de voortdurende strijd om een
betere gloeidraad hem de gelegenheid gegeven op adem te komen,
rust had hij nimmer gekend. Steeds had hij doorgezwoegd, duizend
en een problemen had hij moeten oplossen, de zwaarste karweitjes had
hij moeten opknappen en dag en nacht, jaar in jaar uit, was hij in de
weer geweest alsof zijn krachten onuitputtelijk waren.
Zijn levensdoel had hij bereikt, had hij honderdvoudig bereikt en zijn
schepping, de Philips-lamp, brandde in milliocnen exemplaren onder
zijn naam in alle delen der wereld! Hoe fel zou hun gezamenlijk licht
zijn? Even sloot hij de ogen . . .
Nu trokken aan zijn geest de jaren voorbij: de onbekommerde jeugd
in het gezellige Zaltbommel en de overgang naar Arnhem met zijn
Hogere Burgerschool; ’s avonds in bed bij een kaarsje de romantische
gravures in zijn natuurkundeboek en dromen, die geen bedrog waren,
maar werkelijkheid werden; die av<ond bij Wessel Knoops met de nog
zo jonge Lorentz, die sindsdien een wereldvermaardheid was geworden. Ja, dat was al bijna een halve eeuw geleden dat Lorentz hem
het electrische licht had getoond en hem daarmee zijn levensweg had
gewezen. Hoezeer was hij toen al onder de bekoring gekomen van de
wonderen der electriciteit, die zelfs nu, ondanks het diepere inzicht
der moderne natuurkundigen, toch eigenlijk nog niets van haar ge
heimzinnigheid had verloren. De studie in Delft was machtig interes
sant geweest, maar toch had ze hem nooit helemaal bevredigd omdat
er geen electriciteit aan te pas was gekomen.
Zat hij daar niet heerlijk, hoog in het kraaiennest van het schip, dat
hem naar Schotland en daarmee naar de vrijheid, de zelfstandigheid
èn de electrotechniek bracht? Welk een groot en onvergetelijk heerlijk
avontuur was dat geweest! Gerard Philips, assistent van Thomson, had
hem dat niet als een sprookj e in de oren geklonken ? Toen waren die j aren
gekomen waarin hoop en teleurstelling elkaar afwisselden: zijn hard
nekkige pogingen om een carrière op te bouwen, eindigend met zijn
relatie met Rathenau en de mislukte onderhandelingen over de Amster
damse electriciteitscentrale, - het einde van vele schone dromen . . .
Als de verloren zoon was hij in het ouderlijk huis teruggekeerd, 32 jaar
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oud en nog zonder positie. Toch, hoe fascinerend waren zijn experi
menten in het washok geweest en welk een vreugde had zich van hem
meester gemaakt toen hij voor het eerst een homogene gloeidraad van
gelijkmatige dikte had verkregen! En met hoeveel enthousiasme had
hij gewerkt aan de verwezenlijking van zijn plannen, hoeveel ver
wachtingen had hij niet gekoesterd van zijn fabriek, die aanvankelijk
een mislukking werd en bijna van de hand moest worden gedaan. Dit
was het dieptepunt van zijn leven geweest.
Maar dank zij een verschil van duizend gulden en een stel koppige
heren had hij een nieuw begin kunnen maken, samen met Anton, het
broertje, dat uit louter baldadigheid rotte appels door de ramen van
zijn laboratorium naar binnen had gegooid. Hij probeerde meer te
maken dan Anton kon verkopen en Anton probeerde meer te ver
kopen dan hij kon maken. Ja, zo was het inderdaad geweest: het stoute
broertje had zich een zakenman zonder weerga getoond. Hijzelf had
voor de kwaliteit gevochten, Anton had voor de kwantiteit gezorgd samen hadden ze het bedrijf grootgemaakt.
Van de kooldraad op de gespoten wolfraamdraad en van de gespoten
draad op de getrokken draad: hoe vlug ging dat in gedachten en toch,
hoe onnoemelijk veel werk had hij moeten verzetten eer zo’n overgang
mogelijk werd! En toen het sensationele bericht dat Amerika een
half-watt-lamp had. Het had allen overrompeld, dagenlang had het
laboratorium op zijn kop gestaan, want dit was een ultimatum, waar
op maar één antwoord was: doorwerken, vechten en overwinnen,
nieuwe machines . . . massaproductie! Veel had hij van zijn medewer
kers en arbeiders gevergd, maar nog minder had hij zichzelf gespaard.
En weer was het gelukt, weer was de omzet vergroot, moest het be
drijf worden uitgebreid en geen wereldoorlog had dit kunnen ver
hinderen. Meer omzet — uitbreiding - nieuwe producten - meer omzet meer uitbreiding — nieuwe mogelijkheden — andere machines - meer
omzet — meer uitbreiding — meer omzet . . .
Een cacofonie van stoomfluiten verscheurde de ruimte, met brullend
geweld werd het einde van de schafttijd aangegeven en werd Gerard
Philips losgerukt uit zijn overpeinzingen. Waar was zijn jeugd, waar
was het washok en waar was het rustige stadje Eindhoven met het
kleine fabriekje aan de Vest? Buiten zag hij slechts hoog oprijzende
betonnen bouwwerken en zwaar-rokende schoorstenen, de straten
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zagen zwart van mensen, sleperskarren reden ratelend af en aan,
dreunend draaiden weer de machines, uit de verzengende gloed van
de glasovens en in de gonzend-drukke werkplaatsen ontstonden weer
nieuwe gloeilampen voor alle landen op aarde. Met een schok reali
seerde hij zich dat deze ganse gigantische machinerie uit zijn brein
was voortgekomen! Dat dit alles zijn schepping was, dit: de grootste
gloeilampenindustrie ter wereld! !
De eerste April 1922 trad Gerard Philips op de leeftijd van 63 jaar af
als directeur van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven,
de leiding van het 5500 man personeel tellende bedrijf overlatend aan
zijn jongere broer Anton Philips, met wie hij 28 jaar had samen
gewerkt. Veel van wat hij zich in zijn drukke werkleven had moeten
ontzeggen, kon hij nu inhalen: reizen — lezen — golfen!
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Het was de stoom, die de mens duizendvoudige kracht verschafte.
Door steenkool te verbranden, verhitte men icatcr tot stoom en het
arbeidsvermogen van deze stoom gebruikte men in het begin van
de achttiende eeuiv om bij het delven van steenkool het ivater uit
de mijngangen te verwijderen. Uit do primitieve stoompompen
kwamen echter omstreeks 1780 automatische stoommachines
voort en deze begonnen liftkooien, reusachtige hamers, zagen en
molens aan te drijven. In Napoleons tijd ontstonden met stoom
machines uitgeruste fabrieken, waaruit zich de machtigste indus
trieën ontwikkelden. Het was de stoom die de negentiende-eeuicse
generaties in staal stelde meer te produceren dan alle mensen
daarvoor tezamen.
Met de stoomkracht deed de machine haar intrede — het puffen
van zuigers en het snorren van vliegwielen tvaren de eerste klan
ken van de zich mechaniserende wereld. Het paard, de wind en
het stromende water teerden als krachtbronnen steeds meer door
de stoommachine verdrongen. De diligence maakte plaats voor de
spoortrein, de zeilschepen legden het af tegen de stoomboten.
De stoommachine bracht rook en mist en tevens snelheid en
massaproductie.
Toen deed een nieuwe krachtbron haar intrede: de explosiemotor,
aangedreven door de uitzetting van verbrandende gassen. Deze
gaf de mens de mogelijkheid een aloude droom te verwezenlijken
en zich met vleugels van doek en latten in het luchtruim te ver
heffen. De stoomkoets was een mislukking getcorden, maar de
benzinemotor deed de automobiel en daarmee een geheel nieuwe
vorm van verkeer ontstaan. Maar ook zijn eigen kracht leerde de
mens effectiever gebruiken: de fiets werd het vervoermiddel van
millioenen.

Otto Lilienthal was de eerste mens die vloog. Stervende na een val
zei hij: 'Offers moeten gebracht worden'. De mens van de twintig
ste eeuto tvilde sneller en sneller. Vliegend bracht hij het tol meer
dan duizend kilometer per uur — sneller dan het geluid. Maar
sneller dan mens en geluid zijn de elcctromagnetische golven bij
hun voortplanting in alle delen van het heelal. Hun is het abso
lute snelheidsrecord van 300 000 kilometer per seconde ....

’Hallo, hallo, hier PCGG voor de NVVR. Goedenavond, dames en
heren . .
zo begonnen in November 1919 de eerste omroepuitzendingen in Nederland. De heer a Steringa Idzerda, te Den Haag, had
samen met andere radio-enthousiasten een primitieve studio en een
zender in elkaar gezet en al naar de portemonnaie het toeliet, werd
een- of tweemaal, later zelfs driemaal per week in de avonduren een
programma uitgezonden dat bestond uit voordrachten en muziek door
dilettanten en kunstenaars, die voldoende idealisme bezaten om aan
een primitief gruisbakje, dat de weidse naam ’microfoon’ ternauwer
nood verdiende, hun stem te lenen.
’Brandt het licht, dan koppen dicht’, luidde een duidelijk opschrift in
wat men de ’klankzaal’ noemde. Maar eens, op een warme avond,
toen een beroemd cellist zijn jasje had uitgetrokken, trad onverwachts
diens eega de studio binnen en haar man ziende slaakte zij voor de
microfoon de kreet: ’Maar Jan, hoe kun je er zo bij gaan zitten?’ Het
wonder van de radio stond voor niets en wat mevrouw zei, vond als hoog
frequente trilling door de aether zijn weg naar tal van ’luistervinken’.
PCGG werkte op zuiver ideële grondslag en geen medewerker vroeg
ooit een cent honorarium. De uitzendingen ervan duurden tot 1924
en ook in Engeland was er zoveel belangstelling voor, dat het dagblad
’Daily Mail’ er toe overging deze uitzendingen elke week twee avonden
te financieren. De zendbuizen van het ’Radio-Centraalstation’ PCGG
waren door Philips vervaardigd. De vertakking van de gloeilampen
boom was begonnen . . .
De radio was van begin af aan romantisch en dat bleef ze tot op de
huidige dag. Geen tak der techniek bood zoveel mogelijkheden tot
experimenteren en oefende zo’n aantrekkingskracht uit op de vak
lieden èn de amateurs als de draadloze, waarvan de apparatuur zelf
in die dagen nog allesbehalve ’draadloos’ was. Met alle denkbare
middelen probeerde men aan de zendzijde sterke wisselstromen met
een hoog trillingsgetal op te wekken en aan de ontvangkant een
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gevoelige verklikker van de radiogolven te krijgen. De gewone vonkbrug van de Rulimkorff-inductor ging men vervangen door allerlei
ingenieuze systemen, soms met ultra-snel-roterende onderdelen, om
in plaats van de schorre klagende signalen van de gewone Ruhmkorffzender beter ’neembare’ fluitsignalen op te wekken: de muzikale
vonk! In die dagen was de radio nog spectaculair en de eerste scheepstelegrafisten met hun oorverdovende, purperen vonken rondspattende
toestellen hadden dan ook nooit over gebrek aan belangstelling te
klagen. Behalve voor het overseinen van berichten werd de radio toen
vooral ook gebruikt om het zwakke geslacht te imponeren. De impo
santste middelen voor dit doel waren de ingewikkelde vonkenbanen,
die er uitzagen als een warrelende staaf vuur. De toonladders van de
verschillende typen varieerden tussen een dof en donker geborrel en
gedonder tot een zenuwslopend gegrom, gesis en gejank in hoge tonen.
Alle geluiden uit de dierenwereld, van woedende, gewonde, hongerige
of verliefde beesten kon men er in terugvinden. En dat alles veroor
zaakte in de aether een cacofonie, die de telegrafisten tot wanhoop
bracht. De muzikale vonk, voor zover deze werd toegepast, was een
geweldige verbetering.
Een mooie, hoog fluitende toon gaf een nieuw type zender: de booglampzender, een koperen anode en een draaiende koolkathode in een
met waterstofgas gevulde kamer, die door de marconisten bij voorkeur
’ ketel’ of’pot’ genoemd werd, omdat gedurende de uitzending allerlei
sissende geluiden als uit een braadpan aan het toestel ontsnapten.
Voor het overbruggen van zeer grote afstanden bouwde men booglampzenders met kolossale afmetingen en enorme vermogens, tot
3600 kilowatt toe! En had Marconi in het kanaal van Bristol met een
golflengte van anderhalve meter gewerkt, door de booglampzenders
kwam men tot golflengten van vele kilometers. Een zender met een
golflengte van 20 000 of 25 000 meter was in die tijd geen uitzondering.
Alles was even enorm, zo na 1910, toen men machinezenders ging
bouwen: dynamo’s met enkele honderden polen, die tienduizenden
omwentelingen per minuut maakten, stromen van honderden ampè
res, ja, soms meer dan duizend ampère, opwekten en waarvoor spoelen
van vele meters hoogte, oliegekoelde isolatoren en zware koperen
buizen als verbindingsdraden nodig waren. Zoals dit ook in het dieren
rijk het geval is geweest, had ook de radio zijn ’reuzen’-tijdperk.
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De eerste ontvangers waren uitgerust met cohaerers, glazen buisjes
met metaalvijlsel, wier weerstand door electromagnetische golven
sterk verminderde. Een grote vooruitgang was de toepassing van de
kristaldetector om de ontvangen signalen gelijk te richten en via de
zeer gevoelige koptelefoon hoorbaar te maken. Tevens had men ge
leerd de zender en de ontvanger op elkaar af te stemmen, hetgeen met
het snel toenemende radioverkeer hard nodig was.
Jonge mensen speelden een belangrijke rol in de radio. Had de 19jarige Marconi in 1894 zijn vader kunnen meedelen dat hij er met een
door hemzelf gebouwde installatie in geslaagd was langs draadloze
weg een electrische schel in werking te stellen, waarop zijn vader
meende dat er toch waarachtig wel eenvoudiger methodes waren om
zo’n bel aan de gang te brengen, — in de ontwikkeling van de radiobuis
werd een belangrijk aandeel geleverd door een Oostenrijkse jongeman,
Robert von Lieben. Zijn schoolrapport vermeldde onvoldoende voor
wis- en natuurkunde, hetgeen zijn vaders misnoegen opwekte omdat
de Von Liebens verscheidene bekende natuurkundigen in hun familie
hadden. De zoon vroeg toen zijn vader met hem mee te gaan naar het
zomerhuisje van de familie. Daar zag de vader een geheel door zijn
zoon geconstrueerde electrische installatie, waarbij een watervalletje
als krachtbron werd gebruikt. Na enkele jaren van studie mocht de
jonge technicus een eigen laboratorium inrichten, waar hij naar harte
lust begon te experimenteren. Hij zette enige automobielen in elkaar,
bouwde een vliegtuig volgens Wright, vond een electrolytische fono
graaf uit, bestudeerde polarisatie der röntgenstralen, construeerde
allerlei telefoontoestellen en zo tussen de bedrijven door deed hij een
uitvinding, die hem ondanks zijn vroege dood onsterfelijk maakte: de
radiobuis met drie electroden.
Edison had in 1883 opgemerkt, dat door het vacuum tussen de gloeidraad en de glaswand van een gloeilamp een electrisch stroompje
vloeide als men in de ballon een geïsoleerd, op positieve spanning ge
houden draadje aanbracht. Van dit ’Edison-effect ’ wist men geen
bevredigende verklaring te geven tot Thomson aantoonde dat het
stroompje veroorzaakt werd door electronen, die door de gloeidraad
werden uitgezonden.
De Engelsman Fleming maakte gebruik van het feit, dat de ’stroomdoorgang’ slechts in één richting mogelijk was en construeerde speciale
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lampen voor het gelijkrichten van radiosignalen. Dit was de geboorte
van de dioderadiobuis, die als gelijkrichter van wisselstromen en als
detector in ontvangers kon worden gebruikt. Von Lieben en tegelijker
tijd de Amerikaan Lee de Forest plaatsten tussen die gloeidraad en
de plaatvormige tweede electrode als derde electrode een metalen
roostertje. Met kleine spanningsvariaties op het rooster kon men
indirect grotere spanningsvariaties teweegbrengen en daardoor werd
die drie-electroden-buis of triode een bron van ongekende mogelijk
heden. Eindelijk was men nu in staat zwakkere trillingen te versterken
en ongedempte radiogolven van kortere golflengte op te wekken en
ondanks haar bescheiden afmetingen was het de kleine triode, die de
radio groot maakte, de radiotelefonie verwezenlijkte en die de omroep
schiep, het was de triode, die een volkomen omwenteling in het telefoonwezen veroorzaakte, het was de triode, die de geluidsfilm en de
bceldtelegrafie, de televisie en de elcctrische opname en weergave van
gramofoonplaten, de bouw van precisie-meetinstrumenten en het won
der van de radar mogelijk maakte. Enkele grammen glas en metaal
vormden een lampje, dat de wonderlamp van Alladin verre in de scha
duw stelde en dat in aantallen van honderden millioenen het wonder
van de radio binnen ieders bereik zou brengen.
Al voor de eerste wereldoorlog waren er tal van mensen, die oud draad,
dat zij om kartonnen kokers wikkelden, kristallen, die ze zelf smolten
uit lood en zwavel, en tweedehands telefoons van een kraampje op de
markt samenstelden tot een primitief ontvangtoestel. Aan muziek of
gesproken woord per radio was men nog lang niet toe, maar dat
hinderde niet, want die eerste radio-amateurs waren al dolgelukkig
als ze het gekraak van luchtstoringen of enig rhythmisch gepruttel
hoorden. Soms hadden zij het geluk enkele redelijk klinkende fluit
tonen te horen en dan kende hun enthousiasme geen grenzen. In de
eerste wereldoorlog kwam er, ook in Nederland, een luisterverbod,
waar men zich overigens weinig aan stoorde. Integendeel, het ver
hoogde in niet geringe mate de attractie, vooral als men was ingewijd
in de geheimen van de morsetaal. Dan immers kon men rechtstreeks
de oorlogsberichten beluisteren. De tijdseinen en nieuwsberichten van
Scheveningen-Radio, Nauen en de Eiffeltoren waren vaste punten van
het dagelijks programma. Een enkele geluksvogel onder de amateurs
hoorde ook nog wel iets anders dan kraken, knorren of fluiten: flarden
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van ’God save the King’ of andere muziek, of een stem van verre . . .
De radiotelefonie die in aantocht was.
De Nederlandse Genie stelde veel belang in de radio-installaties van
oorlogsvliegtuigen, die op Nederlands gebied een noodlanding hadden
moeten maken. Om daarmee proeven te doen, had men radiobuizen
nodig en men vroeg aan de N.V. Philips een klein aantal ’audions’,
triodes, te vervaardigen. Bij Philips immers had men ervaring met
gloeidraden, met glas en vacuum, en het bedrijf beschikte over een
natuurkundig laboratorium. Philips aanvaardde de opdracht en vroeg
zich af of er na de oorlog vraag naar radiobuizen zou zijn. Veel zag
men er niet in . . .
De directeur van de N.V. Nederlandse Radio-Industrie, a Steringa
Idzerda, gaf een optimistisch antwoord op de vraag van Philips. Hij
was bereid met Philips een contract af te sluiten voor - zegge en
schrijve - 180 radiobuizen per jaar. Op 1 Juli 1918 berichtte Radio
Nieuws, het orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie: ’Aan de leden van het hoofdbestuur onzer vereniging werd ter
gelegenheid van de jongste hoofdbestuursvergadering een demonstra
tie aangeboden van het gebruik der Philips Ideezet Lampen als geluid
versterker bij ontvangst.’ Op 1 September 1919 kondigde Radio
Nieuws aan dat op elke Donderdagavond in het vervolg muziekproefuitzendingen door het ’Radio-Centraalstation’ PCGG gehouden
zouden worden. Deze uitzendingen met Philips-zendbuizen waren de
eerste omroepuitzendingen in Europa!
Om haar radiobuizen meer bekendheid te geven, hielden Philips en de
Nederlandse Radio Industrie in het voorjaar van 1919 gezamenlijk
demonstraties van radiotelefonie op de Jaarbeurs te Utrecht, waarbij
men draadloos kon spreken van de Maliebaan naar het Janskerkhof en
omgekeerd. De kleine schare enthousiaste radio-amateurs, die er in
de oorlog met haar primitieve kristalontvangers in geslaagd was het
door Nauen en de Eifleltoren uitgezonden oorlogsnieuws eerder te
kennen dan de lezers der dagbladen, wierp zich met groot enthousias
me op de ontvang- en zendbuizen van Philips.

In het begin van 1923 werd in hotel Hamdorff in Laren een gesprek
gevoerd, dat zich ongeveer als volgt ontwikkelde:
’De enige oplossing voor de fabriek in Hilversum is de omroep. Immers
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In kaakade geschakeld

L D. Z.

zodra wij ontvangtoestellen gaan maken en je probeert ze aan de man
te brengen, dan is de eerste vraag, die een adspirant-koper stelt: ”Wat
kan ik er mee horen?” En dan sta je met je mond vol tanden. Wat is
er met een radiotoestel te horen? O zeker, Idzerda in Den Haag en
wanneer er niet te veel tegenspoed in de lucht is, de proeven van
Marconi op Writtle . . . maar dat is alles tezamen niet voldoende om
de grote massa voor de omroep te interesseren.’
’Maar zie jij nou geen kans om zo’n zendertje in elkaar te schroeven . .?’
vroeg de chef van de verkoop.
’Hoe kom ik aan een transformator voor de hoogspanning?’
’Staat er niet nog een op het magazijn van een onafgewerkt marinestation?’
’Maar de generatorlampen dan?’
’Er zijn twee lampen van Marconi gekomen, die doorgezonden moeten
worden naar Indië... maar die kunnen nog wel vastgeliouden worden.’
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’Heb je dan een mast voor een antenne?’
’We hebben nog die oude telescoopmast van dat radioveldstation, die
op de Effectenbeurs heeft gestaan. Die is twintig meter hoog.’
’Dat is eigenlijk te weinig . . . maar het zou gaan, ’t Is te proberen.
Maar verder heb ik nog een microfoon nodig.’
’Nou, die hebben we toch bij bosjes!’
’Ja, maar het kan geen gewone koolmicrofoon zijn . . . wij moeten
”kwaliteit” hebben. Maar voor voorlopig zie ik daar wel een gat in
door een schelp van een koptelefoon te nemen. Verder heb ik nog
accu’s nodig en . . . een bescheiden studio.’
’Accu’s hebben we genoeg over van de beursinstallaties, die ingeleverd
zijn en wat de studio betreft: ik sloop alle gordijnen van de kantoorramen weg en behang er de tekenkamer mee.’
’We zullen toch morgen eens kijken of er wat bij elkaar te scharrelen
is,’ zei de chef-ingenieur, ’maar zonder een crediet van een paar
honderd gulden komen we er niet. Misschien de directeur . . .’
De chef-ingenieur was de EngelsmanWhite, de directeur was A. Dubois,
de directeur van de Nederlandse Seintoestellenfabriek en de chef van
de verkoop . . . W. Vogt. Dank zij hun initiatief kon op 8 Juli de Hilversumse Draadloze Omroep, de HDO, zijn uitzendingen beginnen.
Het was de bedoeling dat de HDO door vrijwillige bijdragen van de
luisteraars gefinancierd zou worden.
De zender was nog hoogst primitief: enkele tafeltjes met kleinere
apparaten, twee rekken met zendbuizen, geflankeerd door een enorme
ampère-meter, een stel op elkaar gestapelde platen op de grond als
condensator en oude, met zink beklede pakkisten voor de voorversterkers. Het vermogen was 500 watt. Als studio werd aanvankelijk
een kistenloods gebruikt, die bij regenachtig weer de optredende
artisten noodzaakte zichzelf en de microfoon met een paraplu te be
schermen. De eerste beroepsmusici, die hun prestaties aan de micro
foon prijsgaven, waren ’De Vogelaars’: straatmuzikanten.
Voor het Philips-bedrijf had de ontwikkeling van de omroep belang
rijke gevolgen. Door de voortdurende wijzigingen en verbeteringen
in de fabricage van gloeilampen en het steeds meer mechaniseren van
de werkzaamheden had Gerard Philips nooit de tijd gehad zich ern
stig bezig te houden met de fabricage van andere electrotechnische
artikelen. In het begin van de twintiger jaren echter kon Anton
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Philips, op wiens schouders na het aftreden van zijn broer in 1922 de
opperste leiding rustte, wel deze stap nemen en hij breidde dan ook
het werkterrein in belangrijke mate uit door zijn volle energie te rich
ten op de nog in de kinderschoenen staande radio-omroep.
De eerste Philips-radiobuizen, die in 1918 hun intrede hadden gedaan,
waren voor batterij- of accuvoeding bestemd en hadden een helgloeiende wolfraamgloeidraad. Het was ongetwijfeld een groot gemak
dat men bij het licht van de radiobuizen een krant of boek kon lezen,
maar dat was niet het doel van radiobuizen en al dat licht was dan
ook louter verspilling, die bij het gebruik van accu’s of batterijen een
hoop geld kostte. Het ging om de electronen-cmissie, het uitzenden
van electronen; de lichtuitstraling was voor de radio nutteloos. Men
zocht dus naar gloeidraden die weinig licht en veel electronen uit
straalden en deze verkreeg men door de gloeidraad met een laagje
bariumoxyde te bedekken. Deze bariumoxydkathode was een groot
succes voor het natuurkundig laboratorium. Wegens hun geringe
stroomverbruik werden de hiermee uitgeruste radiobuizen ’Miniwatt’lampen genoemd, — door de radio-amateurs, wier aantal snel toenam,
werd hun verschijning met groot enthousiasme begroet. Met één
lading van hun gloeistroombatterij kon men nu veel langer uitkomen
en in alle opzichten maakten de Miniwatt-lampen het luisteren naar
de omroep veel gemakkelijker. Al eerder had Philips een belangrijke
verbetering op de markt gebracht: de dubbelroosterlamp, waarbij
men met een veel lagere anodespanning kon volstaan.
De radio werd snel populair en dat was geen wonder, nu men con
certen, lezingen, toneelstukken, kerkdiensten, kinderuurtjes, knip- en
kookcursussen en alle mogelijke vormen van amusement ’thuis’bezorgd kon krijgen. Om de bewoners van het Noorden en het Zuiden
van Nederland betere ontvangstmogelijkheden te geven, voorzag
Philips de door de H.D.O. gebruikte zender van de N.S.F. in 1924 van
een antenne met twee 60-meter hoge masten, die men ’de zingende
torens van Hilversum’ noemde. Een jaar later werd door de bemoei
ingen van Philips voor het eerst een serie concerten van het Amster
damse Concertgebouworkest uitgezonden, hetgeen overal in het land
diepe indruk maakte. De gedachte ’het Concertgebouw in mijn huis
kamer’ won velen, die eerst afwijzend of onverschillig tegenover de
omroep hadden gestaan.
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Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan voorlichting, waarin
door het nog kleine aantal radio-technici niet voldoende kon worden
voorzien, verspreidde de N.V. Philips in 1924 op grote schaal het
boekje ’Antwoorden op vragen, die elke radio-amateur stelt’, geschre
ven door de nestor onder de Nederlandse radiospecialisten J. Corver.
Bovendien werd een drietal cursussen van één weck in Eindhoven
gehouden, elk voor een 50-tal Nederlandse radiohandelaren.
Philips liet de beroemde Engelse tekenaar Heath Robinson een serie
humoristische platen tekenen, die onder de naam ’Radioleed en Radio*
vreugd van de heer Pimpel’ in een oplaag van 220 000 exemplaren en
in tien verschillende talen verspreid werden.
In deze tijd verbreidde zich meer en meer de liefhebberij, die voortaan
de meest voorkomende technische hobby zou worden, want vaders en
zoons vonden in het zelfbouwen van radio-ontvangers een object, waar
in zij hun knutsel-instincten ten volle konden uitleven. Er kwamen
handleidingen voor zelfbouw in de handel en ieder met de nodige
handigheid kon aan de hand daarvan met als enig gereedschap een
soldeerbout, een montagetangetje en een schroevendraaier zelf zijn
ontvangtoestel in elkaar zetten. En al leverden sommige fabrieken de
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ontvangers kant en klaar, juist de amateurs, die met veel geduld en
toewijding hun toestellen in elkaar knutselden, viel de ware voldoening
over het wonder der radio ten deel, want trots over hetgeen zij hadden
gepresteerd konden zij van de ontvangst genieten als een beloning van
hun arbeid. Ook zij maakten de radio populair, vol ijver bestudeerden
ze allerlei handleidingen, samen zochten zij naar verbeteringen, er
vormden zich clubjes en ook de jongeren deden enthousiast mee —
beginnend met een kristal-ontvanger. Wie zich niet in staat achtte
zelf een toestel te bouwen en niet voldoende geld had om een complete
ontvanger te kopen, verzekerde zich van de medewerking van een
electricien of fietsenhandelaar. En wie het gemakkelijk kon betalen,
kocht een toestel kant en klaar en vijf jaar nadat de omroep zijn in
trede had gedaan, waren er al meer dan honderdduizend toestellen in
ons land en verdienden meer dan duizend radiohandelarcn hun brood
met de verkoop en reparatie van toestellen en het opladen van accu’s.
Het was de radio, die zieken, invaliden en ouden van dagen uit hun
isolement verloste en nieuw leven bracht in stille kamers.
Waren de ontvangers zelf in die dagen betrekkelijk eenvoudig van
constructie, er kwam een hoop bij kijken om ontvangst te krijgen.

'Bittere ontgoocheling. De condensator draait
hij om en om . . . De telefonen blijven stom’

’Hct resultaat met Philips’ Radiolampen
verwezenlijken Pimpels droom’

De gloeidraden der buizen brandden op een accu, die regelmatig ge
laden moest worden. De anodestroom der buizen werd meestal ge
leverd door een anodebatterij. De ontvanger zelf bestond uit een
plank, waarop de verschillende onderdelen waren vastgeschroefd, en
een rechtopstaande frontplaat van eboniet met afstemcondensatoren,
die elk hun eigen bedieningsknop hadden, gloeistroomweerstanden
om de lampen zo zuinig mogelijk te doen branden en draaibare houders
voor de uitwisselbare afstemspoelen. Een machtig middel om van
zwakke zenders een sterke ontvangst te krijgen, was de terugkoppe
ling, maar als daarbij het toestel tot genereren werd gebracht, fun
geerde het als zender en stoorde het andere ontvangers: de Mexicaanse
hond had een goed leventje in die dagen. De bediening was nog verre
van eenvoudig, golflengten waren nog niet op de afstemknoppen aan
gegeven en heel wat gemanoeuvreer was nodig om buitenlandse sta
tions goed door te krijgen. Voor de ware radio-enthousiast waren deze
problemen echter juist een grote attractie . . .
In het Philips Natuurkundig Laboratorium werd hard gewerkt om de
ontvangst te verbeteren, de Mexicaanse hond te beteugelen en de
bediening en het onderhoud van de ontvangers eenvoudiger te maken.
Een grote dienst bewees Philips het publiek met een gelijkrichter, die
’foolproof’ was, zodat iedereen daarmee zijn accu thuis kon opladcn.
Honderdduizenden van deze gelijkrichters werden geleverd naar alle
delen van de wereld. Het onderzoek bij Philips richtte er zich vooral
ook op de kwaliteit van de weergave van muziek en spraak te ver
beteren en dat was hard nodig. Bij luidsprekers werden nog op een
enkele uitzondering na steeds hoorns toegepast, die het verlengstuk
vormden van een extra zwaar uitgevoerde helft van een koptelefoon.
Philips begon al dadelijk met luidsprekers zonder hoorn en met een
papieren conus in plaats van een ijzeren trilplaat. Beroemd werd het
platte schaalmodel, een luidspreker van gevlamd bakeliet. Een andere
belangrijke vooruitgang was het Philips-plaatstroom-apparaat, dat
in 1925 in de handel kwam: een gelijkrichter met afvlakcondensatoren,
die de dure anodebatterijen overbodig maakten.
Een zeer belangrijke stap voorwaarts was de Philips ’Wonderserie’,
een drietal Miniwatt-radiobuizen met ongekende kwaliteiten. Daar
was de hoogfrequent tetrode A 442, die door haar extra rooster de
Mexicaanse hond kon beteugelen en als eerste lamp een grote hoog-
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frequent-versterking mogelijk maakte, de A 415, detectorlamp bij
uitnemendheid en de B 443, de krachtige penthode-eindbuis. Penthodeeindbuizen hadden nadien en tot op de huidige dag alle radioontvangers. Bij Philips was de pcnthode uitgevonden, Philips was de
eerste ter wereld, die er mee op de markt kwam!
De radiotechniek begon zich intussen in zulk een snel tempo te ont
wikkelen, dat men in het Philips-laboratorium de indruk kreeg dat
sommige toestelfabrikanten het niet konden bijbenen en men vroeg
zich af of het niet tijd werd dat Philips zelf complete ontvangers ging
bouwen. De commerciële instanties van het bedrijf, die met de verkoop
van buizen en onderdelen van ontvangers zo veel succes hadden
geboekt, waren echter niet voor een dergelijkc uitbreiding van de
fabricage. Zij vonden het te gewaagd om met de afnemers der buizen
en onderdelen, de toestelfabrikanten, te gaan concurreren; ze vreesden
tal van goede klanten te verhezen en -wisten dat andere grote onder
nemingen diepe teleurstellingen hadden beleefd, toen zij zich op de
bouw van ontvangers gingen toeleggen. Maar tegenover al deze be
zwaren stelde de leiding van het laboratorium, dat zij de verantwoor
delijkheid voor het langer aan de spits blijven van Philips niet verder
kon dragen indien men niet door het vervaardigen van ontvangers in
eigen bedrijf en op grote schaal kon nagaan of de zorg, aan alle onder
delen besteed, ten volle bij de fabricage tot haar recht kwam.
Intussen was er veel veranderd op radiogebied. Naast de AVRO, die
zich via de ANRO uit de HDO had ontwikkeld, waren er andere
omroepverenigingen gekomen: de VARA, de KRO, de NCRV en de
VPRO. Door een internationale regeling was het amateurs onder be
paalde voorwaarden toegestaan met door henzelf gebouwde zenders
uit te zenden en aldus door hun experimenten tot de ontwikkeling van
de radio bij te dragen. De zendamateurs maakten van deze mogelijk
heden een dankbaar gebruik, ze legden draadloze banden van vriend
schap met amateurs in andere landen en ... ze ontdekten de fantas
tische mogelijkheden van de korte golven. Aanvankelijk leek het be
lachelijk dat de amateurs met hun lilliputzenders probeerden af
standen te overbruggen, waarvoor men machtige zenders met een
energie van duizenden kilowatts en golflengten van vele kilometers
gebruikte, maar waartoe korte golven in staat waren, bleek op over
tuigende wijze toen in 1924 twee amateurs met minder energie dan

125

een strijkbout verbruikte erin slaagden de geweldige afstand LondenNieuw Zeeland te overbruggen door korte golven toe te passen. Nu
was het Philips in 1923 als eerste ter wereld gelukt glas met chroomijzer luchtdicht te versmelten en daardoor grote zendbuizen te maken
met een van buiten door water gekoelde anode. Na allerlei proef
nemingen kon men op deze wijze ook zendbuizen van groot vermogen
voor zeer korte golflengten maken en men besloot een korte-golftelcfoniezender met een vermogen van 25 kilowatt te bouwen om na
te gaan tot hoever deze ontvangen kon worden. In 1926 zat men dan
ook bij Philips door de koortsachtige activiteit van het natuurkundig
laboratorium vol met grootse plannen, die een jaar later tot een serie
daverende verrassingen leidden. 1927 werd het grote radiojaar . . .
En hier is een radio-amateur uit die dagen, om in zijn eigen woorden
te vertellen wat hem overkwam in de nacht van 11 op 12 Maart 1927.
Het is de heer A. C. de Groot, een zendamateur, destijds op Java wo
nende, met de roepletters PK 1 en hier is zijn relaas:
’Het was een merkwaardig goede avond voor amateurwerk, een
avond, waarbij weinig atmospherisch geruis optrad, waarbij nagenoeg
geen luchtstoringen optraden en . . . waarbij alles dubbel zo hard
doorkwam als anders, met een volkomen rustige achtergrond. Het was
werkelijk een gedenkwaardige avond, die avond van 11 Maart 1927,
toen ik mij tegen 10 uur op mijn krukje plaatste achter de ontvanger.
Het was de bedoeling om de gehele nacht door te "stomen”.
’Met mijn zender had ik reeds contact gehad met Karachi, die mij een
goed cijfer gaf. Dus die nacht moest en zou het klaargespeeld worden
om met Holland in contact te komen. En het zou ook gebeuren,
maar . . . heel anders dan ik dacht, maar dat wist ik toen nog niet,
zo omstreeks 10 uur. Met korte tussenpozen werd een cq PA (telegra
fische oproep om met een zendamateur in Nederland in radiotelegrafisch contact te treden, PA zijn de eerste twee roepletters van
een Nederlandse amateur) de lucht ingezonden, met duidelijke seintekens, waarna naarstig het hele gebied tussen de 25 en 45 meter op
Hollandse amateurs werd afgezocht. Het was toen nog de tijd dat het
amateurswerk niet gebonden was aan bepaalde banden. Het was wel
moeilijk zoeken, maar het was de moeite waard en ook sportief. Het
was vol, die avond; op elke graad van de afstemcondensator was een
interferentietoontje te vinden en juist daarom was het zo moeilijk
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een PA te vinden, maar iets bepaald merkwaardigs viel er niet te
beleven. Na middernacht werd liet iets minder druk, doch toen kwamen
de Australiërs pas goed door. Men hoorde ze met hun seinsleutel
werken met Engeland, wat hun hobby was, terwijl cr minstens een
tiental een poging deed de home country te bereiken met telefonie.
En dat waren knapen, die daarmee bezig waren: ware brasspounders!
Met minder dan 300 a 400 watt input waren ze niet tevreden. Dat ze
bij mij enorme geluiden produceerden, was dan ook niet te verwon
deren. Maar daar was nog iets anders. In zo’n Aussi-draaggolf die net
een PA-draaggolf verscholen kunnen zitten en dan zou ik die niet
kunnen nemen. M.a.w. de Australische heren zaten mij behoorlijk
dwars. Het behoeft dan ook geen betoog dat ik die heren met hun
’Australia calling England’ lelijk verwenste. Ze zaten juist tussen de
30 en 36 meter, het gebied waar de Hollanders moesten zitten. En
waren het maar kristal-gestuurde zenders, dan tot daaraan toe. Maar
daar wist men toen nog niet zoveel van af. Het was slechts een enke
ling, die dat aandurfde. Deze Australische knapen werkten met
zelfgenererende zenders, dikwijls zwaar overgemoduleerd, waardoor
enorme bandbreedten in gebruik werden genomen.
’Het was bepaald irriterend en de tijd verstreek, de goede tijd om met
Holland in verbinding te komen, want met roepen en zoeken was het
langzamerhand 3 uur geworden, dus zo om en nabij 10 uur in Holland.
En ik had er nog niet één met zekerheid gehoord. Zouden ze al naar
bed zijn, daar in Holland? Hoorden ze me niet? Een controle van de
zender met al zijn meters wees toch uit dat alles goed ging. Bovendien,
de verschillende oproepen uit verschillende werelddelen waren toch
even zoveel bewijzen dat het goed was, al gaf ik geen antwoord. Nog
maals, de stemming was verre van rooskleurig op dat moment. Enfin,
dacht ik, nog maar eens een cq PA de lucht in en dan . . . naar bed.
’Na de oproep geluisterd en . . . alle mensen, weer een harde draaggolf erbij gekomen en nu warempel op de 30 meter! Nou, die knaap is
tenminste verstandig, die zoekt het lager en heeft wel een kans om in
Engeland gehoord te worden. Maar bij dat al, al weer een r.t-vent er
bij die de plaats inneemt waar een PA kan zitten. Na één of twee
malen door deze harde draaggolf genererend gedraaid te hebben, gaf
ik het op.
’Geen PA te horen en dat nog wel op een zo bij uitstek gunstige avond.
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Dat was bepaald ontmoedigend! Enfin, nog even terugdraaien naar
die ene draaggolf. . . even luisteren of die knaap met zijn home
country in verbinding kon komen. Dat was zo klaar. En al luisterende
constateerde ik een zeldzaam stabiele draaggolf. Dat was andere koek
dan wat die Australiërs mij voorzetten! Dat was geen frequentiemodulatie met een bandbreedte van heb ik jou daar! Maar toch flink
gemoduleerde en desondanks gave zijbanden links en rechts van de
draaggolf en bovenal geen heen- en weerzwiepen van die draaggolf,
zelfs niet bij harde modulatiestoten.
’Jonge, jonge, dacht ik, deze man kan het. Die weet wat een zender
moet doen. Eindelijk iemand, die het goed doet. Mijn waardering voor
dit werk steeg met de minuut. En nu de ontvanger buiten genereren
brengen. Ik hoefde echter helemaal niet op het randje van genereren
te gaan zitten, een stuk er buiten was ook nog goed. En wat er uit
kwam, dat was kwaliteit! Dat was zoals je het hoorde direct achter
een pick-up. Mijn waardering groeide tot laaiend enthousiasme, want
als het met muziek zó kon, dan kon het gesproken woord even gaaf
zijn. Dan was radiotelefonie over grote afstanden niet alleen mogelijk,
dan was die eigenlijk al een feit!
’Maar waarom zei die knaap eigenlijk niets? Waarom zei hij niet wie
hij was, want dan zou ik hem een speciale brief kunnen zenden om
hem te vertellen hoe mooi en goed zijn uitzending was. Zoiets mocht
hij stellig wel hebben. Dat was dubbel en dwars verdiend. Maar het
was muziek voor en muziek na, de ene gramofoonplaat na de andere.
Dat leek wel een maniak. Ik had wel andere gevallen meegemaakt.
Een plaatje, hoogstens twee en daarna aankondigingen tot in het on
eindige wie het was en waar die woonde en verzoeken om rapporten
met adresopgave enz. enz. Dan dacht je: Houd nu maar eens op met
dat gepraat en geef liever wat muziek!
’ln dit geval was het toch wel een beetje gek, zo steeds maar muziek
zonder einde. Bovendien liep het al tegen half vier en werd het zoetjes
aan tijd om naar bed te gaan. Als die man dat besefte, zou hij toch
minstens wel zo beleefd zijn om af te roepen wie hij was. Aan de andere
kant kon je iemand, die zoiets presteerde, toch moeilijk in de steek
laten door stiekem naar bed te gaan. En dus bleef ik luisteren. Er
kwam toen een wat langere pauze en ik begon me af te vragen wat ik
nu doen moest.
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’En opeens kwam daar iets, waarvan ik duizelde. Ik moest mezelf in
mijn arm knijpen om te voelen of ik niet droomde. Helder en klaar
klonken daar de woorden: Hier een experimentele uitzending van het
Philips-laboratorium te Eindhoven Holland op 30.2 meter. Ik moet
eerlijk bekennen dat ik vóór die tijd een beetje zat te soezen, want het
was een nacht van zwaar geconcentreerd zoeken en luisteren geweest.
Ik was doodmoe. Maar op dat moment was ik toch klaarwakker. Om
het maar ronduit te zeggen: ik kreeg het bijna op mijn zenuwen. Dit
was iets formidabels! Duizend uitroeptekens waren niet genoeg. Dit
was adembenemend. Daar was Malabar met zijn booglampzender van
2400 kilowatt, dat dag en nacht doorzwoegde om met telegrafie Holland
te bereiken. Jarenlange zware arbeid was dat geweest, steeds had men
reikhalzend uitgezien naar betere resultaten, die steeds maar niet wil
den komen, waardoor men het gevoel kreeg aan het einde van zijn
Latijn te zijn. Uiteindelijk wist men niet meer waar men het moest
zoeken om betere resultaten te krijgen. Op een gegeven moment was
men immers uitgezocht! En nu . . . nu was er geen telegrafie, maar
zelfs telefonie: telefonie uit Holland . . .
’De volgende morgen om half acht, zodra ik de ogen open had, begon
ik weer te denken aan het grote probleem, waarmee ik ingeslapen was:
Radiotelefonie uit Holland. Ik vroeg mij bij het licht van de dag af of
dat nu zo maar kon, of er geen vergissing in het spel kon zijn. En
opeens werd het me een beetje bang te moede. Ik moest terugdenken
aan een minder prettige ervaring, opgedaan toen een marconist op
een der mailboten pal ten noorden van Java met een cq PK opge
komen was en notabene zijn PA-roepteken gebruikte en zodoende bij
ons de gedachte deed ontstaan, dat we met een amateur uit Holland
te doen hadden, die een zeer krachtig signaal gebruikte. Je had best
kans weer met zo’n grappenmaker te doen te hebben. Maar één ding
stond als een paal boven water: Philips moest en zou bericht hebben!’
'Uw kortegolffoon schitterend' luidde het telegram, dat nog diezelfde
dag bij Philips bezorgd werd. Onmiddellijk belde men Dr Balth. van
der Pol van het natuurkundig laboratorium op, die samen met J. J.
Numans zijn beste krachten aan het ontwerpen en bouwen van de
zender had gegeven. Op het natlab was men overigens helemaal niet
zo zeker geweest van zijn zaak en dat men zo weinig had omgeroepen
tussen de muziek vond zijn verklaring in het feit, dat men bang was
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geweest zich te blameren. Het telegram van A.C. de Groot verwekte
dan ook een daverend enthousiasme, temeer omdat men hoogstens na
een maand of zo enkele brieven of briefkaarten had verwacht. In een
ware feestroes vierde men het succes van PCJJ, resultaat van maan
denlange ingespannen arbeid!
Op 28 April sprak Anton Philips voor de microfoon van PCJJ tot
luisteraars over de gehele wereld en kort daarop stuurde minister
Koningsberger aan zijn jarige zoon in Pasoerocan een telegrafische
gelukwens met de toevoeging ’Telefonisch nader’. De juffrouw aan
het loket van het Haagse telegraafkantoor keek de minister verbaasd
aan en vroeg of dit niet een vergissing was. ’Telefonisch nader, dat
heeft nog geen vader aan zijn zoon in Indië kunnen seinen en ik ben
er trots op de eerste te zijn!’ zei de minister met enige ontroering.
En het was geen vergissing, dank zij PCJJ.
Op de laatste dag van Mei heerste er in het natuurkundig laborato
rium een ietwat nerveuze stemming. De secretaris van Koningin
Wilhelmina had opgebeld en had meegedeeld dat Hare Majesteit de
wens te kennen had gegeven via de PCJJ-zender de Nederlanders
in alle delen der wereld toe te spreken. En nu zou Hare Majesteit
naar Eindhoven komen. Meisjes van Vroom & Dreesmann hadden
in allerijl honderden vlaggen gemaakt zodat Eindhoven zijn vorstin
feestelijk kon begroeten. In het natlab had men met tapijten en gor
dijnen de geïmproviseerde studio opgesierd, de natuurkundigen had
den zich keurig in jacquet gestoken, in welke kledij ze zich allesbehalve
op hun gemak voelden en overal waren maatregelen genomen dat
alles vlot zou verlopen. Het tijdstip, laat in de avond, waarop Hare
Majesteit haar toespraak zou beginnen, was op de minuut vast
gesteld en door de gehele wereldpers verbreid. Geen wonder dat men
zich angstig voelde, nu de radio-oren van de gehele wereld op die
bescheiden zender PCJJ waren gericht. Als er iets misging, waren de
gevolgen niet te overzien - de ganse aarde immers zou er kennis van
nemen.
Natuurlijk ging er van allerlei mis, net alsof de natuurkrachten de
mens zijn overwinningen op het laatste moment wilden betwisten.
Er gebeurde iets met het meest kwetsbare onderdeel van het hele
programma: de zender . . .
Toen men laat in de middag de zender liet proefstomen, sprong een

130

slang van de waterkoeling van óen der 30 kilowatt zendbuizen. Het
water spoot in alle richtingen door de zenderruimte, de grote zendbuis
brandde zonder koeling . . . kortsluiting, springen van de zendbuizen,
onherstelbare schade aan de zender, uitzending afgelast, de Koningin
voor niets gekomen, Philips over de hele wereld geblameerd: deze
vertwijfelde gedachten spookten de wetenschappelijke werkers door
het hoofd, toen zij zo snel ze konden de watertoevoer afsloten en de
zender uitschakelden.
Het water had enorme schade aangericht en alleen door de zender
geheel uit elkaar te nemen, dus alles te demonteren, elk onderdeeltje
afzonderlijk te drogen en daarna de zender weer op te bouwen, was er
een kans dat PCJJ nog diezelfde avond in de lucht kon komen. En
wat de zendbuis, die zonder waterkoeling was komen te staan, betrof:
wist deze zendbuis, dat zij door een Koningin besproken zou worden,
was zij zich bewust van de eervolle taak, die haar was toebedeeld, de
stem ener vorstin tot een vermogen van vele kilowatts te doen aan
zwellen teneinde daarmee de draaggolf van 9.936.000 trillingen per
seconde te moduleren en aldus de koninklijke klanken over de ganse
aardbol te verbreiden? Hoe dan ook: de buis was heel gebleven en
zag haar verdiensten later erkend door een ereplaatsje in het Philipsmuseum. Met man en macht was men aan de slag gegaan om te pro
beren de zender nog op tijd bedrijfsklaar te krijgen. Zij, wier echt
genoten over een electrische haardroger beschikten, werden naar huis
gestuurd om die te halen en hiermee werden de gedemonteerde onder
delen stuk voor stuk gedroogd. Met dweilen ging men de plassen op
de vloer te lijf, in hoog tempo werd er gewerkt en in spanning vroeg
men zich af of de zender nog op tijd zou functionneren.
Er ging nog meer mis, die dag, het provinciaal electriciteitsnet viel
uit en door een misverstand reed de auto met de Koningin en prinses
Juliana na aankomst door, maar waar alles om draaide, ging door:
de uitzending en alles wat daarmee samenhing, verliep geheel naar
wens.
Het was een gebeurtenis van internationaal en historisch belang,
want door haar rede voor PCJJ was Koningin Wilhelmina de eerste
vorstelijke persoon, die haar onderdanen in alle delen der wereld over
de radio toesprak. Een Zuid-Afrikaans blad schreef bij die gelegen
heid dat ’Hare Majesteit haar toespraak eindig met die welbekende
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Hollandse segswijse — soos ons in die ou-dage altoos gehoor het van
manne soos president Kruger en Generaal Joubert ... Ik heb
gezegd’.. .
PCJJ was in al zijn eenvoud een daverend succes, waar de hele wereld
liet kleine Nederland om benijdde. De wonderlijkste verhalen deden
de ronde, o.m. van een fantastisch antennestelsel niet gerichte wer
king. Maar daar was geen sprake van, want de hele antenne was
niets anders dan een enkele draad van fosforbrons aan een houten
paal op de binnenplaats van het natlab. In tal van tekeningen in
binnen- en buitenlandse kranten gaf men uiting aan zijn bewonde
ring en hoog-gespannen verwachtingen. Louis Raemakcrs beeldde in
De Telegraaf de wereldverbroedcring, die hij van de uitzendingen
verwachtte, uit in een tekening met de woorden van Schiller uit
Beethovens negende symfonie: ’Seid umschlungen Millionen’. De
Engelse bladen gaven sportief toe dat Nederland ’de blauwe wimpel
van de aether’ glorieus had gewonnen. Engeland had diverse belang
rijke zendstations maar om hun programma’s naar hun koloniën uit
te zenden, maakten de Britten gebruik van PCJJ. Met al deze succes
sen had Philips de wereld getoond dat zij ook wat de radio betrof
het vaste voornemen had aan de spits te blijven.
Dank zij de medewerking van Indische ondernemingen kon al dadelijk
een financieel goed-gefundeerde kortegolfomroep worden opgericht,
de N.V. Phohi, Philips Omroep Holland-Indië, die een zegen werd
voor de duizenden Nederlanders overzee en die troost en verstrooiing
bracht op eenzame buitenposten.
Eveneens in het voorjaar van 1927 kwam men in het Philips-laboratorium op het lumineuze idee op de laagfrequent eindversterker van
de PCJJ-zender met zijn vermogen van enkele tientallen kilowatts
een hele batterij van Philips-luidsprekers aan te sluiten. Het resultaat
was ’overdonderend’! De acoustische afdeling van het natlab bouwde
toen een reuzen-luidspreker, bestaande uit een geweldig klankbord
met 36 luidsprekers, bestemd voor een feestterrein bij Geleen, waar
het 25-jarig bestaan van de Staatsmijn Maurits werd gevierd. En wat
nog nooit vertoond was, wat volkomen nieuw was in die dagen: de
toespraken waren tot in de verste hoeken van het terrein uitstekend
te verstaan. Maar het grootste succes oogstte de ’Stem van de reus’,
toen deze het mogelijk maakte een klein kind, dat in de feestende
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Hoe het bekende Engelse radiotijdschrift ’Wirelcss World’ z’n bewondering uitdruktc. 'In 1652 versloeg
Admiraal Tromp, de dappere Hollandse bevelvoerder, de Engelse vloot onder Admiraal Blake bij Dover en,
der traditie getrouw, voer hij het Kanaal op met een bezem in de mast, ten teken, dut hij de zeeën schoon
geveegd had. — In 1927 heeft het Nederlands zendstation van Philips te Eindhoven op de kortegolf de
aether schoongeveegd en opnieuw Engeland een lesje gegeven, echter ditmaal op vriendschappelijke wijze’

menigte was verdwaald, snel aan de verontruste ouders terug te
bezorgen. Philips had het bewijs geleverd dat men bij een doelmatige
instelling ook in de openlucht grote menigten goed verstaanbaar kon
toespreken. In de volgende jaren kon men overal in Europa rijdende
installaties zien, waardoor iedereen met de Nederlandse ’Stem van
de reus’ kon kennismaken. En weer begon er een nieuwe tak aan de
Philips-boom te groeien: de electro-acoustiek, die later onder de naam
ELA een der hoofd-industriegroepen van het bedrijf zou worden en
stations, schepen, sportterreinen en grote gebouwen in alle mogelijke
landen van geluidsversterkinginstallaties zou voorzien.
Na PCJJ en de reuzenstem kwamen als verrassing numero drie in
1927 de twee Philips-ontvangtoestellen No 2501 en No 2502. Deze
toestellen waren volkomen anders dan wat men in die tijd gewend was.
Ze waren niet voorzien van grote gepolitoerde kasten met ebonieten
frontplaten, noch hadden ze tal van knoppen en schalen en verstel
bare houders met uitwisselbare spoelen. Het waren opvallend kleine,
met kunstleer beklede metalen kastjes met heel weinig knoppen en
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schalen. Maar het geluid deed niet onder voor dat van grotere toe
stellen en ze waren zo, dat elke vakman er waardering en bewondering
voor kon hebben. Hoe kon het ook anders, want electrotechnische
ingenieurs hadden er aan meegewerkt en hadden ervoor gezorgd, dat
deze toestellen voldeden aan dezelfde eisen, die men stelde aan
electrische huishoudelijke apparaten voor de netspanning, nl. geen
blanke, onder spanning staande delen, ook bij permanente belasting
geen overmatige temperaturen en geen gevaar voor kortsluiting.
En wat deden de vele afnemers van Philips-radiobuizcn en andere
onderdelen toen Philips hun op eigen terrein concurrentie aandeed?
Velen, die tot dusverre toestellen bouwden, gaven er de voorkeur aan
de verkoop van Philips-ontvangers ter hand te nemen, terwijl anderen
de Philips-toestellen als chassis gebruikten en deze monteerden in
luxueuze meubels. De grote fabrikanten gingen gewoon door met het
gebruik van Philips-onderdelcn. Een dreigende onweersbui was over
getrokken.
De nieuwe Philips-toestellen in hun kleine, eenvoudige en degelijke
uitvoering gingen al gauw op de radiomarkt dezelfde plaats innemen
als de goedkope en betrouwbare Ford onder de auto’s uit die tijd.
Toch bestond de complete ontvanginrichting nog uit een plaatstroomapparaat, een gloeistroomapparaat met een gelijkrichter of een’tricklecharger’, die voortdurend met de accu verbonden bleef en dan bij
laadde, de eigenlijke ontvanger en de luidspreker. Zou het niet een
voudiger kunnen?
Terwijl men hierover in het natuurkundig laboratorium nadacht en
voorbereidende proeven nam, was men in de fabrieken met man en
macht bezig om met de productie de vraag te kunnen bijhouden. De
behoefte aan machines om de spoelen voor transformatoren en de
spoeltjes voor luidsprekers te wikkelen steeg met de dag. Aan iedere
machine zaten drie mensen: één die het wikkelen meester was en twee
die het moesten leren. Al gauw was de eerste fabriek op het nieuwe
terrein in Strijp vol. De Philitepersen in de oude shedgebouwen aan
de Emmasingel konden het werk niet meer af. Daarom greep Anton
Philips in: ’Koop honderd persen’. ’Maar waar moeten die staan,
meneer Philips?’ - ’Geen plaats? Bouw dan een bakeliet fabriek!’
Met enorme snelheid breidde het bedrijf zich uit. Had de fabriek in
1925 8000 arbeiders, op 31 October 1927 deed de 10 000ste arbeider
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zijn intrede. Achttien maanden, dus slechts anderhalfj aar later, werd de
20 000ste aangenomen. Zoiets was in Nederland nog nooit vertoond!
In 1928 verwezenlijkte Philips iets wat men in heel Europa nog nooit
gezien had, iets waarop men gewacht had en dat bij zijn verschijnen
toch een geweldige sensatie verwekte, iets dat een mijlpaal was in de
geschiedenis van de Europese radiotechniek.
Op een reis door de Verenigde Staten in het voorjaar van 1928 merkte
Anton Philips dat daar de ontwikkeling ging in de richting van een
ontvangtoestel met wisselstroombuizcn en met een ingebouwd plaatstroomapparaat, een toestel dus dat men rechtstreeks en zonder hulpapparaten op het lichtnet kon aansluiten.
Nu was men er in het natuurkundig laboratorium juist in geslaagd
buizen te maken, waarvan de gloeidraad met wisselstroom gevoed
kon worden zonder dat dit tot een storende bromtoon aanleiding gaf.
Men had dit bereikt door invoering van de indirect verhitte kathode,
een gloeidraad, omgeven door een porseleinen buisje, waarop een laagje
bariumoxyde was aangebracht dat in gloeiende toestand electronen
uitzond. In dc fabriek was men klaar om deze wisselstroombuizen
op grote schaal te gaan fabriceren. Maar een plaatstroomapparaat
inbouwen . . . ? Dat kon niet, zeiden dc radiotechnici, want door mag
netische inductie zou dan de hele ontvangst bedorven worden. In
Eindhoven veroorzaakte het dan ook een niet geringe opschudding
toen men uit Amerika het volgende telegram ontving:

ATTENTIE: EXPORT, O O STE R H U IS, VAN LIS, ROETERINK:
FORCEER MET ALLE HULPMIDDELEN VOORBEREIDING
EN FABRICAGE GEHEEL ELECTRISCH ONTVANGAPPARAAT
VOOR WISSELSTROOM EN GELIJKSTROOM. FABRIEK
SPOEDIGST ONDERDEELEN DAARVOOR FABRICEEREN
EVENTUEEL TEN KOSTE PRODUCTIE BESTAAND DRIELAMPSAPPARAAT. EXPORT VOORLOOPIG GEEN DRIELAMPSAPPARAAT BUITENLAND UITBRENGEN. BESTEL
LEN VOLDOENDE MATRIJZEN EN STEMPELS NIEUWE
APPARAAT. FORCEEREN SEPTEMBER 2000 PER WEEK.
VERWACHT 12 MEI TELEGRAFISCH BERICHT OF VOOR
BEREIDINGEN ENERGIEK EN VOOR GROOTE HOEVEEL
HEDEN GENOMEN. - ANTON PHILIPS -
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Philips-wisselstroomontvnngcr 2514 in het Science Museum te Londen

In Eindhoven was men voor geen kleintje vervaard, maar toch ver
oorzaakte dit telegram de nodige consternatie. Het was maar geen
kleinigheid waar Anton Philips naar vroeg! Toch besefte men ten volle
welke enorme belangen hier op ’t spel stonden. Wilde Philips als radiofabrikante aan de spits blijven, dan diende zij niet alleen de beste, maar
ook de eerste te zijn.
Dit telegram bracht een volledige omwenteling in het bedrijf en op de
radiomarkt teweeg en dank zij de energie en het organisatievermogen,
het technisch vernuft en de uitstekende teamspirit slaagde men er in
op de Utrechtse najaarsbeurs van datzelfde jaar 1928 uit te komen
met de eerste complete wisselstroomontvangers, de typen no 2514
en no 2511: in die dagen een wonder van techniek en door de ’eenknopsafstemming’ uiterst eenvoudig in de bediening. En hoezeer het
Nederlandse bedrijf in Eindhoven pionier was op dit gebied, blijkt
uit het feit dat in het beroemde Science Museum te Londen tussen de
als reliquieën bewaarde originelen van de eerste zender van Marconi, de
eerste radiobuizen van Fleming, en de eerste televisiezender van Baird
staat opgesteld het radio-apparaat, dat als weinige andere geschiedenis
maakte: de Philips wisselstroomontvanger No 2514 - in feite Europa’s
wisselstroomontvanger numero één!
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Alle stof, alle materie bestaat uit ontelbare atomen. Elk atoom is een zonne
stelsel in het klein: geen tien milliard kilometer van doorsnede zoals hel echte
zonnestelsel, maar kleiner dan een millioenste millimeter. Hierin cirkelen om
de atoomkern clectronen, dragers van electriciteit. Wijzelf bestaan ook uit ontel
bare menigten van zulke zonnestelsels, het topje van onze neus herbergt er
milliarden . . .
Is het niet wonderlijk te bedenken, dat het fijnste haartje, dat elk bloedlichaam
pje en elk longblaasje van ons lichaam enkel en alleen bestaat uit milliarden
miniatuur zonnestelsels, waarin electronen met een vaart van een paar duizend
kilometers per seconde om atoomkernen wentelen? Dat wij één groot raderwerk
van onvoorstelbaar kleine draaiende planetenstelsels vormen en dat die planeten
zo nietig zijn dat zij alle tezamen ons lichaam nog niet voor een milliardste
gedeelte opvullen en dat wij vrijtvel even leeg zijn als die reusachtige ruimte,
tvaarin op onderling enorme afstanden enkele eenzame bollen, de planeten, om
de zon tventelen? Het is wonderlijk, maar waar . . .
Electronen zijn de nietigste deeltjes in het heelal, millioen maal millioen maal
millioen maal millioen ervan wegen slechts een duizendste gram. En toch, ver
enigd tot myriadenlegers, zijn zij de drijfkracht van alle gebeuren. Als zij zich
door een geleider verplaatsen, vormen zij een electrische stroom, — licht, warmte,
scheikundige reacties en kracht, het is alles hun werk. Zij zijn het die door
toedoen van de mens veel van het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt, die
door middel van fotocellen voor detective spelen en het licht van verre sterren
meten, die als radio oceanen overbruggen, vliegtuigen de weg wijzen, lampen en
kachels doen branden en electromotoren doen draaien en als televisie draadloos
bewegende beelden overbrengen. De wonderlijkste voortbrengselen der menselijke
techniek, van radiobuizen tot electronenmicroscopen en electronische reken
machines, — zij zijn niet anders dan reusachtige werkplaatsen van electronen.
Electronen kunnen in nauwere en in wijdere banen cirkelen. Door bepaalde
oorzaken, b.v. ten gevolge van de botsing van atomen, kunnen electronen van
nauwere naar wijdere banen worden gestoten, waarbij ze op een hoger energieniveau overgaan. Als ze dan terugspringen naar een nauwere baan met een
lager energieniveau, staan ze hun overmaat aan energie af in de vorm van licht.
En alle lichtverschijnselen, zotvel van een glimworm, een kaars, een gloeilamp,
een zon of een bliksemschicht, - alle vinden ze hun oorsprong enkel en alleen
in het terugspringen van electronen naar meer naar binnen gelegen banen. Het
zijn dus de sprongen der electronen die ons schenken het licht: de bron van
het leven.
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In het begin van de twintigste eeuw had de Amerikaanse General
Electric Company een baanbrekende stap gedaan. Zij had in Schenectady een laboratorium gesticht, uitsluitend voor wetenschappelijk
speurwerk — in Amerika research genoemd — en daaraan had zij een
aantal begaafde physici en chemici verbonden. Deze ondernemende
stap droeg al spoedig vruchten. Tussen 1909 en 1913 verraste de
General Electric Company de wereld met een reeks van belangrijke
uitvindingen, die alle hun oorsprong vonden in het research-laboratorium. Dat waren de gloeilamp met getrokken wolfraamdraad, de halfwatt-lamp met gasvulling en een gcspiraliseerde draad, de röntgenbuis
met gloeikathode van wolfraamdraad, en verschillende zendbuizen,
ontvangbuizen en gclijkrichtbuizen met een bijzonder hoog vacuum.
Natuurlijk trokken deze mooie resultaten van het werk in een onderzoekingslaboratorium ook de aandacht van Gerard Philips. Had hij
niet zelf het voorrecht gehad onder leiding van die grote natuur
kundige, Lord Kelvin (Thomson) te werken in diens laboratorium?
In zijn fabriek had Gerard ook een laboratorium ingericht, maar hij
wist uit ervaring hoe weinig tijd hij had om daar te werken. De fabriek
vroeg zijn gehele aandacht en ook die van zijn medewerkers. Daar
kwam men voor problemen te staan, die snel moesten worden opge
lost. Zo kwam Gerard op de gedachte een natuurkundige aan te nemen,
wiens werk los zou staan van dat in de fabriek. Hij zocht hier en daar
naar iemand die voor dit werk geschikt zou zijn, maar kon de ware
man niet vinden. Het nieuws dat hem in 1913 bereikte over de uit
vinding van de half-watt-lamp in Schenectady door Dr Langmuir be
wees hem, dat er geen tijd te verliezen was. Hij plaatste in verschil
lende kranten en tijdschriften een advertentie, waarin hij een ’bekwaam
jong Doctor in de Natuurkunde’ vroeg.
Uit de sollicitanten koos Gerard Philips Dr G. Holst, die na zijn studie
in Zürich enige jaren had doorgebracht in het laboratorium van
Kamerlingh Onnes, waar hij o.m. een werkzaam aandeel had gehad
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in de ontdekking van de supra-geleiding, het geheel verdwijnen van
de weerstand van een metalen geleider bij een temperatuur van
ca 270 graden onder nul. Uit Leiden dat door het Cryogeen-laboratorium met zijn door vloeibaar helium verkregen extreem lage tempe
raturen de koudste plaats in het heelal was, ging de jonge Dr Holst
naar de gloeilampenstad met haar wolfraamdraden, die een paar
duizend graden heet waren. Hij begon met een systematisch onder
zoek naar de straling van lichamen bij hoge temperatuur. Daarnaast
stond ook de studie van gassen en gasmengsels op het programma,
zoals het mengsel argon-stikstof, waarmede de half-watt-lampen
werden gevuld. De spanning van 220 volt bleek soms voldoende om
in de vorm van een doorslag haar weg rechtstreeks door dit gas te
zoeken, in plaats van de normale weg door de gloeispiraal. Zo begon
het onderzoek van de geleiding der electriciteit door gassen, waaruit
ten slotte de gasontladingslampen zijn voortgekomen.
Het begin van het Philips-laboratorium was zeer bescheiden. Een
viertal vertrekken stond in de gloeilampenfabriek ter beschikking: een
groot werklokaal, een studeerkamer, een instrumentmakerij en een
accumulatorenlokaal. Naarmate het aantal medewerkers groeide, wer
den er meer lokalen bijgetrokken, maar de ruimte bleef beperkt, en
door de trillingen die de machines in het gebouw veroorzaakten, was
ze ook weinig geschikt voor het doel.
Daarom begon men in 1922 met het bouwen van een laboratorium
op een terrein, dat ver van de fabriek en van de spoorlijn verwijderd
was. Het werd een gebouw met 66 lokalen, alle op de begane grond
om de instrumenten trillingsvrij op te kunnen stellen. Grote ramen

’mêt voldoende praktijk.
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lieten het volle daglicht binnenvallen en boden tevens een liefelijk
uitzicht op de landelijke omgeving met populieren en boerderijen.
In het begin van 1923 was het laboratorium in vol bedrijf. De staf
bestond toen uit 15 academici, natuurkundigen, scheikundigen en
ingenieurs, en 20 assistenten, instrumentmakers, glasblazers enz.
Naast het laboratorium bouwde men een proeffabriek, om nieuwe
uitvindingen dadelijk op kleine schaal te kunnen uitvoeren, in nauw
contact met de onderzoekers in het laboratorium.
Het ingebruiknemen van dit laboratorium viel samen met de opkomst
van de radio-omroep, en het is geen wonder dat aan alles wat met de
draadloze telefonie samenhing, de volle aandacht werd besteed. De
afdeling radio-onderzoek groeide snel. Het was begonnen met radioontvangbuizen en met kleine zendbuizen. Toen kwamen de ’Miniwattbuizen’ met oxyd-kathoden, die reeds bij een veel lagere temperatuur
voldoende electronen uitzonden, en waar men dus voor de verwarming
van de kathode met een veel kleiner electrisch vermogen uitkwam.
Door de toepassing van meer dan één rooster kregen de buizen bijzon
dere eigenschappen. Naast de triode, de eerste buis, ontstonden zo de
tetrode, de pentode, de hexode en, de octode.
Zowel bij de commerciële zendstations voor het transoceanische ver
keer, die met de kabelmaatschappijen begonnen te concurreren, als
bij de zendstations voor de omroep begon men in de twintiger jaren
steeds grotere vermogens toe te passen. Men schakelde daarvoor een
groot aantal zendbuizen parallel, totdat Philips in 1923 in één slag
het vermogen van de zendbuis op het vijftig- en honderdvoudige bracht
door een nieuwe wijze van koelen van de anode — het zwakke punt bij
alle zendbuizen van die tijd. Men maakte de anode tot een deel van de
buitenwand van de zendbuis en kreeg daardoor de mogelijkheid deze
met water te koelen, evenals dat bij de cylinders van een automobielmotor het geval is.
Deze zgn. metalen zendbuizen konden pas een succes worden toen
men een metaal gevonden had, dat zich volkomen luchtdicht met
glas liet versmelten. Dit metaal was chroomijzer, en er werd een
electrische smeltoven in het laboratorium geplaatst om dit materiaal
in de vereiste samenstelling te kunnen maken. Toen men deze fabri
cage eenmaal onder de knie had, bleek het dat die glas-chroomijzerlas
nog op vele andere wijzen goed kon worden gebruikt.
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liet ooncculasscn van glas
en chroomijzcr bij het maken
van zend buizen

Een product, waar het Philips-laboratorium al tijdens de oorlog aan
dacht aan had besteed, was de röntgenbuis. Artsen die hun röntgenbuizen niet meer in het buitenland konden laten repareren, hadden
Philips verzocht dit voor hen te doen. Het laboratorium beschikte
over goede vacuum-pompinstallaties en de glasblazers repareerden de
buizen niet alleen, maar maakten ook nieuwe.
Toen men ook bij de röntgenbuizen het chroomijzcr ging gebruiken,
kwam ook daar een even grote omwenteling tot stand als bij de zendbuizen. Alleen was het niet een probleem van afkoeling, dat daardoor
werd opgelost, maar het probleem van de bescherming van de medicus
tegen de gevaarlijke röntgenstralen. De ’Mctalix-buis’ is het funda
ment geworden, waarop in de loop der jaren de röntgenafdeling van
Philips is opgebouwd.
Chroomijzer heeft het ook mogelijk gemaakt stromen van 100 Ampère
en meer door de glaswand van gelijkrichtbuizen te leiden, maar het is
evenzo bruikbaar gebleken voor de dunne contactpennen der nieuwste
radiobuizen.
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Hier zien wij hoe een nieuw materiaal, resp. een nieuwe werkwijze met
dit materiaal, op velerlei gebied toegepast kon worden, en de kansen
daarvoor namen toe naarmate het arbeidsgebied van het Philipslaboratorium zich uitbreidde. Dikwijls ook had een onderzoek een heel
ander resultaat dan men zich er eerst van had voorgesteld.
Zo had een onderzoek oorspronkelijk ten doel de nuttige ultra
violette straling te meten van kwiklampen die gebruikt werden voor
het bestralen van melk voor zuigelingen. Men kon op die manier het
vitamine D-gehalte van de melk verhogen en het ontstaan van Engelse
ziekte bij de zuigelingen voorkomen. Al zoekende naar een geschikte
meetmethode vond men een werkwijze om vitamine D in zeer hoge
concentratie te vervaardigen. Dit product lag zo ver buiten het arbeids
gebied van Philips, dat men in combinatie met de chocoladefabriek
Van Houten de Dohyfral-vitamine-D-tabletten voor kinderen ging
fabriceren. Hierdoor werd belangstelling voor pharmaceutisch onder
zoek gewekt, waaruit op den duur een pharmaceutische afdeling ont
stond, de N.V. Duphar-Roxanc. Deze kwam dus voort uit het oor
spronkelijk op lichtgebied gerichte onderzoek.
Vroeger was de algemene opvatting geweest, dat een fabriekslaboratorium zich uit zakelijke overwegingen geen fundamenteel,
maar uitsluitend een op een bepaald doel gericht onderzoek kon per
mitteren. Het succes van Philips was nu in belangrijke mate hieraan
te danken, dat men in Eindhoven van begin af aan de onjuistheid van
deze stelling had ingezien. Toen reeds had men bovendien beseft, dat
hoeveel de universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen ook
tot onze kennis en ons inzicht mogen bijdragen, deze instellingen de
practische mogelijkheden eerder over het hoofd zien dan een labora
torium, dat voor een fabriek werkt. In een tijd, dat de meeste onder
nemingen alleen maar heil verwachtten van een steeds sterker door
gevoerde specialisatie, had men bij Philips begrepen dat een breed
opgezet en algemeen natuurwetenschappelijk onderzoek vroeger of
later ook in commercieel opzicht rijke vruchten zou afwerpen. De
leider van het laboratorium, Dr Holst, bracht zijn opvatting in deze
cens als volgt onder woorden: ’Men moet zich niet blind staren op bet
probleem van vandaag, maar men moet op lange termijn denken.
Want bezin je je alleen op de problemen van vandaag, dan kom je op
paden, die al door honderden mensen betreden zijn. In wezen moet
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het wetenschappelijk onderzoek die indirecte weg zijn naar toekomstig
succes’. Deze opvatting is volkomen juist gebleken.
In de eerste jaren van het Philips-laboratorium had men nog wel een
bepaald doel gevolgd. Er was een nieuwe lamp: de met gas gevulde
lamp. Om deze lamp te kunnen verbeteren en te ontwikkelen, moest
men een tekort aan natuurkundige en scheikundige kennis inhalen.
Elk industrielaboratorium zal met zulk een gericht of direct onderzoek
beginnen. Ook het eerste onderzoek omtrent röntgen- en radiobuizen
was nog gericht. Maar naarmate de hier gestelde taken werden ver
vuld, ging men bij Philips over tot het niet-gerichte onderzoek, dus
zonder een vast omschreven doelstelling. Zo ging het fundamentele
onderzoek over de geleiding van de electriciteit in gassen veel verder
dan de wetenschap, die nodig was voor de fabricage van glimlampen.
Jaren later bleek echter het grote practische nut van dit onderzoek,
toen men op grotere schaal met gasontladingslampen begon. Het in
directe onderzoek ging een steeds belangrijker plaats innemen.
Maar wilde dit indirecte onderzoek zin hebben, dan moest er de bereid
heid bestaan om alle nieuwe, uit het laboratoriun komende ideeën
steeds ernstig te beoordelen op hun practische bruikbaarheid. In
Eindhoven heeft men dan ook steeds nagegaan of zulke nieuwe pro
ducten of werkwijzen practisch toegepast konden worden. En naar
mate het bedrijf zich uitbreidde, werd de kans, dat bijproducten van het
indirecte onderzoek gebruikt konden worden, steeds groter, waardoor
de mogelijkheid, dat uit een onderzoek, waaraan veel werk en geld waren
besteed, niets bruikbaars te voorschijn kwam, steeds minder werd.
Doordat men oorspronkelijk een studie gemaakt had van gloeilampen
en alles wat daarmee samenhing zoals glas, vacuum, gas, metaal en
gloeidraden, had men al spoedig voldoende kennis van de aangren
zende gebieden gekregen om de fabriek in staat te stellen met succes
radiobuizen, röntgenbuizen, neonbuizen en gelijkrichters te fabriceren.
Om echter het gedrag van de radio- en gelijkrichtbuizen in verschil
lende schakelingen te kunnen bestuderen, waren proeftoestellen en
meetinstrumenten nodig, die leidden tot de fabricage van radio-ontvangers, zenders en meetinstrumenten. In deze zich steeds vertak
kende lijn ging het voort: voortdurend was het noodzakelijk om de
omliggende gebieden te bestuderen; daarbij en bij het algemeen fun
damenteel onderzoek deden zich steeds nieuwe gezichtspunten voor
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en keer op keer gaf dit aanleiding tot nieuwe fabricagemogelijkheden.
Een onderzoek naar een electriciteitsbron voor een radiotoestel op
plaatsen waar geen elcctrisch net voorhanden is, gaf b.v. de stoot
tot het ontwikkelen van een hete-lucht-motor. De bioscoopprojector,
het droogscheerapparaat, de hoogtezon, de fluorescentiebuis, welk
Philips-product men ook neemt, in enkele stappen komt men steeds
terug bij de gloeilamp. Had Philips zich gespecialiseerd in de gloei
lamp, dan was het een fabriek van gloeilampen gebleven. Men besloot
echter alles te fabriceren, waarvan men voldoende kennis had ver
kregen en dit heeft tezamen met het algemeen wetenschappelijk onder
zoek de geweldige uitbreiding van het bedrijf tot gevolg gehad.
Bij de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken stond het licht natuurlijk
in het brandpunt van de belangstelling. Het licht beheerste ook de
eerste werkzaamheden van het natuurkundig laboratorium en de
onderzoekingen in die tijd leidden tot gasgevulde gloeilampen voor
alle mogelijkc doeleinden zoals autolampen, projectielampen en vuur
torenlampen, een reeks, die mede door onvoldoende normalisatie in
de wereld op den duur aangroeide tot 40 000 verschillende typen gloei
lampen.
Waar het naast de levensduur en de productiekosten natuurlijk vooral
om ging was de lichtopbrengst: hoeveel kaars of lumen men per watt
kreeg. Een paar procent van de electrische energie werd maar in licht
omgezet, de rest ging verloren als warmte. De half-watt-lamp met haar
gespiraliseerde wolfraamdraad en haar gasvulling sloot de periode van
belangrijke verhogingen van het rendement der gloeilampen af; er viel
nog wel het een en ander te verbeteren, maar het rendement van 15 lu
men per watt zou toch nauwelijks meer verhoogd kunnen worden.
Men wist echter dat er nog andere mogelijkheden waren om met
elcctriciteit licht te verkrijgen dan met de koolspitsenbooglamp en de
gloeilampen. Al in de negentiende eeuw had men waargenomen dat
hoge spanningen in glazen buizen met lage druk lichtverschijnselen
teweeg konden brengen en in 1904 had Farlane Moore een winkel
verlicht met lange, met verdunde lucht gevulde ontladingsbuizen.
Later had hij kooldioxyde als vulling gebruikt en deze Moorelampen
hadden tamelijk veel succes. Het licht was wit van kleur en de licht
opbrengst overtrof die van de kooldraadlampen. Naarmate de edel-
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gassen argon, helium, neon, krypton en xenon beter verkrijgbaar
werden, ging men die als gasvulling proberen en in 1910 kwam George
Claude op de markt met de eerste neonbuizen, die met hun fel-rode
licht uitstekend bruikbaar waren voor reclamedoeleinden en omstreeks
1920 in alle mogelijke vormen werden toegepast. Door een andere
gasvulling of met gekleurd glas kon men ook lichtreclames met andere
kleuren vervaardigen.
In 1921 begon Philips Natuurkundig Laboratorium met een uitgebreid
onderzoek op het gebied van gasontladingslampen, dat enkele jaren
later leidde tot de fabricage van glimlampen, die wegens hun uiterst
laag stroomverbruik veel als nachtlampen en als signaallampen
werden gebruikt en tot neonbuizen in allerlei vormen voor neonlichtreclame.
Op zekere dag probeerde men in het natuurkundig laboratorium het
rendement en de kleur van neonbuizen te verbeteren door wat
lithium in de buis te brengen. Daarbij gebeurde iets geheel onver
wachts: het lithium tastte de glaswand van de buis aan en maakte
daaruit natrium vrij, waardoor natriumdamp ontstond, die een fel
geel-oranje licht uitstraalde. Al eerder had men proeven met buizen
met natrium genomen, maar daarbij had men een nogal omslachtige
methode moeten volgen om de dampdruk van het natrium voldoende
hoog te houden en had men de hele lamp in een oven moeten plaatsen!
Nu had men in de combinatie van neon en natrium een veel een
voudiger methode gevonden, waar al spoedig een zeer bruikbare lamp
voor natuurkundige onderzoekingen uit voortkwam. Hier bleef het bij
tot men via een omweg toch weer bij de natriumlamp kwam, via . . .
de kwikdamplamp.
Al in 1907 waren er kwikdamplampen met een buis van kwarts, die
behalve een intensieve blauwe straling vooral ook ultra-violette stralen
uitzond, waardoor deze buis voor kunstmatig zonlicht, als hoogtezon, gebruikt kon worden. Bij onderzoekingen met deze kwikdamp
lampen ontdekte men in 1925 bij Philips dat vitamine D kon worden
verkregen door ergosterine bloot te stellen aan de straling van kwik
damp of een magnesiumvonk met een golflengte van 2800 tot 2900
Angström (1 Angström is één tienmillioenste millimeter). Tevens kon
men hiermee rachitis, Engelse ziekte, bestrijden. Het laboratorium
stond nu voor de taak een speciale lichtbron voor de bereiding van
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vitamine D en rachitisbestrijding te maken en dit leidde tot een laagspanningsontladingslamp met een mengsel van e«delgas en magnesiumdamp. Het magnesium was in de anode geborgen en
cn bij de ontlading
verdampte het daaruit. Dank zij deze lamp kon men op grotere schaal
met de bereiding van vitamine D beginnen en wist men hoe men ook
andere metaaldamplampen kon maken. Dr Holst zei: ’We gaan het
met alle metalen proberen’ en daarbij kwam Dr de Groot, die met
zoveel succes de magnesiumlamp had gemaakt, tot een natriumlamp
met een ballon, die geplaatst was in een Dewarvat, een glazen fles met
dubbele wanden, waartussen een vacuum heerste. Door in de anode
glas te verwerken, kwam er vanzelf natriumdamp in de lamp, die bo
vendien met neon was gevuld. Het bleek dat deze lamp 50 a 60 lumen
per watt gaf, een drie- tot viermaal zo gunstig rendement als dat van
de gloeilamp!
Toen de natriumlampen voor het eerst in de gang van het laboratorium
brandden en de mensen zagen hoe bij het geel-oranje licht ervan alles
volkomen kleurloos werd, keken ze wel wat raar op. Maar nadat ook
buiten enkele van die lampen enige tijd gebrand hadden en men er
enigszins aan gewend was geraakt, kwam men tot de ontdekking dat
dat natriumlicht toch eigenlijk zo gek nog niet was. Het was heerlijk
zacht voor de ogen en verblindde in het geheel niet, terwijl men er
uiterst scherp mee zag. Dit laatste hing samen met het monochromatische karakter van het natriumlicht, dat voor het oog zeer gunstig
was. Bovendien bleek dat natriumlicht bij mist en regen veel doel
matiger was dan het licht van gloeilampen en dat het zeer duidelijke
contrasten veroorzaakte. De grotere natriumlampen hadden de zeer
hoge lichtopbrengst van 70 lumen per watt!
In 1932 werd bij wijze van proef de autoweg tussen Geleen en Beek in
Limburg geheel met natriumlampen verlicht en alle deskundigen
waren het er over eens dat deze nieuwe, zo uiterst zuinige lichtbron
grote voordelen boven de gebruikelijke wegverlichting had. Voor de
verlichting van wegen, havens, rangeerterreinen en gevels van gebou
wen werd het natriumlicht dan ook een groot succes.
Na het succes van de natriumlamp lag het voor de hand het nog eens
met een ander metaal te proberen en op grond van de theoretische
beschouwingen en vroegere onderzoekingen nam men daarvoor kwik.
Men was er inmiddels in geslaagd gasontladingslampen voor een lage
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spanning en toch een hoge intensiteit te construeren. Dit was mogelijk
geworden door het invoeren van de oxyd-kathode. Had men vroeger
alleen maar ’koude’ electroden gehad, waarvoor hoge spanningen
nodig waren, de oxyd-kathode, bestaande uit een gloeidraad van
bariumoxyde, stelde de natuurkundigen in staat veel betere gasontladingslampen voor normale spanningen te maken. Zo deed om
streeks 1930 neonlicht met hoge intensiteit zijn intrede. Het werd
gebruikt voor signaaldoeleinden, zoals vliegveldbakens, en voor de
bestraling van planten.
Kwikdamplampen had Philips al sinds lange tijd gemaakt, maar deze
dienden niet voor verlichtingsdoeleinden. Het was de ultra-Sol hoogtezonlamp en een lamp voor het steriliseren van drinkwater op schepen
en het vitaminiseren van melk. Men wist hoe kwikdamplampen met een
druk tot één atmosfeer zich gedroegen,-nu ging het er om hun gedrag
bij hogere drukken en met een gloeikathode te bepalen. Hierbij deden
zich echter tal van moeilijke problemen voor, allereerst het insmelten
van wolfraamdraden in kwarts en het verbinden van glas en kwarts.
Dank zij het werk van een bekende glasspecialist kon tenslotte een
methode worden uitgewerkt, die dit alles mogelijk zou maken. Er werd
glas met een zeer hoog kwartsgehalte bereid, de beste glasblazer werd
uitgekozen, de glasspecialist ging er zelf bij zitten en gaf aan hoe de
glasblazer te werk moest gaan. Het mislukte keer op keer tot de glas
blazer ervan overtuigd was dat het werkstuk nooit tot een goed einde
kon worden gebracht, terwijl de glasspecialist er evenzeer van over
tuigd was dat zijn methode juist was . . . Weer werden de proeven her
haald en na duizenden experimenten lukte het inderdaad!
C. Bol ging uit van een kwikdamplamp van een meter lengte en 6 cm
doorsnede, waarin een hele plas kwik zat. Met gasvlammen liet hij het
kwik verdampen, waarna hij de electroden onder spanning bracht en
een ware oceaan van licht kreeg. Maar zo’n enorme buis, die apart
voorverwarmd moest worden, was natuurlijk in hoge mate onpractisch
en daarom ging Bol steeds kleinere buisjes voor steeds hogere drukken
maken. Tenslotte kwam hij tot een buisje, dat niet groter was dan een
lucifer, waarin zich tijdens het branden een kwikdampdruk van
80 atmosfeer ontwikkelde. En deze lilliputter onder de lichtbronnen
leverde nu een prestatie als van een reus: 120 000 lumen bij een ver
bruik van 2000 watt. Alleen kwarts kon de enorme druk en hitte, die
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daarbij werd opgewekt, weerstaan en dan moest het buisje nog met
water worden gekoeld. Onder de naam van superhogedrukkwikdamplamp deed het in 1935 zijn intrede op vliegvelden.
Wat later ontwikkelde men een dergelijk klein kwikdamplampje met
een lagere druk, dat geen waterkoeling nodig had en dat gewoon in de
ballon van een gloeilamp kon worden aangebracht, samen met een
gloeidraad, die als voorschakelweerstand dienst deed en het tekort
aan rood licht aanvulde. Omdat deze lamp een mengsel van kwikdamplicht en gloeilicht uitstraalde, werd zij ’menglichtlamp’ genoemd.
Maar ondanks dit alles bleven de gasontladingslampen ongeschikt
voor de verlichting van huizen en kantoren. Bij natriumlicht zag men
elkaar voor Chinezen aan, het kwikdamplicht gaf de mensen een
uiterlijk alsof zij reeds lang geleden gestorven waren. Die kleuren . . .
die kleuren ... ze bleven onaangenaam en daaraan viel niets te ver
beteren, tenzij . . .
Had de Franse natuurkundige Becquerel niet in 1859 ontdekt, dat
sommige stoffen, als zij werden blootgesteld aan ultra-violette straling,
die onzichtbare straling omzetten in zichtbaar licht? Fluorescentie
noemde men dit verschijnsel. En had Edison niet in 1895 octrooi ge
nomen op een lamp, waarin poedervormig magnesiumwolframaat als
fluorescerende stof werd gebruikt? Zou 'fluorescentie ’ misschien het
tovermiddel zijn, waarmee men de gasontladingslamp tot het licht
voor iedereen kon maken?
In 1935 werd in verschillende afdelingen van het Philips Natuur
kundig Laboratorium de strijd om de nieuwe lamp ingezet. De
chemici begonnen ijverig te zoeken naar stoffen, die het beste en het
aangenaamste fluoresceerden, — in kookkolven en kristalliseerschalen
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werden ziedend en borrelend de stoffen geboren, die de wereld nieuwe
luister moesten geven. De natuurkundigen gingen met geheimzinnige
apparaten na hoe de nieuwe stoffen fluoresceerden, onderzochten hun
spectrum, maten de lichtintensiteit en de duurzaamheid, en zochten
naar de beste vorm van een kwikdamplamp voor dit doel, terwijl de
electrotechnici voorschakelapparatcn ontwierpen en de schakclingsmogelijkheden bestudeerden. Duizenden en nog eens duizenden ex
perimenten moesten worden uitgevoerd, want de lichtopbrengst hing
af van de kwaliteit van het fluorescerende poeder, - het behoud van
de oorspronkelijke lichtsterkte was afhankelijk van de wisselwerking
tussen kwik, restgassen, verontreinigingen, glas en fluorescerend poe
der, de levensduur werd vooral bepaald door de kwaliteit van de
electroden en van de pomptechniek: men moest een oplossing zoeken
voor de zwarting die aan de uiteinden van de buis optrad, vlekken
en strepen, die vele oorzaken konden hebben, radiostoringen en
flikkeren moesten voorkomen worden, de ontsteking moest steeds
functionneren, ook bij lage temperaturen, ook in vochtige ruimten . . .
het geduld en de vindingrijkheid van de wetenschappelijke werkers
werden wel op de proef gesteld. En zo eenvoudig het principe was, de
overmaat aan onzichtbare ultra-violette straling door het fluores
cerende poeder in wit licht te doen omzetten, zo moeilijk was de ver
wezenlijking. Maar na jarenlange proefnemingen slaagde men.
In 1940 brandden in de Hema in Amsterdam de eerste exemplaren
van de lichtbron, die het nieuwste van het nieuwste was: de 100 cm
lange, buisvormige fluorescentielamp, met ’warme’ electroden, be
staande uit een wolfraamspiraal, die bedekt was met het gemakkelijk
electronen emitterende bariumoxyde. De brandspanning was 110 volt,
het verbruik 25 watt en de lichtstroom 1000 lumen, zodat de licht
opbrengst 40 lumen per watt was: drie maal zo veel als gas-gevulde
gloeilampen van gelijk vermogen. De vulling bestond uit argon van
enkele millimeters kwikdruk en een druppel kwik. De grotendeels
ultra-violette straling werd opgevangen door een fluorescerende laag
poeder aan de binnenkant van de buis, die het ultra-violet in een op
zonlicht gelijkende straling omzette.
In de vijf jaar van de tweede wereldoorlog lag het ontwikkelingswerk
aan de fluorescentielamp in Eindhoven practisch stil, maar in Amerika
nam de nieuwe lamp een enorme vlucht. Twintig millioen van dielam-
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pen werden in de oorlogsindustrieën geïnstalleerd, een succes waarvan
voordien geen technicus had durven dromen. Toen het oorlogsgeweld
verstomd was, had Philips natuurlijk een geweldige achterstand, maar
men ging met man en macht aan het werk om deze in te halen en als
schitterend resultaat daarvan kwam Philips als eerste ter wereld op de
markt met een fluorescentiebuis, die zonder starter of opjaagtransformator kon starten, een TL-buis, die zonder vertraging onmiddellijk
ging branden.
De TL-buis werd een omwenteling in de verlichtingstechniek. Aan
de gloeilamp viel bijna niets meer te verbeteren nadat in 1933 de
’Bi-arlita’-lamp haar intrede had gedaan. Hierin was de fijne, spiraal
vormige gloeidraad nog eens gespiraliseerd, waardoor een uiterst ge
concentreerd gloeilichaam was ontstaan en tenslotte een lichtop
brengst van 12—15 lumen per watt was bereikt. Duizenden verschil
lende gloeilampen was men gaan maken: automobiellampen, lampen
met inwendige spiegel, bioscoop- en smalfilmlampen, etalage- en buis
vormige lampen, infraphil- en droogstralerlampen, kerstboom- en
illuminatielampen, kroon- en kaarslampen, alle soorten miniatuur
lampen, sommige zo klein als een rijstkorrel, filmstudio- en fotogra
fische lampen, vuurtorenlampen, schokvaste lampen . . . maar geen
lichtbron bracht zulk een revolutie te weeg als de lamp, die geen
gloeidraad had en waarin de electrische energie eerst in onzichtbare
straling werd omgezet . . .
De gloeilamp was niet het einde van de verlichtingstechniek geweest,
want als een komeet met een lichtende staart was de TL-buis aan het
kunstlicht-firmamcnt verschenen, de TL-buis met haar lichtop
brengst van 40-60 lumen per watt en haar zacht en toch zo helder
wit licht, de TL-buis met haar lange levensduur en haar decoratieve
effecten in de binnenhuisarchitectuur. Overal was dit nieuwste wonder
van techniek bruikbaar, in huizen, winkels en scholen, in kantoren en
fabrieken, op straat, in treinen, trams en bussen, - overal deed de
TL-buis haar intrede, steeds nieuwe gebieden veroverend.
De toorts van de moderne mens is niet meer een stinkend en flakkerend
stuk brandend hout, zij is een gladde strakke, witte buis, ideaal als
lichtbron - stralende triumf van het natuurwetenschappelijke onder
zoek!
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De tijd, dal mannen met verlangende blik naar de ivitte
plekken op de aardbol staarden en gefascineerd teerden
door de uitdagende ivoorden 'terra incognita' is voorbij.
Het verlangen, dat in daden werd omgezet, heeft alle
landstreken en alle zeeën doorkruist, het heeft de eeuwige
stilte der polen verbroken en nu zien wij neer op een
wereld zonder geheimen.
Maar boven ons welft zich groots en geheimzinnig het

rijk van maan en planeten, van zon en sterren. Daar is
nog onbetreden gebied en vol verlangen richten de mannen
der tvetenschap hun machtige telescopen. Met hun blik

doorvorsen zij het hemelruim, ontrukken het 't ene ge
heim na het andere, maar het verlangen blijft en gespan
nen wachten zij de dag, dat zij de kluisters met de aarde

kunnen verbreken om op nieuwe hoogten en in nieuwe
verten te zoeken naar de Waarheid, die eeuwig en

onveranderlijk is. . . .

Na de ontdekking van de microscoop door Zacharias Janse in 1590
opende zich een nieuwe wereld voor de mens. Geen 'Nieuwe Wereld’
zoals honderd jaar daarvoor door Columhus was ontdekt, maar een
wereld waarin men van kinds af aan geleefd had, doch die men nooit
had kunnen zien: de micro-kosmos ... de wereld van het kleine!
Eén van de beroemdste ontdekkingsreizigers in deze wonderlijke
wereld was Antoni van Leeuwenhoek, die in 1632 als zoon van een
mandenmaker werd geboren. Vreemde talen leren was niet voor hem
weg£clegd, waardoor de meeste boeken en geschriften over natuur
wetenschap, waartoe hij zich zo aangetrokken voelde, terra incognita
voor hem bleven. Er bleef voor Antoni niets anders over dan deze
onbekende wereld zelf te gaan ontdekken en te gaan verkennen. Door
zich te oefenen in het slijpen van lenzen slaagde hij er in microscopen
te vervaardigen die, hoe primitief ze ook waren, - niet veel meer dan
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twee koperen plaatjes met een glasbolletje en een instelinrichting —
de beste microscopen van die tijd verre overtroffen. En wat hij daar
mee als amateur-natuuronderzoeker bereikte, grenst aan het onge
lofelijke. Van alles bekeek Van Leeuwenhoek door zijn microscoop en
veel van wat hij zag, had nog geen mens op aarde ooit gezien: de bloed
lichaampjes, de ’levende dierkens’ in het tandslijm, de huidmondjes
van klimopbladeren, de pantoffeldiertjes en de vele andere levende
wezens, die huizen in één druppel slootwater. Hij bestreed het geloof
aan de generatio spontanea, het ontstaan van dierlijk leven uit dode
stof, hij zag de omloop van het bloed, bestudeerde de jaarringen van
hout, de bouw van spieren, zenuwen en beenderen en . . . hij ontdekte
de bacteriën.
Wat zou Van Leeuwenhoek raar opkijken als hij thans een bezoek
kon brengen aan het Philips Natuurkundig Laboratorium en daar de
nieuwste microscoop zou zien. Met een tikje weemoed zou hij terug
denken aan zijn eigen microscopen, waarmee hij de voor die tijd onge
kende vergrotingen van meer dan 200 X bereikte. Zeker zouden zijn
technische aanleg en verstand hem in de steek laten als hij de electronen-microscoop van de twintigste eeuw aanschouwde: een glanzendwit apparaat met vele knoppen en meetinstrumenten. Dat hierin met
spanningen van 100 000 volt gewerkt wordt, zou hem niets zeggen,
maar zeker zou hij vragen hoe veel men daarmee kon vergroten.
Schrik niet, Antoni, want dit is het antwoord: honderdduizend maal!
Maar weet ge, wat het wonderlijks te is: dat in deze microscoop geen
enkele lens wordt toegepast. Toch gebruiken we nog wel microscopen
met lenzen, die een technische volmaaktheid hebben bereikt, waarvan
ge in uw tijd niet hebt durven dromen. Het was Ernst Abbe, die met
evenveel geduld en volharding als gij, maar met veel grotere theore
tische kennis, aan het werk ging. Wat doet een microscoop? Nauwe
lichtbundels worden door de brekende werking van glazen lenzen
dusdanig gebogen dat men uiteindelijk een vergroot beeld waarneemt.
Dat principe bleef gehandhaafd. Maar herinnert ge u, dat uw enkel
voudige lenzen het beeld vervormden en gekleurde randen gaven?
Om dat te voorkomen en toch sterkere vergrotingen, die nog een scherp
beeld gaven, te bereiken, stelde Abbe zijn objectieven samen uit ver
scheidene lenzen, tot tien toe. Hij bracht de ene verbetering na de
andere aan en steeds kleinere deeltjes konden worden waargenomen.
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Tenslotte heeft de natuur hem voor een grens gesteld, deze: 1800 maal.
Antoni, herinnert ge u Christiaan Huygens? Ge kent hem, de uit
vinder van het slingeruurwerk en van de ’onrust’ van het horloge, de
ontdekker van de ring van Saturnus, de bouwer van de grootste ster
renkijker van uw tijd en de man, die de wetenschappelijke wereld in
opschudding bracht met zijn theorie, die het licht als een golfver
schijnsel verklaarde? Hebt ge als lid van de Royal Society destijds de
ongewoon felle strijd tussen Engelands grootste natuurkundige, Sir
Isaac Newton en Huygens gevolgd? Newton meende dat het licht uit
kleine kogeltjes bestond, die door de lichtbron werden weggeschoten,
terwijl Huygens het licht beschouwde als een trilling, die zich als
golven voortplantte door wat hij ’aether’ noemde. Herinnert ge u hoe
vrijwel alle geleerden Huygens in het ongelijk stelden? Hoe sommigen
hem uitlachten en bespotten? Toch had Huygens het bij het rechte
eind, al werd dat pas tweehonderd jaar later bewezen toen de Frans
man Foucault aantoonde dat de voortplantingssnelheid van het licht
in water kleiner was dan in lucht. Daaruit bleek indirect dat, zoals
Huygens gezegd had, licht uit golven, uit trillingen bestond. En deze
golven zijn het, Antoni, die de mens voor de grens van een 1800voudige vergroting hebben gesteld. De lichtgolven zijn heel klein:
hun golflengte is gemiddeld de helft van een duizendste millimeter.
Deze uiterst kleine golfjes gaan ons parten spelen als wij heel kleine
deeltjes zichtbaar willen maken. Als namelijk de afstanden tussen de
deeltjes, die men wil waarnemen, kleiner worden dan de golflengten van
het licht, waarmee men kijkt, ’spoelen’ de lichtgolfjes om die voor
werpjes heen, zodat men ze niet meer van elkaar kan onderscheiden.
Er komt dan een einde aan wat men het ’oplossend’ vermogen van een
microscoop noemt.
’t Manusje-van-alles van de twintigste eeuw heet ’electron’, Antoni.
Het is een electrisch geladen deeltje, waaraan men volgens de inzichten
der moderne natuurkunde bij zijn beweging een golfnatuur dient toe
te kennen; de lengte van die golven is bij een bepaalde snelheid en een
bepaald spanningsverschil honderdduizend maal zo klein als de lengte

der lichtgolfj es.
Welnu: het electron kwam ons te hulp toen we vergeefs probeerden
het oplossend vermogen en daarmee de vergroting op te voeren. Door
dat de golflengte der electronenstralen 100 000 maal zo klein is als die
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van de lichtgolfjes is een bundel electronen nog wel in staat voor
werpjes af te beelden, die in een gewone microscoop niet meer van
elkaar te onderscheiden zijn. Om een bundel electronenstralen te
krijgen, trekt men de electronen, die worden uitgezonden door een
gloeidraad of gloeikathode, aan met een hoge positieve spanning.
Zoals nu nauwe lichtbundels door glazen lenzen worden gebroken of
gebogen, waardoor een vergroot beeld ontstaat, zo kan men een electronenbundel door middel van magnetische of electrische velden ook
uitspreiden. Hierop berust de electronenmicroscoop.
In een luchtledige buis richt men een bundel electronen op de voor
werpjes, die men wil vergroten. Zoals nu bij een projcctielantaarn
de lichtstralen op het lantaarnplaatje vallen en daarvan een sterk
vergroot schaduwbeeld op het doek geven, zo doen ook de electronen
stralen op het scherm een schaduwbeeld ontstaan. De stralen worden
door magnetische of electrische ’lenzen’ tweemaal gebogen en botsen
tegen een scherm, dat meer of minder licht uitstraalt naarmate het
getroffen wordt door meer of minder electronen. Op het scherm ont
staat dan een vergroot beeld van de bestraalde voorwerpjes.
Kijk eens, Antoni, dit apparaat hier voor u, is een electronenmicro
scoop, gebouwd door Philips.
Philips de Tweede? Geen sprake van, daarover spreken we, en dan
nog noodgedwongen, alleen maar op school. Neen, geen Philips de
Tweede, maar Philips de eerste, die in serie electronenmicroscopcn
construeert waarvan de vergroting gewoon door het omdraaien van
een knop geleidelijk regelbaar is van 1000 tot 100 000 maal!
Let op, Antoni, want nu gaat het gebeuren. We schakelen de hoog
spanning in . . . we zetten de pomp, die de electronenmicroscoop lucht
ledig zuigt, aan ... de wijzer van de voltmetcr is opgelopen tot
100 000 volt . . . Kijk, daar is het beeld! Tegen het ronde scherm
botsen met een vaart van duizenden kilometers per seconde de elec
tronen, waardoor een geheimzinnig groen licht ontstaat. Nu moeten we
nog scherp stellen ... ja zo, nee, nog iets terug . . . nu is het scherp.
Kijk, Antoni, dat zijn de door u ontdekte bacteriën, die ge daar ziet.
Ze lijken zo lang als een vinger, maar dat komt door de sterke ver
groting, want in werkelijkheid zijn ze nauwelijks langer dan één
duizendste millimeter! Toch is de vergroting nog maar 50 000 maal.
Als ik nu aan deze knop draai, neemt de vergroting af: de staafjes
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krimpen in, meer staafjes worden zichtbaar en hoe kleiner ze worden,
des te meer ziet ge er. We draaien de knop de andere kant op, en de
vergroting neemt toe: de honderden fijne streepjes krimpen als menig
te in, maar zwellen individueel op. Tenslotte zien we er nog maar één
en wel bij een vergroting van 100 000 maal!
Vergeleken met uw vergrotingen van 200 maal zijn we heel wat
verder gekomen, maar in zeker opzicht is het nu net als toen gij begon,
Antoni, nu drie eeuwen geleden. Want nog altijd is er een terra
incognita^ een terrein dat wit is op de kaart van het rijk der weten
schap, maar ditmaal is het niet de wereld van het kleine, doch van het
ultra-kleine. Scheikundigen, natuurkundigen, mineralogen, biologen,
allen buigen zich nu over de electronenmicroscoop en met hun blik
doorkruisen ze de micro-kosmos, die vol verrassingen is. Ze hebben
veranderingen in de moleculaire opbouw der materie en celdelingen
van bacteriën kunnen waarnemen, ze hebben gevaarlijke ziektever
wekkers, bacteriën en virussen opgespoord en wie weet, zal de elec
tronenmicroscoop in de handen van de mannen der wetenschap het
menselijk leven nog eens langer en gelukkiger maken. U, Antoni van
Leeuwenhoek, komt de onsterfelijke verdienste toe met uw pioniers
werk de stoot tot dit alles te hebben gegeven!

Röntgenapparaten, vliegtuigzenders, condensatoren, pick-ups, radioontvangers, omroepzenders, gelijkrichters, foto-electrische cellen,
filmprojectors, weerstanden, papier en karton, philite, schakelaars,
scheepszenders, radiobuizen, versterkers, vitamine D, potentiometers,
neonbuizen en luidsprekers, — dat waren zo omstreeks 1930 de vruch
ten van de Philips-boom, die was voortgekomen uit de in 1891 door
i
De eerste radioccntralcs trachtten op geestige wijze het publiek van de nadelen van een eigen toestel te
overtuigen (zie ook de volgende pagina’s)
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Gerard Philips gezaaide kooldraadlamp. Het bescheiden gloeilampen
fabriekje was uitgegroeid tot een wereldconcern; in machtige toren
hoge fabriekscomplexen maakten tienduizenden arbeiders de meest
uiteenlopende producten, die hun weg naar alle landen vonden. En in
het natuurkundig laboratorium, achter reageerbuizen, meetinstrumen
ten en blocnotevellen vol formules en berekeningen doorvorsten de
mannen der wetenschap uitgebreide terreinen van onderzoek: uit
stippelend en verkennend de wegen der toekomst.
Het sensationele telegram uit Amerika van Anton Philips had vér
strekkende gevolgen gehad, want het jaar daarop had Nederland
voor bijna fl. 80.000.000 aan radio-artikelen uitgevoerd, waarbij deze
in de export op de tweede plaats kwamen, onmiddellijk na de zuivel
producten, die aan de spits stonden. En vier jaar na het telegram
hadden de Philips-fabrieken het millioenste radiotoestel afgeleverd!
De wisselstroom-ontvanger, die zonder enig hulpapparaat op het
lichtnet kon worden aangesloten, had het wonder der radio binnen
het bereik van millioenen huisgezinnen gebracht, - honderden omroepzenders bevolkten, nauw opeengedrongen, de middel- en langegolfgebieden. Dit toenemend gedrang in de aether, dat voortkwam
uit de chauvinistische eerzucht van de landen om zoveel mogelijk sterke
zenders te hebben, stelde de constructeurs van ontvangtoestellen voor
steeds grotere problemen. Alles draaide nu om ’selectiviteit ’ en met
alle middelen trachtte men deze zo hoog mogelijk op te voeren, vaak ten
koste van de geluidskwaliteit. Internationale conferenties over de ver
deling van het beperkte golflengtegebied werden gehouden, maar even
als vredesconferenties hadden deze weinig resultaat omdat het natio
nale egoïsme hoogtij vierde. De radio, die de volkeren dichter tot elkaar
kon brengen omdat ze afstanden noch grenzen kende, werd door
sommige landen uitgebuit tot een propaganda-middel zonder weerga!
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De technici trachtten dit gemis aan internationaal fatsoen op radiogebied te verhelpen door steeds selectievere ontvangers te bouwen;
zij vergrootten het aantal afgestemde kringen, probeerden de electrische verliezen zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van
zgn. ’verlies-vrij’ isolatiemateriaal, streefden naar een zo groot moge
lijke precisie en experimenteerden voortdurend met nieuwe schake
lingen en buizen.
Bij Philips stelde men alles in het werk om de voorsprong, die men
met de eerste wisselstroomontvanger had verkregen, te behouden.
De economische crisis van 1929 had ook een sterke achteruitgang in
de verkoop van radio-ontvangers tot gevolg. Duidelijk bleek toen, dat
het radiotoestel, hoe zeer ook begeerd, niet tot de onmisbare dingen
behoorde, maar in zeker opzicht nog een weelde-artikel was. Het ge
volg hiervan was, dat het aantal arbeiders, dat in 1929 tot boven de
20.000 was gestegen, weer daalde tot 10.000.
Een ding stond wel vast, men moest trachten de prijzen der radiotoe
stellen naar beneden te brengen, zonder daarbij de kwaliteit uit het
oog te verliezen. In de eerste plaats verminderde men het aantal
typen. In de tweede plaats combineerde men de luidspreker met de
eigenlijke ontvanger in één kast. Verder paste men een toestel-schema
toe met drie hoogfrequente afstemkringen. Deze schakeling werd
’super-inductance’ genoemd, in tegenstelling tot de super-heterodyne
schakeling, waarmede men weliswaar een grote selectiviteit kon be
reiken, maar die duur was in de uitvoering. Philips achtte de tijd voor
de algemene toepassing van die schakeling nog niet gekomen en heeft
verscheidene jaren met de ’super-inductance’-schakeling veel succes
gehad.
Zo kwam het toestel 730A op de markt, een eenvoudige houten kast,
waarbij elke onnodige versiering was vermeden. Alleen de opening
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voor de luidsprekers was voorzien van het ’golven en sterren’-motief,
het symbool van radio en licht, dat later het Philips-embleem zou
worden.
Nadat het laboratorium een nieuwe radiobuis, de zgn. ’octode’ met 6
roosters, had ontwikkeld, ging Philips ook tot de super-heterodyneschakeling over. Tevens deden de zichtbare afstemming en de auto
matische sterkteregeling en fadingcompensatie hun intrede. Maar het
succes was niet zo groot als in 1931, toen het ’super-inductance’principe was gelanceerd. De Philips-toestellen hadden geen ’korte
golf’ en hoewel de gemiddelde radioluisteraar daar zelden naar zou
luisteren, daalde daardoor de omzet. Weer was Philips niet meer
’leading’ op de internationale radiomarkt. Maar opnieuw werden alle
zeilen bijgezet om in de voorste gelederen terug te keren en weer lukte
dat! Ditmaal met de ’symphonische’ serie, waarbij men was afge
weken van de traditionele groepering der onderdelen en men de luid
spreker onder en de afstemschaal boven had gemaakt. Deze afstemschaal was omklapbaar, zodat men haar in de gunstigste stand kon
zetten. Een nieuwe luidspreker had zijn intrede gedaan met een bij
Philips bereide staalsoort, die permanente magneten van tot dus
verre ongekende sterkte opleverde. In de duurdere apparaten werd
zichtbare afstemming met een electronenstraalbuisje, het ’magisclie
oog’, toegepast. Maar het grootste wonder van de ’symphonische
serie’ was de Monoknop . . .
Zaten de eerste ontvangtoestellen vol met knoppen, allengs was dit
aantal verminderd en de bediening was vooral zeer vereenvoudigd
toen men er in geslaagd was de twee afstemcondensatoren op één as te
plaatsen, waardoor éénknopsafstemming ontstond. Hoe vanzelf
sprekend dat nu ook lijkt, in die tijd was dit een waar technisch
wonder. Een record in het streven naar minder bedieningsknoppen
bereikte Philips echter met zijn ’Monoknop’, die een stukje instru
ment makers werk van de eerste orde was. Het was een soort stuurknuppel, waarvan de bewegingen via Bowden-kabels naar de afstem
condensatoren en potentiometers werden overgebracht. Men stemde
af door de knop te draaien; werd hij naar boven geduwd, dan werd
het geluid harder, bewoog men hem naar links, dan verminderde de
sterkte van de hoge tonen en ontstond een grotere selectiviteit; naar
rechts werd de sterkte van de hoge tonen opgevoerd en nam de
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selectiviteit af. Grove en fijne afstemming, sterkte-, toon- en selectiviteits- oftewel bandbreedteregeling waren dus in één knop gecombi
neerd. In het duurste apparaat was echter nog een technische stunt
in de monoknop verwezenlijkt: de ’voelbare’ afstemming. Voor velen
was het zuiver afstemmen een hele kunst en afstemindicatoren en
toverogen hielpen hen daarbij. Maar Philips zorgde bovendien voor
een voelbare afstemming. Als men aan de monoknop draaide, werd
deze telkens, wanneer men door een punt van volkomen zuivere af
stemming heenging, krachtig door een electro-magnetische rem afgeremd. Voor mensen met en zonder enig technisch gevoel was hij een
sensatie, die monoknop!
Toch werd de monoknop na enkele jaren afgeschaft omdat de kortegolfontvangst nog hogere eisen aan de nauwkeurigheid stelde. Dat
bereikte men vooral met de bandspreiding. Er kwam dus weer een
knop bij, die echter de bediening vereenvoudigde. Het inwendige der
toestellen was overigens steeds ingewikkelder geworden, waarbij
vooral het aantal condensatoren en weerstanden enorm was toege
nomen. Vlak voor de tweede wereldoorlog kwam een afstemmethode
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in de mode, die men spottend ’lazy tuning’ oftewel ’afstemming voor
luiaards’ noemde: drukknopafstemming. Aan de voorkant van het
toestel zat een rij knoppen, ieder met een stationsnaam. Drukte men
op zo’n knop, dan kreeg men onmiddellijk de bijbehorende zender.
Dit werd bereikt door een volkomen nieuwe soort van variabele
condensator, de zgn. schuifcondensator. Bij enkele toestellen bracht
het indrukken van een knop een motortje in beweging, dat een draaicondensator automatisch in de juiste stand bracht. Stelde men nauw
keurig een station af en drukte men op een knop, dan kreeg men later,
door diezelfde knop in te drukken, steeds hetzelfde station, zelfs op de
korte golf. De nauwkeurigheid, waarmee deze ingewikkelde afstemmechanismen werkten, was verbazingwekkend.
Van een moeilijk bedienbaar apparaat met betrekkelijk weinig onder
delen maar met veel knoppen en hulpapparaten was de radio een
luxueus meubelstuk geworden, dat door een kind behandeld kon
worden. Zo eenvoudig het van buiten leek, zo ingewikkeld was echter
het inwendige ervan. Alle mogelijke snufjes waren erin toegepast,
tegenkoppeling en contrast-expansie hadden de geluidsweergave in hoge
mate natuurgetrouw gemaakt en dank zij het vernuft van Marconi, de
Forest, von Lieben en de onafgebroken arbeid van de stille werkers in
de laboratoria was de mens van het midden van de twintigste eeuw in
staat niet alleen de concertzaal, maar zelfs de ganse wereld binnen zijn
bereik, binnen de muren van zijn huiskamer te brengen.

Het was de electronica, d.w.z. de techniek, die gebruik maakte van de
bewegingen van electronen in de luchtledige of met eeni bepaald gas
gevulde ruimte, die in de menselijke samenleving een <omwenteling
teweegbracht. Bij Philips begon deze revolutionnaire ontwikkeling in
1917 met een simpel detectorbuisje voor ontvangstapparaten voor
draadloze telegrafie. De mogelijkheden van het vrije, dus niet aan
een geleider gebonden electron leidden in de loop der jaren tot radiozend- en ontvangbuizen, gasontladingslampen, röntgenbuizen, gelijkrichtbuizen, fotocellen en electronenstraalbuizen, die elk geheel nieuwe
gebieden van technisch en wetenschappelijk onderzoek openden en alle
mogelijke industriële activiteiten en toepassingen in het dagelijks leven
tot gevolg hadden. Met elk onderdeel van de electronica heeft het
Philips Natuurkundig Laboratorium zich intensief beziggehouden.
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In 1895 had Röntgen de naar hem genoemde stralen ontdekt; zij
ontstonden wanneer electronen met grote snelheid in een luchtledige
ruimte tegen metaal botsten. De stralen bestonden niet uit deeltjes,
maar waren electromagnetische golven met een golflengte, die onge
veer 10 000 maal zo kort was als die van de lichtgolven, zo in de
buurt van één tienmillioenste millimeter, dat is drie millioen maal
millioen maal millioen trillingen per seconde. Röntgen had voor een
proefneming een bepaald type ontladingsbuis in een kartonnen doos
geplaatst en in het donker had hij tot zijn grote verwondering ontdekt
dat een fluorescerend scherm met bariumplatinacyanuur ondanks die
kartonnen doos toch nog licht bleef uitstralen. Daarmee had hij een
ontdekking gedaan, die honderdduizenden mensen het leven zou red
den, n.1. dat er stralen waren, die door sommige stoffen gemakkelijker
heendrongen dan door andere, waardoor het enige tijd later mogelijk
werd schaduwbeelden van de lichtere en zwaardere delen van het men
selijk lichaam te verkrijgen, - in handen der medici een zegen voor de
mensheid!
Was Philips in de eerste wereldoorlog op verzoek van enkele artsen
begonnen met het repareren van röntgenbuizen, al spoedig ging men
ze in Eindhoven zelf maken, waarbij men de in het General Electriclaboratorium door Coolidge ontwikkelde wolfraamkathode toepaste.
Maar afgezien van deze gloeikathode sloeg Philips geheel nieuwe
wegen in. Men wilde in de eerste plaats een veilige röntgenbuis maken.
De geheimzinnige X-stralen waren namelijk in hoge mate gevaarlijk;
een te grote dosis kon kanker en afsterving van de huid of van hele
lichaamsdelen tot gevolg hebben. Deze dosis moest men nauwkeurig
kunnen regelen. De ouderwetse geheel glazen buizen boden de arts
en zusters, die er geregeld mee werkten, slechts dan bescherming wan
neer ze in een zware loden kast waren ingesloten en vele mensen zijn
in die tijd het slachtoffer geworden van een onvoorzichtig gebruik van
deze buizen. Levensgevaar leverde ook de electrische uitvoering van
de installaties op, waarin met spanningen van meer dan 100 000 volt ge
werkt werd. Een röntgenbuis die, èn wat bescherming tegen stralen èn
wat de bescherming tegen hoogspanning betrof, geheel veilig was, dat
werd toen het doel van het Philips Natuurkundig Laboratorium.
De in Eindhoven verkregen chroom-ijzer-legering, waarmee men
glas aan metaal kon smelten, werd het uitgangspunt voor een nieuw
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type röntgenbuis: de ’Metalix’-buis. Deze had een ontladingsruimte
van metaal, die de mogelijkheid bood om alle ongewenste röntgen
stralen af te schermen, zodat alleen een betrekkelijk smalle bundel
stralen van de gewenste omvang naar buiten trad. In 1925 kwam de
eerste Metalix-buis in de handel en al spoedig werd haar waarde in
medische kringen erkend. De gehele buis werd omgeven door een
metalen omhulling, die met aarde verbonden werd, terwijl de span
ning werd toegevoerd door middel van buigzame rubberkabcls met
een metalen omvlechting, die eveneens geaard werd. De hoogspanningstransformator was ingesloten in een geheel metalen en eveneens
geaarde bak, zodat de complete installatie van buiten spanningsvrij
was en dus geen gevaar opleverde. Dit apparaat betekende een vol
ledige omwenteling in de medische röntgenapparatuur. In 1929 kwam
onder de naam ’Metalix-Junior’ een draagbare uitvoering van dit
apparaat in de handel, waarmee verrassend mooie opnamen bij de
patiënt aan huis gemaakt konden worden.
Nog in hetzelfde jaar deed een andere revolutionnaire constructie op
röntgen-gebied haar intrede: de Philips ’Rotalix’-buis met roterende
anode. De eersten, die ervan hoorden, konden het nauwelijks geloven.
Een roterende anode, dat betekende dus dat men in het luchtledig
iets moest laten draaien. Maar dat kon immers niet, een mechanische
koppeling in vacuum en met zulke hoge spanningen was immers
onuitvoerbaar? En toch hadden de mannen van het natuurkundig
laboratorium het klaargespeeld — zonder mechanische koppeling.
De in lagers geplaatste anode in de vacuumbuis was het anker, de
rotor van een motor, waarvan de veldwikkeling buiten de buis zat.
De magnetische krachtlijnen van de stator brachten door de glas
wand heen de rotor, dus de anode, in beweging. Bij de snel en geluid
loos ronddraaiende anode deed steeds een ander deel als stralenbron
dienst. Zij kon daardoor een veel zwaardere belasting verdragen dan
een stilstaande anode, waardoor men tot zeer korte belichtingstijden
kon komen. Vooral voor het zo moeilijke en in verband met tuber
culose toch zo belangrijke onderzoek van de longen was de Rotalixbuis met haar roterende anode een ware uitkomst.
Door al deze opzienbarende constructies had Philips zich ook op
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genstralen werden namelijk niet alleen gebruikt voor diagnostiek,
d.w.z. voor het ’doorlichten’ van het menselijk lichaam teneinde een
beeld van het inwendige te verkrijgen, maar ook voor therapie, en
wel voor de bestrijding van kwaadaardige gezwellen. Daarvoor had
men stralen met een groot doordringingsvermogen en dus van zeer
korte golflengte nodig. Die kon men alleen met uiterst hoge span
ningen opwekken. In 1930 bracht Philips een apparaat in de handel
voor röntgentherapie tot 200 000 volt, — zonder gevaar voor hoog
spanning en ongewenste straling.
Om voor tandartsen een bijzonder licht en ook compact röntgcnapparaat te construeren bracht men de buis en de hoogspanningstransformator samen in één omhulsel. Het totale gewicht van de
complete installatie was maar 12 kilo.Voor therapeutische doeleinden
daarentegen ontwikkelde men zeer grote röntgeninstallaties. Zo staat
b.v. in het Antoni van Leeuwenhoekhuis te Amsterdam een röntgeninstallatie, die een grote kelderruimte in beslag neemt en die werkt
met een spanning van . . . één millioen volt.
Door de fabricage van röntgenbuizen had men bij Philips steeds
meer ervaring van hoogspanning gekregen, terwijl men door de
radiotechniek uitstekend bekend was met gelijkrichtbuizen. Boven
dien was men door de onderzoekingen op het gebied van isolatie
materialen en de fabricage van het kunsthars ’Philite’ goed op de hoogte
van isolatoren voor hoge spanningen. Uit deze veelzijdige kennis en
ervaring en uit het streven een röntgeninstallatie voor zo hoge span
ningen te construeren, dat met de straling daarvan de gammastralen
van het kostbare radium benaderd konden worden, groeide in Eind
hoven de moderne hoogspanningsgenerator.
Volgens de cascadeschakeling bouwde men een hoogspanningsgene
rator die continu spanningen van 1 200 000 volt kon leveren. Het lukte
zelfs volgens dezelfde methode tot spanningen van 2 000 000 volt
tegen aarde of wel 4 000 000 volt tussen de polen te komen. De eerste
cascadegenerator werd in 1937 geleverd aan het bekende Cavendish
Laboratorium van prof. Ruthcrford, de Engelse natuurkundige, die
voor het eerst atoomsplitsing tot stand had gebracht. Deze generator
heeft een belangrijke rol gespeeld in het kernphysisch onderzoek. Aan
hetzelfde laboratorium werd enige jaren later een 2 millioen volt
cascadegenerator geleverd en sindsdien heeft Philips de grootste
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laboratoria in Engeland en ook in tal van andere landen van derge
lijke ultra-hoogspanningsgenera toren voorzien. Dit bewijst welk een
aanzien Philips ook op dit gebied genoot.
De hoge spanningen werden gebruikt voor het versnellen van de
atoomkernen van zware waterstof, waardoor deze kernen als pro
jectiel in staat waren andere atoomkernen te splitsen. Hierdoor ont
stonden kunstmatig radio-actieve elementen, die allerlei elementaire
deeltjes als electronen, protonen (waterstofkernen) en neutronen (on
geladen deeltjes met dezelfde massa als waterstofkernen) konden uit
zenden. De neutronen bleken voor bepaalde atoomsplitsingsprocessen
ideale projectielen te zijn en door de vele proefnemingen in het eigen
laboratorium kon Philips al spoedig hoogspanningsgeneratorenleveren,
die tevens de voor atoomsplitsing vereiste versnellingsbuis bevatten en
waarmee men ook neutronen kon opwekken.
Omdat sommige kunstmatig verkregen radio-actieve stoffen voor
medische doeleinden zeer bruikbaar waren, begon het natuurkundig
laboratorium deze te maken, in het bijzonder radio-actief fosfor, dat
door transmutatie met neutronen als projectiel verkregen werd uit
de zwavel van zwavelkoolstof.
Waren uit de voor de röntgentechniek ontwikkelde hoogspannings
generatoren hoogst belangrijke apparaten voor andere doeleinden
ontwikkeld, ook gebruikte Philips ze voor röntgenbuizen van enorme
afmetingen. De in het Antoni van Leeuwenhoekhuis geplaatste röntgeninstallatie voor 1 millioen volt heeft een buis, die boven de gene
ratoren is geplaatst, een lengte heeft van 240 cm en eigenlijk uit drie
achter elkaar geplaatste Metalix-buizen bestaat. De kelderruimte met
de hoogspanningsgeneratoren en röntgenbuis is geheel met loden
platen afgeschermd. In de buis zitten drie anodes achter elkaar, die
de electronen een steeds grotere snelheid geven tot ze met enorme
vaart tegen de anti-kathode botsen, waardoor een straling ontstaat
die gelijkwaardig is aan de gammastralendosis, die door één kilo
radium wordt uitgezonden. Door een loden kop met drie gaten treden
de stralen naar buiten, door drie gaten in de loden zoldering gaan ze
heen en daarboven liggen de patiënten, die bestraald moeten worden.
De hele installatie wordt op afstand bediend omdat het betreden van
de kelderruimte tijdens het in werking zijn van de apparatuur door de
straling levensgevaarlijk is. De zuster, die de schakelpanelen bedient,
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Röntgcn-installatic in het
Antoni van Lccuwcnhockhuis
te Amsterdam

kan door loodglazen vensters de patiënten zien en via kijkers en ver
nuftig opgestelde spiegeltjes kan ze ook de meetinstrumenten op de
hoogspanningsgeneratoren in de kelderruimte aflezen.
Philips-hoogspanningsgeneratoren en röntgenapparaten zijn ook een
belangrijke rol gaan spelen bij het industriële materiaalonderzoek.
Stootspanningsgeneratoren tot 3 millioen volt werden geleverd voor
het beproeven van hoogspanningsterkstroommateriaal, zoals trans
formatoren van groot vermogen, isolatoren en schakelmateriaal op
hun weerstandsvermogen tegen overspanningen, b.v. tengevolge van
blikscmverschijnselen. Voor het onderzoeken van lasnaden en grote
gietstukken op inwendige breuken e.d. ging men meer en meer ge
bruik maken van speciaal voor dit doel geconstrueerde röntgen
apparaten, omdat men daarmee de fouten gemakkelijk kon opsporen.
Vooral voor hogedrukketels, vliegtuigpropellers en scheepsschroeven
was het materiaalonderzoek met röntgenstraling van enorm belang.
Hoeveel schade ontstond er b.v. niet als in volle zee een blad van een
scheepsschroef brak? Ook werden röntgenstralen meer en meer ge
bruikt voor het structuur-onderzoek van kristallen, waarbij het niet
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ging om doorlichting, maar om het vormen van een buigingsbeeld,
ontstaan door interferentie, dat de atomaire structuur van de kristallijne stof, b.v. een metaal, verraadde.
Na 1935 is de Philips-röntgengroep zich ook gaan toeleggen op me
dische apparaten, waarbij hoogspanning noch röntgenstralen een rol
speelden, maar die meer met de radiotechniek in verband stonden. Dat
waren de apparaten voor diathermie, die ten doel hebben een inwen
dige verwarming van zieke lichaamsdelen te bewerkstelligen. Dit ge
beurt door middel van een kleine korte-golfzender, die geen antenne
heeft, maar twee naar buiten uitgevoerde electroden, waartussen het
lichaamsdeel van de patiënt, dat behandeld moet worden, geplaatst
wordt. Van buiten af worden radiogolven met een zeer hoog trillings
getal toegevoerd, die in het lichaam zelf in warmte worden omge
zet. De ultra-hoogfrequente stromen wekken dus warmte op, die met
een kunstmatige koorts vergeleken kan worden en die in vele gevallen
allerlei ontstekingen kan genezen. Wegens het gebruik van korte golven
spreekt men hier ook vaak van korte-golftherapie.
Deze wijze van verwarming wordt ook in de industrie meer en meer
toegepast en wel onder de naam van hoogfrequente verhitting. Voor
niet-geleidende materialen maakt men gebruik van di-electrische ver
hitting, waarbij het materiaal wordt geplaatst tussen de platen van
een condensator, die de uitgang van een korte-golfzender vormt. Voor
het buigen en lijmen van triplex, voor het zacht-maken van plastics
en het voorverwarmen van bakeliet, het smelten van optisch glas, het
vulcaniseren van rubber en het steriliseren en bakken van voedings
middelen biedt deze methode grootse mogelijkheden, vooral omdat de
stof overal inwendig even warm wordt en omdat het zo uiterst snel
gaat. Geleidende materialen, zoals metalen, worden binnen een spoel
van koperbuis gebracht, die eveneens met een zender, in dit geval
hoogfrequent-generator genoemd, is verbonden. Voor het smelten en
smeden van metalen gebruikt men betrekkelijk lage frequenties en
zeer grote vermogens, tot duizenden kilowatts toe. Hogere frequenties
zijn vooral geschikt voor het van buiten hard maken van metalen
werkstukken zoals tandraderen en voor het aan de lopende band
dicht-solderen van blikjes. Deze methode heeft enorme voordelen boven
de ouderwetse, waarbij het vuur de bron van warmte is en in de toe
komst zal er meer en meer gebruik van worden gemaakt.
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Uit het simpele detectorbuisje van 1917 was zo in de loop van de
jaren een hele serie van de meest uiteenlopende types van electronenbuizen ontstaan.
En elk van deze buizen leidde weer tot nieuwe apparaten, die eerst het
laboratorium en daarna de fabrieken in Eindhoven handenvol werk
gaven, maar die dan weer overal in de wereld hun bestemming vonden
en hun bijdrage leverden in de vooruitgang. De Philips-lampen ver
lichtten ganse steden, natriumlampen maakten duizenden kilometers
autowegen veilig voor nachtelijk snelverkeer, vuurtorenlampen wier
pen hun waarschuwende lichtbundels over wijde watervlakten, schijn
werpers brachten met hun floodlight oude gebouwen tot nieuwe schoon
heid, Philips-bioscoopprojectors toverden uit lange stroken celluloid
bewegende lichtbeelden, radio-ontvangers voorzagen millioenen ge
zinnen van nieuws, verstrooiing en kunstgenot, zenders onderhielden
het verkeer met schepen en vliegtuigen, fotofluxlampen flitsten bij
alle gebeurtenissen, waarbij persfoto’s werden genomen, millioenen
longen werden in massa-doorlichting onderzocht met Philips-röntgenapparaten, versterkerinstallaties en reuzenluidsprekers deden hun stem
schallen over stations en sportterreinen, krachtig genoeg om zelfs het
gedaver van race-auto’s te overstemmen, Philips-gramofoons deden
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oude meesters herleven, Philips-Miller-geluidsbanden maakten de stem
men van stervelingen onvergankelijk, radio-peilapparaten wezen lucht
en scheepvaart onder alle omstandigheden de weg, foto-electrische
cellen beveiligden safes en kunstschatten en telden zonder fouten, Philips-lasapparaten verbonden met elkaar wat hechten duurzaam moest
zijn, Philips-hoogspanningsgeneratoren splitsten atomen, Philipselectronenmicroscopen toonden het onzichtbare, een Philips-telescoop
speurde naar verre sterren, in de diepten van het heelal . . .
Philips en het electron waren actief op alle gebieden en in alle landen.
Wat met een kleine fabriek en primitieve kooldraadlampen was be
gonnen, was uitgegroeid tot een wereldconcern, dat niet alleen in
Eindhoven, maar ook in tal van andere plaatsen in Nederland en
bovendien in vijfentwintig andere landen machtige fabrieken omvatte
en dat 80 000 mensen werk verschafte. Niet alleen het electron ook
Philips had de wereld omspannen.
In het Philips Natuurkundig Laboratorium bouwden de wetenschap
pelijke werkers aan de wereld van morgen.
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Aan de Bezoekcentrale van de
N. V. Philips"' Gloeilampenfabrieken
te Eindhoven
Mijne Heren,
Wij zijn leden van de Hobby Club Zaltbommel en onlangs hebben wij ontdekt dat uit
onze woonplaats de oprichter van het Philips-bedrijf is voortgekomen. Ook ivij experi
menteren thans in een tot laboratorium ingericht washok en al is er onder ons geen
Gerard Philips, toch hopen wij ons technisch zo te bekwamen dat wij later eveneens
een rol kunnen spelen in de Nederlandse industrie. Met o.m. dat doel hebben wij onze
Hobby Club opgericht.
Nu is het onze harteicens te zien wat die jonge ingenieur uit ons Zaltbommel tot stand
heeft gebracht en zeker zal zijn levenswerk ons inspireren en ons tot grotere activiteit
brengen. Wij zouden het dan ook getoeldig op prijs stellen indien wij met ons achttienen
een rondgang door hel Philips-bedrijf zouden mogen maken. Indien Gerard Philips
driekivart eeuw later had geleefd, was hij met zijn belangstelling voor techniek zeker lid
van de Hobby Club Zaltbommel geweest.
In de hoop dat U ons verzoek kunt inwilligen, verblijven wij,
met de meeste hoogachting,
Bestuur en leden
van de Hobby Club Zaltbommel

Aan het bestuur en de leden
van de Hobby Club
te Zaltbommel

Beste Jongelui,
Verzoeken van jeugdverenigingen om ons bedrijf te bezichtigen moeten wij helaas altijd
afwijzen omdat wij al zoveel binnen- en buitenlandse groepen van volwassen deskundigen moeten rondleiden.
Toch zullen we in jullie geval een uitzondering maken en dat hebben jullie dan inder
daad te danken aan het feit, dat de oprichter van het Philips-bedrijf als jongen in
Zaltbommel woonde.
Wij nemen aan dat de Pinkstervacantie jullie het beste schikt. .Wij zullen jullie dan
ook op 17 Mei a.s. ’s morgens om 9.30 uur van het station te Eindhoven afhalen.
Hoogachtend,
Bezoekcentrale der
N. V. Philips, Gloeilampenfabrieken
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Röntgen-apparatcn: dc oude cn dc nieuwe
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PHILIPS 2 MIN’ meldde een groot bord met een pijl langs de spoor
lijn. De jongens van de Hobby Club Zaltbommel reageerden er met
een luid hoeraatje op, want hier manifesteerde zich voor het eerst het
grote technische avontuur, waarop zij zich al zo lang verheugd had
den. Met gespannen aandacht keken ze dan ook naar buiten, waar de
bomen in razende vaart voorbijschoten. Maar nog voor ze honderd
seconden verder waren, gebeurde het, hield het bos langs de rails op
en opende zich in één slag een groots uitzicht over de machtige
complexen van vele tientallen, soms torenhoge gebouwen der N.V.
Philips’ Gloeilampenfabrieken. Uit het vriendelijke Brabantse landschap was in strakke lijnen een ganse stad van fabrieksgebouwen
verrezen, het een nog kolossaler dan het andere, een ganse stad in
dienst van het electron: majestueuze schepping van Gerard en Anton
Philips uit Zaltbommel.
De leden van de Hobby Club Zaltbommel zagen al dadelijk dat er iets
bijzonders aan de hand was: van alle gebouwen wapperden vlaggen, die
in juichende kleuren het zestig-jarig jubileum verkondigden van het
Nederlandse bedrijf, dat over de ganse wereld licht en leven bracht.
’Welkom in Eindhoven’ zei een bord op het station en ’Welkom bij
Philips’ zei een meneer, die de jongens van de Bommelse Hobby Club
met een touringcar naar het Philips Ontspanningsgebouw bracht.
Hier wachtte hun dampende koffie, een stuk feesttaart en een toe
spraak, die klonk als een klok. Daarin kwam niet alleen het Philipsbedrijf aan de orde, maar ook de Hobby Club-gedachte.
’Het is een voortreffelijk streven van jullie, jonge mensen, dat jullie
in gemeenschappelijk werkverband de techniek en de natuurweten
schappen beoefent. Daaraan is behoefte en te lang heeft men dit,
behalve dan in vakkringen, verzuimd. Maar als jullie denkt dat jullie
hiermee in Nederland de eersten bent, dan heb je het mis. Meer dan
honderd jaar geleden was er ook zoiets, maar dan voornamelijk voor
volwassenen en het is een grote verdienste van jullie, jonge mensen,
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dat jullie het initiatief ditmaal niet aan de ouderen hebt overgelaten,
maar dit zelf hebt aangepakt. Maar goed, honderd jaar geleden hadden
dan de volwassenen hun ’science clubs’ en weetje ■wie daar ook kwam?
Iemand die volgens jullie brief lid van jullie Hobby Club was geweest
als hij driekwart eeuw later had geleefd: Gerard Philips! Als jongen
bezocht hij de H.B.S. in Arnhem, waar een bloeiend natuurkundig
genootschap was. Het heette ”Wessel Knoops” en het is niet onwaar
schijnlijk dat daar, temidden van enthousiaste beoefenaars van de
natuurwetenschappen, in Gerards jonge geest het vonkje is ontbrand,
dat later, veel later, nadat hij vele teleurstellingen had ondervonden
en tal van moeilijkheden had overwonnen, leidde tot de oprichting
van die kleine gloeilampenfabriek in Eindhoven, die op den duur zulke
enorme afmetingen heeft aangenomen.”
’Hoe was Gerard Philips? zullen jullie je afvragen. Hij was een ”man”
in de beste zin des woords. En meer dan dat, hij was, zoals de oud
gedienden in ons bedrijf hem wel eens noemden een ”leeuw”, een
”briesende leeuw”. Gerard Philips heeft het niet gemakkelijk gehad in
zijn leven. Tot zijn 36ste jaar is het hem zelfs erg tegengelopen, maar
hoeveel tegenslagen er ook waren, zij konden de leeuw niet temmen.
Denk je eens in: je hebt met succes de Technische Hogeschool in
Delft doorlopen, je bent ingenieur en de meesten voelen zich dan al
een hele Piet. Maar dan ben je er nog niet, verre van dat! Als bekwaam
ingenieur van goeden huize had Gerard Philips misschien gemakkelijk
een goed gesalarieerde functie met prima vooruitzichten in een ma
chinefabriek of iets dergelijks kunnen krijgen, maar Gerard wilde iets
anders. Hij wilde geen platgetreden paden bewandelen, hij was jong
en had zijn hart verpand aan de jonge electrotechniek. Geloof me,
daar was durf voor nodig in die dagen! Gerard aarzelde niet om naar
het buitenland te gaan teneinde zich in die electrotechniek te be
kwamen, maar toen hij zich een behoorlijke portie deskundigheid had
aangemeten, bleek dat in die jonge electrotechniek nog nauwelijks een
bestaan was te vinden. Wat lag er meer voor de hand dan tijdig, dus
nog zo jong mogelijk, over te schakelen op een gebied, dat jonge
ingenieurs betere kansen bood? Maar dat was niets voor Gerard
Philips: die zette door wat hij begonnen was en toen hij na jaren van
hard werken nog haast niets bereikt had, was hij nog niet verslagen.
Al één en dertig was hij, toen hij zich vol energie wierp op een uiterst
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belangrijk object: de onderhandelingen over een electriciteitscentrale
in Amsterdam. Het mislukte buiten zijn schuld’ Een bittere teleur
stelling, die Gerard echter onmiddellijk in iets positiefs omzette: een
gedurfd plan, n.1. om nu zelf een fabriek van gloeilampen te beginnen.
Hoe de beste gloeidraad gemaakt moest worden, moest hij zelf uit
vinden. Dat deed hij, in het washok van het ouderlijk huis in Zaltbommel. En hij begon zijn gloeilampenfabriek, financieel geholpen
door een vader, die geloofde in zijn zoon. Maar de prijzen daalden en
na vier jaar bleek dat het bedrijf alleen maar verlies opleverde en
verkocht moest worden. Niemand bood echter de gevraagde koopsom
en daarom ging Gerard verder, ongebroken, energieker dan ooit! Toen
lukte het, toen wist Gerard Philips, samen met zijn jongere broer
Anton in de loop van enkele tientallen jaren die kleine onaanzienlijke
gloeilampenfabriek op te werken tot de grootste gloeilampenindustrie
ter wereld!
’En wat hier bereikt is, is geen kwestie van toeval of van geluk. Dit
succes is geheel terug te brengen op de karaktereigenschappen van
Gerard en Anton Philips en op de wijze, waarop deze twee elkaar
aanvulden. Zeven- en twintig jaarlang hebben zij onophoudelijk moe
ten zwoegen voor deze positie verkregen werd. Beiden hebben zich
volkomen ingezet voor het grote doel en als zij hoge eisen aan hun
medewerkers stelden, deden ze dat in het bewustzijn dat zij zich zelf
nog minder ontzagen. Gerard stond dag en nacht op de bres voor ’kwaliteit’, overtuigd als hij ervan was dat als de kwaliteit aan de hoogste
eisen voldeed, de kwantiteit vanzelf kwam. Als er overgewerkt moest
worden, kwam hijzelf het eerste en bleef hij het langste. Van begin af
aan had hij begrepen dat leiding geven begon met zelf het goede voor
beeld te geven.
’Anton was van jongsaf aan de werkelijk geniale verkoper, die een
enorme mensenkennis paarde aan een vèr-ziende blik, precies aan
voelend wat de behoeften van morgen zouden zijn. Wat moet deze
man een moed en een zelfvertrouwen gehad hebben, want hij durfde
beslissingen, verantwoordelijkheden en risico’s te nemen, waarvoor
ieder ander was teruggedeinsd. Tegen de grootsten op zakengebied
bleek hij later opgewassen te zijn. Als jongeman kwam hij eens bij
één der machtigste figuren van de Duitse gloeilampenindustrie. Deze
wilde de jonge Philips imponeren en zei: ”Als ik op deze knop druk,
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gaan de prijzen van mijn gloeilampen voor alle handelaren in Duits
land 5 pfennig omlaag. Wat begint u dan, Herr Philips?” Doodrustigjes antwoordde Anton Philips de lampenkoning: ’’Druktumaar
zo veel u wilt, u bent toch te laat. Al mijn contracten luiden sedert
één maand: lampenprijs 1 pfennig lager dan de uwe!”
'Toen Gerard Philips 59 jaar oud was, in 1917, eerde de Technische
Hogeschool in Delft hem door hem tot Doctor honoris causa in de
Technische Wetenschappen te benoemen. De promotor, prof. Reinders, zei bij die gelegenheid o.m.: Philips was toch de grote stuwkracht;
zijn grote belangstelling, geestdrift en voortvarendheid werkten be
zielend op zijn medewerkers en zullen veel hebben bijgedragen tot
hun succes.
’En hiermee kom ik tot het slot van het beeld dat ik jullie van je
grote stadgenoten wil geven. Gerard Philips was een hard en accuraat
werker en een correct en sociaal voelend mens. Maar bovenal was hij
iemand die anderen wist te bezielen. Zo’n reuzen'onderneming als de
N.V. Philips is natuurlijk niet het werk van één of van twee mensen,
maar van honderden, van duizenden. Toch zouden deze honderden
of duizenden niets kunnen beginnen als in hun midden niet één of
twee figuren waren, die het lichtend middelpunt vormden, die steeds
de juiste mensen wisten te kiezen en dezen voortdurend wisten te
bezielen tot het leveren van een uiterste prestatie. Zulke geboren
leiders en organisatoren waren Anton en Gerard Philips, — zij wisten
anderen te inspireren tot werken en samenwerken!
’Van 1891 tot 1922 heeft Gerard Philips zijn beste krachten gegeven
aan de onderneming, die zijn eigen geesteskind was. Maar op zijn
64ste jaar was hij zo verstandig plaats te maken voor jongeren. Hij
trad af als directeur. Geloof me, daar zijn moed en levenswijsheid
voor nodig om je terug te trekken uit iets, waarmee je zo langzamer
hand helemaal bent vergroeid. Gerard Philips wist dat er een tijd van
komen en een tijd van gaan was en dat paste hij ook in de practijk
toe. Hij wist zich ervoor te behoeden een slaaf van zijn eigen schep
ping te worden en begreep dat boven het bedrijf stond: het leven!
Gerard Philips trok zich terug om zijn werkzame leven, waarin hij
het bijna bovenmenselijke had gepresteerd, af te sluiten, niet met een
rustige oude dag of met een passief zitten wachten op het einde, maar
met een actief aan alles deelnemen, waartoe hij vroeger wegens zijn
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drukke werkzaamheden nooit had kunnen komen. Met zijn vrouw
ging hij eerst enkele jaren lang grote buitenlandse reizen maken,
daarna vestigde hij zich in een flat in Den Haag en werd daar
een belangstellend lid van het Koninklijk Instituut van ingenieurs.
Af en toe bezocht hij de Philips-fabrieken, waar hij dan zeer geïnte
resseerd rondwandelde zonder zich in interne aangelegenheden te
mengen — kon hij ergens door zijn ervaring behulpzaam zijn, b.v.
door het geven van adviezen bij de opleiding van jonge ingenieurs,
dan deed hij dat, hij las veel, hij wijdde zich aan het golfspel, kortom,
als vrij mens genoot hij op gepaste wijze van wat hij zich vroeger
altijd had moeten ontzeggen — alom bemind en geacht. Twintig jaar
nadat hij was afgetreden, op 26 Januari 1942 is Gerard Philips op de
hoge leeftijd van 84 jaar overleden, enkele dagen nadat zijn vrouw
was gestorven.
’Zie, dat is nu een mooi, harmonisch en vooral wel-besteed en ge
slaagd leven en omdat ”dic jongen uit Zaltbommel” voor sommigen
van jullie, jonge mensen, nog wel eens een lichtend voorbeeld zou
kunnen zijn, ben ik hier wat uitvoeriger op ingegaan. Dit leven was
mooi, omdat het zin had. Heus, het is niet allemaal rozengeur en
maneschijn geweest, het leven van Gerard Philips was zwaar, heel
zwaar zelfs, maar daar gaat het niet om. Waar het op aankomt: de
resultaten die het heeft opgeleverd en vooral de voldoening, die ervan
is uitgegaan. Welnu: als je vandaag je ogen de kost geeft en bedenkt
dat dit ganse industriële raderwerk door ”die jongen uit Zaltbommel”
op gang is gebracht, dan zal het je duidelijk zijn dat het besef, dit
alles gecreëerd te hebben, Gerard Philips een oneindige voldoening
moet hebben gegeven. Dat weet trouwens iedere jongen met een
hobby, hoeveel voldoening ervan uitgaat met eigen hoofd en handen
iets gemaakt te hebben. ”Doe het zelf” en "Maak het zelf” is immers
jullie parool!
’Het leven van Gerard Philips was harmonisch, want de weetgierige,
fel geïnteresseerde jongen begon met een enthousiaste ”Sturm und
Drang”-periode, met een machtig, onverwoestbaar geloof aan het
nieuwe en aan de vooruitgang en hieruit kwam na enkele tientallen
jaren van heel hard werken rechtstreeks een wereldindustrie voort.
Na het streven de schepping en tenslotte de periode van rustig ge
nieten van de laatste levensjaren als een beloning na de zware arbeid.
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Deze geslaagde gang van zaken heeft Gerard Philips in hoofdzaak zelf
bepaald door zijn eigen initiatief, door eigen levensmoed, door zelf
vertrouwen en geloof in de toekomst — door jong van hart en steeds
actief te blijven. Moge zijn leven jullie allen tot voorbeeld strekken!’
De toespraak had de Hobby Club Zaltbommel precies in de goede
stemming gebracht voor een bezoek aan enkele gedeelten van het
Philips-bedrijf. En waar kon je bij een excursie naar de N.V. Philips’
Gloeilampenfabrieken beter mee beginnen dan met de fabricage van
gloeilampen. Daar was immers alles uit voortgekomen! Als no 1 stond
op het programma de glasfabriek, waar de glazen ballons der gloei
lampen werden gemaakt.
Na een korte wandeling stond de Hobby Club Zaltbommel in het
domein der glasblazers: een reusachtige hal met in het midden enkele
glasovens, elk omgeven door een rond platform, waarop vele tientallen
glasblazers stonden te jongleren met kleine klompen taai-vloeibaar
glas aan lange blaaspijpen.
’De fabricage van glas,’ zei de rondleider, ’begint in de mengkamers.
Glas wordt gemaakt van zand, soda en kalk, die in de mengkamers
zorgvuldig gezeefd en gewogen worden. Daarna worden ze machinaal
gemengd. Aan dit rulle mengsel voegt men dan nog hoeveelheden
afvalglas en scherven toe. Met karren wordt het „gemeng” gebracht
naar de smeltovens en daar vult men er ’s avonds de grote chamottekroezen mee, die door ervaren pottenbakkers uit volkomen zuivere,
vuurvaste klei zijn gemaakt. Een half of een heel dozijn van deze
één-meter hoge kroezen gaat in de smeltovens en daar smelt bij de
helse temperatuur van 1400 tot 1600° Celsius het mengsel tot glas.
Dit smelten duurt een hele nacht en nadat de laatste gasbellen door
de vloeibare massa omhoog zijn gestegen en het geheel „gelouterd”
is, laat men de „smelt” afkoelen tot ongeveer 1200° Celsius. De dun
vloeibare substantie wordt dan enigszins stroperig en als de glasbla
zers ’s morgens vroeg hun 120 centimeter lange stalen blaaspijp ter
hand nemen, staat de wel-gevulde glaspot voor hen klaar.
’Rondom de smeltoven, waarin de glaspotten staan, is, zoals jullie
zien een platform, dat de glasblazers de „bool” noemen. Er staan
enkele tientallen glasblazers op en als je aandachtig kijkt, begrijp je
wat er gebeurt. Allereerst drukt de glasblazer met zijn blaaspijp op
de oppervlakte van het vloeibare glas, dan schept hij een kleine hoeveel-
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heid, een zgn. ”postje”, op en windt dit, als stroop rond een lepel, om
het uiteinde. ”Keien” heet dit. Hij past ervoor op dat de pijpboring
hierbij niet verstopt raakt. De aan de blaaspijp gekeide hoeveelheid
glas wordt door de blazer over een ijzeren plaat gerold, ”walsen” noemt
men dit, en dan blaast de blazer met korte stoten wat lucht in de pijp,
het zgn. ”puffen”. Hij zwaait de pijp enige malen door de lucht en door
dit alles verlengt hij de glasbei tot een hol cylindertje. Kun je het
volgen?’
De Hobby Club Zaltbommel vond de gehele gang van zaken zo helder
als glas. Merkwaardig was die zwaai, ■waarmee de glasblazers plotse
ling hun blaaspijp schuin omhoog richtten; net alsof ze een fanfare
gingen blazen. Maar het voornaamste onderdeel van het blazen kwam
nog, want daarna bewoog de glasblazer zijn blaaspijp omlaag en
bracht hij het taai-vloeibare glazen cylindertje ter hoogte van zijn
voeten in een uit twee helften bestaande ijzeren vorm, die hij met
een pedaal of handgreep kon openen en sluiten. In deze vorm werd
onder voortdurend draaien van de blaaspijp het cylindertje tegen de
binnenwand van de vorm uitgeblazen, waarbij het glas precies de
vorm van een ballon aannam. Dan opende de glasblazer de vorm,
bekeek het werkstuk en gaf hij de blaaspijp met de ballon aan een
jongen. Deze tikte met behulp van een natte vijl en een ’klophout’ de
nog zeer hete glazen ballon boven een houten rek af. De ballon kon
daar afkoelen. De aftikker zuiverde dan de blaaspijp boven de afklopkist van de glasresten en hing haar binnen het bereik van de glas
blazer, die met een andere blaaspijp inmiddels al weer een volgende
ballon aan het blazen was.
Een wonder van techniek vond de Hobby Club de ballonblaasmachines, die geheel automatisch en met verbazingwekkende snelheid
ballonnen bliezen. Boven deze uiterst ingewikkelde machines, die
geheel in eigen bedrijf waren ontworpen en gebouwd, bevonden zich
kuip-smeltovens, waaruit regelmatig vurige stralen vloeibaar glas
stroomden, die met nimmer falende zekerheid tot hoeveelheden van
precies gelijk gewicht werden afgeknipt. Deze gloeiende glasklompjes
werden in een soort schoteltjes opgevangen en vandaar door eenblaaspijp opgenomen. Daarop trad. een mechanische mond in werking, sadrukstootje de glaspoffertjes in het
mengeperste lucht deed met een
<
als
slappe
worstjes
kwamen deze in zich automidden uitzakken en
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matisch sluitende vormen, omringd door gasvlammetjes. En uit deze
worstjes ontstonden in korte tijd mooie, gave ballons, die elke dag bij
vele duizenden deze machine verlieten.
Met dit alles was nog maar één onderdeel van de gloeilamp klaar, n.1.
de glazen ballon. Een volgende stap was de wolfraam-gloeidraad, die
na een uiterst bewerkelijk proces verkregen werd en dan ook een
wonder van fijnheid en precisie werd: een bijna onzichtbaar draadje
van ongeveer een vijftigste millimeter dikte en een lengte van ongeveer
75 centimeter, keurig gevormd tot een dubbele spiraal van nauwelijks
2 centimeter lengte!
Wolfraam kon niet in vloeibare vorm uit het erts gewonnen worden
zoals b.v. ijzer omdat door het hoge smeltpunt, ca. 3400°, alle smelt
kroezen zouden smelten. Daarom werd volgens een zeer ingewikkelde
chemische methode uit het erts wolfraamoxyde bereid, dat met water
stof tot poedervormig wolfraam werd gereduceerd. De Hobby Club
Zaltbommel zag hoe dit grijze poeder in een metalen matrijs werd
gestrooid en dan in een hydraulische pers, de ’olifant’, onder een druk
van 2500 kilogram per cm2 tot een vierkante staaf werd samengeperst.
Deze staaf was echter nog zeer bros en om een versteviging te bewerk
stelligen onderging zij een reeks verhittingen in een electrische oven,
waar ze voldoende werd voorbereid voor het zgn. sinteren.
Dit sinteren geschiedde in een met waterstof gevulde cylinder, waarin
de staaf door klemmen werd vastgehouden. Er werd nu een electrische
stroom van meer dan 5000 ampère door de staaf geleid, waardoor zij
een temperatuur van 3000° Celsius bereikte en de wolfraamdeeltjes
aan elkaar bakten. De staaf werd daardoor stevig genoeg voor het nu
volgende hamer- en trekproces.
Vol ontzag keken de jongens van de Hobby Club naar de hamermachines, waarin twee snel roterende hamers ongeveer tienduizend
maal per minuut met oorverdovend lawaai tegen de staaf beukten.
Vooraf was de staaf in een electrische oven wit-gloeiend gemaakt.
Na wel honderd maal gloeien en hameren was de staaf vermagerd tot
een ronde draad van één millimeter dikte. Daarop volgde een ander
zeer bewerkelijk proces: het trekken. De sterk verhitte en met grafiet
besmeerde draad werd door de opening van trekstenen, die 10% klei
ner dan de draaddiameter was, getrokken en door de draad vijftig
tot honderd maal door trekstenen met steeds nauwere opening te
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Dc glocilampentnachinc brengt snnien: n) het gluzen staafje; b) het glazen buisje met een flens; c) de
stengel en d) dc toevoerdraden. Met één knijpbeweging worpt dat alles samengesmolten op de plaats, die
men uls ‘kneep’ aanduidt; f) het ’brugje’ compleet met dc molybdeen stcunoogjes; g) het complete
binnenwerk, voorzien van een gloeidraad
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voeren ontstond tenslotte een draad met een dikte van een veertigste
tot een honderdste millimeter! De oorspronkelijke wolfraam-staafvan
een kilo was in dit laatste geval veranderd in 500 kilometer draad!
’Het trekken geschiedt voor een groot deel met diamanten trekstenen,’ zei de gids, ’en voor het maken van trekstenen hebben we in
Valkenswaard een eigen bedrijf, dat de grootste diamantboorderij van
Europa is. Van ruwe diamant tot treksteen vergt een reeks van be
werkingen, die meer dan een maand duurt! Zo zie je hoe ontzettend
veel er aan vastzit om gloeilampen te maken, want zelfs als we over
de fijne wolfraamdraad beschikken, moet er nog heel wat gebeuren
voor we de dubbel-gespiraliseerdc gloeidraad hebben. In weer hoogst
ingewikkelde machines wordt de wolfraamdraad met een snelheid
van vele duizenden toeren per minuut om een haarfijne m olybdeenkerndraad gewikkeld, waarna de spiraaldraad met kern nog eens om
een molybdeenkern wordt gewikkeld. Alleen met microscopen kan
men dit gebeuren nauwkeurig volgen. Om de spiralen van hun veerwerking te ontdoen, gaan ze bij duizenden in electrische ovens en
daarop wordt het molybdeen opgelost in zuren, die het wolfraam niet
aantasten. Dan volgt een uiterst strenge controle.
’Met een glazen ballon en een dubbel-gespiraliseerde gloeidraad, zijn
we al een heel eind op weg, maar een gloeilamp is dat nog lang niet.
In aparte afdelingen van het bedrijf worden toevoerdraden en steundraadjes gemaakt en glazen buisjes, staafjes en stengels. Al deze onder-
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delen komen tezamen in de eigenlijke gloeilampenfabriek, waar we nu
een kijkje gaan nemen.’
In de gloeilampenfabriek waren het tal van uiterst gecompliceerde
machines, die, onderling verbonden door voortdurend bewegende
transportbanden, de vele glazen en metalen onderdelen tot een gloei
lamp samentoverden. De eerste machine begon twee glazen buisjes,
een glazen staafje en twee toevoerdraden te verenigen. Het nog losse
stel werd langs gasbranders gevoerd, het glas werd week en met één
knijpbeweging werden de onderdelen aan elkaar gesmolten. Een fijn
luchtstroompje blies tegelijkertijd een gaatje in de ’kneep’, door welke
opening via de stengel de lamp luchtledig gepompt en met gas gevuld
kon worden. De transportband nam het geheel mee naar een volgende
machine en daar werd de dubbel gespiraliseerde gloeidraad aan de uit
einden der toevoerdraden geklemd en op de steundraden gelegd, welker
uiteinden tot oogjes werden omgebogen.
Hoewel de machines geheel automatisch werkten, kon men toch het
menselijk toezicht niet ontberen en voortdurend werd er dan ook
scherp opgelet of alles goed ging. Claxons, geprojecteerde beelden van
het brugje en andere vernuftige apparaten en methodes stelden de
man, die het toezicht hield, onmiddellijk in kennis van elke afwijking
van de normale gang van zaken. Bovendien waren er tal van auto
matisch werkende vergrendelingen, die maakten dat, wanneer eens
een onderdeel niet bijtijds op zijn plaats was, geen verder materiaal
voor deze mislukte lamp werd verspild.
Een andere machine bracht de ballon, waarop reeds het merk en het
aantal watts en dekalumen waren gestempeld, over het ’brugje’, de
ballon werd aan de glazen flens van het brugje vastgesmolten, via de
stengel luchtledig gezogen, en vervolgens met het edelgas argon ge
vuld. Dit was alles een kwestie van slechts enkele seconden, waarna
de stengel werd dichtgesmolten en de ballon met inhoud via een
transportband naar een volgende machine met roterende tafels werd
gevoerd: de gipsmolen, waar de Edison-schroefhuls met behulp van
speciale kit of lampengips werd opgezet. In deze zelfde machine werd
de lamp in vijftien verschillende etappes uitgebrand om de eventuele
restjes zuurstof langs chemische weg, en wel met behulp van fosfor
op de gloeidraad, te verwijderen. Tenslotte werden de toevoerdraden
aan de contacten van de schroefhuls gesoldeerd.
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En hiermee was dan de gloeilamp klaar, niet voor verzending, maar
voor de laatste controles. Het langdurige proces, — het bereiden van
glas en het blazen der ballonnen — het gloeien en hameren van wol
fraam en het trekken van steeds fijnere draden — het construeren van
de vele glazen en metalen onderdelen, — de vele bewerkingen en
controles, die weken vergden: zij alle vonden hun bekroning in de
gloeilampenfabriek, waar in ongeveer een kwartier honderden auto
matische handelingen van gemechaniseerde handen het product samen
stelden, dat Nederlands licht over de ganse aardbol deed schijnen!
Toen de jongens van de Hobby Club Zaltbommel in het Philips Ontspanningsgebouw zaten te genieten van een heerlijke Brabantse
koffiemaaltijd, waren ze nog diep onder de indruk van het ingewik
kelde fabricageproces, dat nodig was om een ogenschijnlijk zo een
voudige gloeilamp te verkrijgen. Je kocht voor een paar kwartjes of
voor een gulden een lamp, schroefde haar in de fitting, draaide een
knopje om en je had licht! Eenvoudiger kon het niet, en toch . . .
’Wij, moderne mensen,’ zei de ingenieur, die hen ’s morgens had ont
vangen, 'aanvaarden al deze wonderen der techniek zo gemakkelijk,
bijna als iets vanzelfsprekends. Dat komt doordat wij er van jongsaf
aan mee zijn opgegroeid. En toch, als je bedenkt hoeveel technisch
ontwikkelingswerk, hoeveel denken en speuren, hoeveel uitvindingen
en ontdekkingen, proefnemingen en onderzoekingen, hoeveel con
structieve arbeid en ook hoeveel mislukkingen en teleurstellingen
hieraan vooraf zijn gegaan, en dat alles voor één object, de gloeilamp,
dan duizel je. Vanmorgen heb je gezien hoe één bepaald type gloei
lamp gemaakt wordt en hoeveel machines en mensen daarvoor nodig
zijn. Welnu: we hebben hier tienduizenden verschillende types gloei
lampen gemaakt! En zo’n gloeilamp is nog betrekkelijk eenvoudig
vergeleken met de zo ingewikkelde radiobuizen, waaraan bovendien
nog veel hogere eisen wat betreft de precisie worden gesteld. En zo’n
radiobuis is nog maar weer één van de vele honderden onderdelen
van de moderne radiotoestellen, waarvan wij hier tientallen verschil
lende types maken. En die radiotoestellen vormen weer op hun beurt
nog maar een onderdeel van ons fabricageprogramma, dat duizenden
van de meest uiteenlopende producten omvat . . .
’Hier in Eindhoven kunnen we ons wel enigszins een beeld vormen
van de ontwikkelingsgang van Edisons eerste gloeilamp tot de lamp
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van vandaag. En dan komen we tot de conclusie dat duizenden tech
nici en wetenschappelijke onderzoekers over de hele wereld hieraan
vele tientallen jaren gearbeid hebben. Ja, aan die ene gloeilamp! Vele
tienduizenden mensen houden zich bezig met de fabricage, terwijl
honderdduizenden voortdurend in de weer zijn met het winnen van de
grondstoffen, het vervoer, de verkoop en het installeren van gloeilam
pen. En dan vraag je je af: is die gloeilamp al dat gezwoeg waard?
’Ons antwoord kan volmondig ”Ja!” zijn, want voor honderden millioenen mensen is de gloeilamp het kunstlicht bij uitnemendheid.
Onderschat het belang van dit kunstlicht niet, want het heeft de mens
een nieuwe vrijheid geschonken: het in vele opzichten onafhankelijk zijn
van het zonlicht. Misschien herinneren sommigen van jullie zich nog wel
hoe somber alles in de oorlog was door de verduistering. En in de honger
winter, toen er geen stroom was, snakte men niet alleen naar voedsel,
maar ’s avonds ook naar krachtig kunstlicht! En er is dan ook geen twij
fel dat licht, ook kunstlicht, ons gelukkig maakt óf, om juister te zijn,
gelukkig kan maken.
’En dat geldt eigenlijk voor al die andere technische middelen, waar
van wij ons dagelijks bedienen: de radio, die ons de mooiste muziek
kan schenken, de bioscoop die ons verre landen kan laten zien, de
fiets, die ons naar buiten, naar bos, hei en strand kan brengen, het
fototoestel, dat onze mooiste herinneringen voor altijd in zilveren
beelden voor ons kan vasthouden. Zij alle kunnen ons leven verge
makkelijken, veraangenamen of verdiepen, zij alle kunnen bijdragen
tot ons geluk. Maar of dit gebeurt, hangt af van . . . ons zelf!
’En dat is waar ik eigenlijk heen wil. De techniek wordt vaak, vooral
door jongens, verafgood, aanbeden. Dat is fout en dat is gevaarlijk,
heel gevaarlijk zelfs! Het is ontegenzeglijk een feit, dat de techniek
enorm boeiend, geweldig interessant is, een prachtig object om je in
te verdiepen of je krachten op te beproeven, hetzij als liefhebberij,
als hobby, hetzij als beroep. Maar met dat al mag je nooit vergeten
dat de techniek géén doel is, maar . . . middel
middel!! Als een instrument in
ónze handen kan de techniek een middel zijn om het stoffelijke en
geestelijke welzijn van de mens en mensheid te bevorderen. Ik zeg
”kan”, want ook kunnen wij de techniek maken tot een bedreiging
van de mens.
’Dappere pioniers hebben hun leven gewaagd om de mens te doen
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vliegen. En er kwamen vliegtuigen, die sneller, steeds sneller vlogen.
Het vliegtuig kan de volkeren dichter bij elkaar en tót elkaar brengen
en dat deed het ook. Maar tevens ontwikkelde men het vliegtuig tot een
moordwerktuig zonder weerga! Een jong genie schonk de wereld de
radio. Veel goeds kwam er uit voort, redding voor schipbreukelingen
en kunstgenot voor de massa, maar ook werd die radio gebruikt om
andere landen uit te schelden en het eigen volk tot oorlog op te hitsen.
Grote, onbaatzuchtige geesten als madame Curie deden ontdekkingen,
die het menselijk lijden konden verzachten en die ons de weg openden
naar een nieuwe energiebron met ongekende mogelijkheden. En wat
deed de mens? Hij ontwikkelde de atoombom . . .
’En dan denken we dat we hele pieten zijn vergeleken met vroegere
generaties, wij met onze supersonische vliegtuigen, onze televisie,
onze electronische rekenmachines en al die andere technische superprestaties, maar in zeker opzicht zijn we stumpers omdat we niet
weten hoe we dit alles moeten gebruiken, omdat we er elk ogenblik
domme dingen mee doen. Door de snelle vorderingen van het natuur
wetenschappelijke onderzoek heeft de techniek zich eveneens snel
kunnen ontwikkelen, maar nooit heeft de mens zich voldoende op zijn
technische creaties bezonnen. Het resultaat is dat de techniek in vele
gevallen schandelijk misbruikt is en dat wij hard op weg zijn een slaaf
te worden van het product van onze eigen geest en handen. En dat
terwijl de techniek alle mogelijkheden in zich bergt om het geestelijke
en lichamelijke welzijn van de mensheid te bevorderen. Techniek kan
immers betekenen het opwekken van arbeidsvermogen en daardoor
ontginning, landbouw en oogst, warmte, licht en electriciteit! Tech
niek betekent machines voor het winnen van grondstoffen, voor
transport en voor de productie van voedsel, kleren en andere materiële
levensbehoeften — voor allen!
’En hier ligt een taak voor jullie, jongere generatie! Tracht te leren
van de fouten van deze en voorgaande generaties en doe al wat je
kunt om die techniek niet alleen te perfectionneren, maar bovenal om
de techniek op de juiste manier te gebruiken. En de enige juiste manier
is: als een middel, niet tegen de mens, maar uitsluitend ten behoeve
van de mens. Opdat die techniek wordt geen vloek, maar een zegen
voor de ganse mensheid!”
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Het is niet nodig., dat iedereen zo knap is, dat hij pro
fessor kan worden. Ook jongelui met middelmatige
begaafdheid kunnen het ver brengen.
Of iemand slaagt in het leven, is nog van heel andere
dingen afhankelijk dan van kennis. Ik weet nu, dat
'trouivc plichtsbetrachting'1 een daarvan is. Toen ik op
de middelbare school was, besefte ik dat nog niet. Mij
ontbrak het toen aan de ernst. Maar het ogenblik komt,
waarop men dat moet inzien. Dat ogenblik komt, wan
neer men voelt, dat het van de plichtsbetrachting afhangt
of men slagen zal in het werk, het beroep dat men heeft ge
kozen. Wanneer het als het ware gaat om: erop oferonder.
Tot die plichtsbetrachting behoort ook de stiptheid. Het
gevoel daarvoor ontbreekt tegenivoordig bij vele jongeren,
helaas ook bij sommige ouderen. En het is toch zo belang
rijk. Wat zal b.v. de klant denken met wie men op een
bepaald uur een afspraak heeft gemaakt, en men houdt
zich niet daaraan? Hij zal dit als een gebrek aan interesse
beschouwen, en daardoor kan men hem verliezen.
Belangrijk is ook de moed. De moed om te doen wat
men weet, dat juist is. De moed om iemand in de ogen
te zien. De moed, die gegrond is op een zuiver geweten.
En dan tenslotte nog iets, dat ik ook als iets heel be
langrijks heb ontdekt. Dat is de fantasie. De fantasie in
de werkelijkheid. Men moet dingen zien in de toekomst.
Mogelijkheden, die er nu nog niet zijn, maar misschien
over vijfjaar. Men kan dat ook visie noemen. Het komt
er op aan zich vrij te houden van de sleur, en steeds te
denken: Kan dat niet ook anders? Kan dat niet beter?
Ik heb gevonden, dat fantasie een van de belangrijkste
dingen is, die de mens doen slagen in het leven.
Nogmaals, wij moeten niet alleen naar de professoren
kijken, wij moeten het in het leven hebben van de ge
middelde jongeman, mits die maar niet alleen vcrlrouivl
op kennis, maar ook op plichtsbetrachting, karakter en
fantasie.
Dr A. F. Philips
in een toespraak tot de jeugd op 15 Maart 1949
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Televisie! Onmiddellijk verbonden de jongens van de Hobby Club
Zaltbommel dit begrip met het verhaal dat zij kenden van Paul Nipkow, die als arm en eenzaam student op kerstavond 1883, toen ande
ren het feest van het Licht vierden, op een bank op straat gezeten het
idee had uitgewerkt, waaraan de stoutste fantast in die tijd niet had
durven denken. Wat Paul Nipkow die nacht als een visioen had gezien,
zouden zij nu als even fantastische werkelijkheid aanschouwen.
De jongens kwamen in een reusachtige zaal, waar honderden meisjes
en mannen bezig waren met de montage van radio-ontvangers en . . .
televisietoestellen! Even moesten ze denken aan hun bescheiden club
lokaal in Zaltbommel, waar het vooral ’s winters zo heerlijk en gezellig
was. Vier werkbanken hadden ze daar: anderhalve werkbank voor dc
leden van de afdeling Radio, die daar uit oude, soms op de markt ge
kochte onderdelen één-buizertjes of twee-pittertjes in elkaar zette,
één werkbank voor de Modelbouwers, die met eindeloos geduld vlieg
tuigjes of modeltreinen construeerden, één werkbank voor Timmeren
en Metaalbewerking en een halve werkbank voor de afdeling Schei
kunde met haar potjes en kolfjes. En dan het vlierinkje niet te ver
geten, hun donkere kamer met het door hen zelf gebouwde vergrotingsapparaat, waarop ze zo trots waren. En het tafeltje bij het raam, waar
geboetseerd en getekend werd . . .
Wat ze nu voor zich zagen, leek op een Hobby Club zoals ze zich die
in hun stoutste wensdromen voorstelden en zelfs dan nog honderd
voudig vergroot. Wat een ruimte, wat een gereedschap en wat een
prachtige onderdelen en instrumenten! Het begin was eenvoudig: een
groot metalen chassis met een aantal gaten er in. In die gaten werden
wat onderdelen gemonteerd en daarna begon de bedrading. Naast el
kaar zaten enkele tientallen meisjes en elk daarvan werkte ongeveer
12 minuten aan één apparaat. Daarna werd het werkstuk naar een
volgend meisje geschoven. Rappe en vooral handige meisjesvingers
legden tientallen draadverbindingen en bevestigden de kleine weer188

Dc radiotechnicus aan het werk met soldeerbout en meetinstrumenten

standen en condensatoren. Naarmate de Hobby Club verder kwam,
werd het toekomstige televisietoestel steeds ingewikkelder en dc
jongens vroegen zich met verbazing af hoe de meisjes die vele honder
den draadjes uit elkaar konden houden. Om de zoveel meisjes was er
één die met verrassende vlotheid alle gemaakte verbindingen vast
soldeerde. Daar moesten de leden van de afdeling Radio van de Hobby
Club eens in de leer gaan! En voortdurend kwam er meer bij tot het
apparaat tenslotte een zeshonderdtal onderdelen en meer dan duizend
verbindingsdraden bevatte!
Al deze verbindingen moesten gecontroleerd worden en daartoe tast
ten enkele meisjes met twee stiften tientallen soldeerpunten af, waar
bij ze op een milli-ampèremetcr bepaalde uitslagen moesten krijgen.
Was alles in orde, dan kwamen de vele radiobuizen er in en werd met
behulp van de allernieuwste meetinstrumenten en signaalgeneratoren
het apparaat ’afgeregeld’. Hierna werden de luidspreker en de reus
achtige electronenstraalbuis, waarin het beeld gevormd zou worden,
ingebouwd en volgden weer andere controles en metingen. Tenslotte
kwamen de gereedgekomen apparaten in een donkere ruimte, waar
tientallen televisie-ontvangers proefdraaiden. Wat een wonderlijk ge
zicht was dat, al die lichtende beeldschermen, waarop een merkwaar-
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dig patroon van blokjes, bestaande uit fijne rasterpunten, te zien was.
?
Aan elk apparaat was 12 uur gewerkt . . . En nu gingen ze naar.
De ELA-studio, een met de modernste middelen en volgens de nieuw
ste acoustische inzichten ingerichte geluidsopname- en wcergavestudio, een lust voor het oog door zijn luxueuze stoelen en zijn prachtige
houtsoorten, maar bovenal een dorado voor jonge mensen met een
hobby voor techniek. Rondom waren, geluiddicht geïsoleerd door
dubbele glazen ruiten, opname- en regelkamers, langs de wanden ston
den alle mogelijke versterkers, grainofoons en geluidsopname-apparaten en verder was er een reusachtig klankbord met wel twintig luid
sprekers . . .
Toen iedereen zat, begon na een korte inleiding over geluidstechniek
de demonstratie met het draaien van een door Philips opgenomen
langspeelplaat. Voor de meeste jongens was dit de eerste kennismaking
met de onbreekbare langspeelplaat met zijn uiterst fijne groeven waar
op drie kwartier muziek kon worden vastgelcgd. De kwaliteit van het
geluid was in één woord schitterend, van naaldgcruis viel practisch
niets te bespeuren. Een jongen, die vooraan zat, kreeg een bedieningskastje met een groot aantal drukknoppen en signaallampjes voor zich.
Hij mocht elke knop en combinatie van knoppen indrukken en dat
werd een waar feest, want zo’n drukknop stelde een luidspreker in
werking en er waren luidsprekers voor de meest uiteenlopende ver
mogens. Al gauw had de jongen door hoe hij het spelletje het beste
speelde. Was er een vioolsolo, dat liet hij die door één kleine luidspre
ker weergeven en zette het orkest in, dan schakelde hij een half dozijn
krachtluidsprekers in. Hoorde hij pauken, dan stelde hij een groep
luidsprekers rechts op het klankbord in werking, kwamen er trom
petten, dan nam hij een groep links. En bij een fortissimo van het hele
orkest schakelde hij alle luidsprekers in, twintig in totaal. Het resul
taat was overdonderend, terwijl het geluid toch gaaf bleef. De ver
sterker, die daarvoor zorgde, was dan ook geen klein kindje: 200 watt.
Doordat het geluid uit verschillende richtingen kwam, had het wel
iets weg van stereofonie, waarvan de Hobby Club Zaltbommel al zo
veel gehoord had. Maar dat was slechts schijn. Of ze eens echte stereo
fonie wilden horen? Nou en of! En wat graag zelfs! Aan de hand van
een tekening werd het principe uiteengezet. Bij de opname twee ver
schillend opgestelde microfoons met aparte versterkers en twee af190

zonderlijke geluidsopnamen. Dito bij de weergave met als resultaat...
Het was wonderlijk, maar de hele zaal was vervuld van vage, losse ge
luiden, die niet uit de twee grote, aan weerszijden van het podium op
gestelde luidsprekerkasten, maar uit alle hoeken van de ELA-studio,
uit de ruimte schenen te komen. Het was het stemmen van de instru
menten. Toen hoorden de jongens van de Hobby Club Zaltbommel
de doordringende toon van de hobo en dat niet alleen: ze hoorden hoe
de hoboïst het hele orkest langs ging om de a te blazen, waarop de an
dere musici hun instrumenten konden stemmen. Ze hoorden hem
bewegen . . .
Kort daarop een aanzwellend klaterend geluid, applaus, dat zich van
het rechterpodium, waar Eduard van Beinum binnenkwam, voort
plantte naar de zaal en naar het balkon. Dat was de ELA-studio niet
meer. Want als ze hun ogen sloten, openden zich de wanden, vielen
deze geheel weg, hoorden ze, neen, ’voelden’ ze dat ze niet meer bij
Philips, maar in een reusachtige holle ruimte, zoals die van de grote
zaal van het Amsterdamse Concertgebouw, zaten . . .
Daarop daalde over alles een doodse stilte en zette het orkest het
zwaarmoedige Adagio van Beethovens derde Leonore-ouverture in.
Eerst was er geen ELA-studio en geen concertzaal meer, maar slechts
muziek, die de toehoorders meesleepte naar de hoogste toppen en de
diepste dalen van smart en geluk. Maar plotseling realiseerden de
jongens van de Hobby Club Zaltbommel zich dat de vloed van klan
ken uit de ruimte tot hen kwam. Met hun oren voelden ze, neen, ’zagen’ ze, hoe de contrabassen rechts op het podium een melodie inzetten,
hoe het thema door de celli werd overgenomen, hoe het zich als een
wervelwind voortplantte en zich tenslotte verplaatste naar links,
waar de eerste violen het in een jubelend gezang deden overgaan. Hier
de fluiten, ginds de trompetten, daarachter de pauken, rechts de
bassen, — er was geen twijfel mogelijk.
Het muziekdrama naderde in onstuimige klankstuwingen zijn hoogte
punt. Nu zou over het lot van de gevangen Fidelio in de meest tra
gische zin beslist worden, maar toen weerklonk plotseling van de
muren van de gevangenis het trompetsignaal, dat de naderende bevrijding aankondigde. Enkele jongens wisten dat de trompettist deze
fanfare niet in de zaal, maar in de gang achter het podium stond te
blazen. En zij realiseerden zich hoe groot het wonder was dat de
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stereofonie kon laten horen van hoever dit trompetgeschal kwam; dat
zij in staat was de ruimte in al haar diepten en hoogten weer te geven
en ’levende’ muziek voort te brengen.
Opeens hoorde de Hobby Club Zaltbommel in de verte een paard en
wagen aankomen. Er stond zeker ergens een raam open. Wat, een
raam open? Maar dat kon immers niet, ze zaten op de zesde verdie
ping in een geluiddichte studio! Het paard kwam dichterbij, oh zo
duidelijk hoorde je het gekletter van de hoeven op de straatstenen!
Uit een heel andere richting hoorden ze nog een ander geluid: een
stoomtrein. En achter hen blafte een hond ! Zou dit . . .?
Inderdaad, ook dit was een fascinerend staaltje van de mogelijkheden
der stereofonie. Het zaallicht was geleidelijk uitgedoofd en de Hobby
Club Zaltbommel zat midden in een verkeersdrukte. Aan alle kanten
werd ze omringd door remmende, optrekkende, schakelende, of ge
woon rijdende auto’s, door fietsen, sleperskarren, pratende mensen,
blaffende honden, treinen, een vliegtuig ... en dat alles klonk zo sug
gestief en zo natuurgetrouw dat je zou zweren dat het echt was! Toch
zat die hele verkeersdrukte in een rolletje onaanzienlijk bruin band,
dat veel weghad van doodgewone serpentine . . .
Ook de stemmen van de jongens van de Hobby Club Zaltbommel
werden met behulp van een magnetofoon in zo’n rolletje ’serpentine’
vastgelegd. Een meneer maakte een praatje met hen, een jongen floot
een deuntje, twee anderen zongen een liedje, het bandje werd met
grote snelheid teruggedraaid waarbij de jongens hun stemmen als
nerveuze kwettergeluidjes hoorden, een kleine schakelmanoeuvre en
daar hoorden ze hun praten, zingen en fluiten even gaaf en helder alsof
je het in werkelijkheid hoorde. Het wonder van de gemagnetiseerde
band . . .
Op de begane grond wachtte de Hobby Club Zaltbommel al weer een
andere technische verrassing. De jongens mochten daar even een
kijkje nemen in de Philips-televisiestudio, waar men druk bezig was
de jeugduitzending, die over drie kwartier zou beginnen, voor te be
reiden. De studio baadde in een zee van licht, afkomstig van vele tien
tallen watergekoelde super-hoge-druk-kwikdamplampen, die in hele
trossen bij elkaar hingen. Het licht was hagelwit en het merkwaardige
was, dat het in ’t geheel geen warmte verspreidde. Op ingenieus ge
construeerde wagentjes waren de indrukwekkende televisiecamera’s
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gemonteerd. Machtig interessant vonden de jongens ook de panelen,
waarop de beelden en geluid gecontroleerd en geregeld werden. Ze waren
bezaaid met draaiknopjes, schakelaars, meetinstrumenten en schermen
van electronenstraalbuizcn, waarop de beelden zichtbaar werden.
Als er één gebouw was, waarvan de naam de Hobby Club Zaltbommel
als muziek in de oren klonk, dan was dat het Philips Natuurkundig
Laboratorium. Die naam wekte visioenen op van geheimzinnige proe
ven, van hoogspanning en wat al niet meer. En het was dan ook geen
wonder dat de verwachtingen hooggespannen waren toen de Hobby
Club Zaltbommel het zo uitgestrekte laboratoriumgebouw, waar wel
bijna duizend mensen zich met wetenschappelijk onderzoek bezig
hielden, binnengingen. Wat ze nu gingen bekijken? De rondleider
wilde het niet verklappen en lachte geheimzinnig. Het geduld van de
jongens werd op de proef gesteld, want ze liepen de ene lange gang na
de andere door, gangen, waaraan geen eind scheen te komen tot . . .
HOOGSPANNING LEVENSGEVAARLIJK! stond er met reuzen
letters op een groot bord. Boven twee hoge deuren brandde een rode
waarschuwingslamp, langs de wanden waren schakelpanelen en ver
spreidden enkele wonderlijk uitziende buizen een spookachtig blauw
licht. Welke jongen ging onder een veilig geleide niet graag eens een
ruimte binnen, die zo nadrukkelijk met Hoogspanning levensgevaarlijk
werd aangeduid? Welnu: de Hobby Club Zaltbommel mocht binnen
gaan in wat zonder overdrijving het heiligdom der heiligheden van het
laboratorium genoemd kon worden. En daarbinnen stonden de jongens
sprakeloos te kijken naar iets dat hen als technische hobbyanen in
wilde verrukking bracht!
Het was een huizenhoog oprijzende hoogspanningsgenerator met
glanzende Philite-zuilen en gestroomlijnde metalen afschermkappen,
waarmee spanningen van meer dan een millioen volt konden worden
opgewekt! Eén millioen volt! De jongens trachtten zich voor te stel
len hoe ontzettend hoog deze spanning wel was en vroegen zich af hoe
lange vonken je daarmee zou kunnen trekken. Waren ze zelf niet in
hun Hobby Club bezig met de constructie van een Ruhmkorff-inductor, waarmee ze een spanning van 50 000 volt hoopten te halen? Hier
werkte men met spanningen, die twintig maal zo hoog waren!
De rondleider legde uit dat deze hoge spanningen werden gebruikt
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voor het versnellen van de positief geladen atoomkernen van b.v.
’zwaar’ waterstofgas teneinde daarmee andere atoomkernen te bom
barderen en atoomsplitsing te bewerkstelligen. Het toverwoord
'Atoomsplitsing ’ maakte zo mogelijk nog meer indruk op de jongens
dan de krachtterm 'hoogspanning’, temeer omdat de rondleider hun
had verteld dat een proef met atoomsplitsing op het programma
stond. Of men met zo’n hoogspanningsgenerator vonken kon trekken?
De hoogspanningsgenerator werd ingeschakeld en vol spanning wacht
ten de jongens af wat er nu gebeuren zou. Geleidelijk aan werd de
spanning opgevoerd . . . 100 000 volt . . . 200 000 volt . . . 500 000 volt
. . . 700 000 volt ... de jongens zagen hoe hun haren recht overeind
gingen staan . . . 900 000 volt ... en opeens schalde en knalde een
verblindende vuurstraal door de hoge, holle ruimte, sloeg tegenover
de verbijsterde gezichten met oorverdovend geweld een bliksemschicht
omlaag, even later gevolgd door een tweede, nog heftiger ontlading.
Met kloppend hart aanschouwden de jongens dit helse tafereel van
milliarden electronen, die uit hun verband werden losgescheurd en
zich een weg door de lucht baanden. Adembenemend was het!
Er stond nog een tweede hoogspanningsgenerator, maar deze was be
stemd voor het versnellen van negatief-geladen deeltjes, electronen.
Ook in de electronenmicroscoop en in röntgenbuizen werkte men met
snelle electronen, maar deze bleven daar binnen een luchtledige buis.
Hier kon men de electronen door een dun metalen vliesje naar buiten
laten treden. Röntgenstralen maakten in dierlijke en plantaardige
weefsels electronen vrij, die dan een bepaalde, soms genezende uit
werking hadden. Voorde bestudering van deze biologische effecten lag
het nu voor de hand het levende weefsel direct met electronen te be
stralen en dat gebeurde hier dan ook.
Bij het demonstreren van deze electronenversnellingsinstallatie moest
de Hobby Club op een behoorlijke afstand blijven, niet alleen vanwege
de hoge spanningen, maar vooral omdat die ultra-snelle electronen en
de door hen opgewekte röntgenstralen verre van onschuldig waren.
Het zaallicht werd gedoofd en plotseling zagen de jongens onder de
hoogspanningsgenerator in de lucht een zwak, violet-kleurig en kegel
vormig lichtschijnsel: de gasmoleculen van de lucht, die door botsing
met de uiterst snelle electronen lichtgevend waren geworden. Onder
de lichtkegel straalde in felle, geel-groene glans een stuk met chemi-
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sche stoffen geprepareerd papier. Een ingenieur trok aan een touwtje,
waardoor in de electronenbundel fluorescerend poeder werd geblazen.
Dit leverde een schitterend schouwspel op, want onder het bombarde
ment der snelle electronen werd het poeder fel lichtgevend.
De rondleider haalde een zilveren gulden uit zijn zak. Deze zou in de
andere hoogspanningsgenerator aan een bombardement van zwarewaterstofkernen, versneld door een spanning van een millioen volt,
worden blootgesteld. Maar eerst moest iedereen de hoogspanningshal
verlaten, want nu werd het in de hele ruimte gevaarlijk. Iedereen ging
naar buiten, de met lood beklede deuren werden gesloten en door een
venster van loodglas kijkend stelde de ingenieur het electrische kanon
in werking. Anderhalve minuut lang werd de gulden beschoten met de
zware-waterstofkernen.
Uiterlijk was er niets veranderd aan de gulden, maar een gedeelte van
het zilver was nu radio-actief en dat werd bewezen door de gulden, die
wegens zijn straling nog niet met de hand mocht worden vastgehou
den, in de nabijheid van een zgn. Geigerteller te houden. Dit instru
ment verraadde door tik-geluiden dat de gulden de zgn. bêta-deeltjes,
electronen uitstraalde. De banen van deze deeltjes werden zicht
baar gemaakt in een nieuw type Wilson-kamer, een cylindrische glazen
bak, waarvan de onderkant zeer koud en de bovenkant warmer was.
Hierin bevond zich alcoholdamp, die gedeeltelijk oververzadigd was.
Tegelijk met de zilveren gulden was een stukje zilverdraad met zwarewaterstofkernen gebombardeerd en de banen van de bêta-deeltjes,
die het zilverdraad uitzond, werden in de Wilson-kamer zichtbaar,
doordat zich daar condensatiekernen vormden, met als gevolg daar
van reeksen van zwevende alcoholdruppeltjes, die door de felle zijde
lingse belichting en de zwarte ondergrond als lichtende lijntjes zicht
baar werden. Deze lijntjes waren dus het spoor van de uitgestraalde
deeltjes!
In een aparte studio van het natuurkundig laboratorium stonden
enkele rijen stoelen met daarvoor een groot, zwart en geheimzinnig
uitziend apparaat. Ook stond er een gewone televisieontvanger en op
het beeldscherm daarvan zag de Hobby Club het begin van de jeugd
uitzending: de wapperende vlag met de woorden ’Philips Experimen
tele Televisie-uitzending’. In het beeld verscheen een charmant uit
ziende omroepster, die aankondigde, dat meisjes van een Montessori-

195

school deze middag een demonstratie zouden geven van rhythmische
gymnastiek. Beeld en geluid waren heel duidelijk, maar voor zo’n
zaal was het beeld eigenlijk wel wat klein. Het was meer voor huis
kamergebruik. Toen werd het grote, zwarte apparaat ingeschakeld en
even later verscheen op een projectiescherm van liefst drie bij vier
meter hetzelfde beeld, maar nu reusachtig groot. Dat had Paul Nipkow moeten aanschouwen, dit brillante gevolg van zijn geniale idee.
Want hoe mooi, hoe scherp en lichtsterk, en hoe plastisch door de
goede belichting en contrasten waren deze kolossale televisiebeelden !
Was het niet een wonderlijk idee dat enkele honderden meters verder
wat schoolmeisjes met veel fantasie en gratie allerlei dansen improvi
seerden en dat zij hier dit zo spontaan uitgevoerde ’ballet’ op hetzelf
de moment konden aanschouwen, dit alles dank zij een uiterst ge
compliceerde en geraffineerde toepassing van electronenbuizen? Zelfs
de jongens, die zo ongeveer wisten hoe televisie werkte, moesten toe
geven dat ze dit, ondanks hun technische kennis, niet anders konden
aanvoelen dan als een indrukwekkend en ondoorgrondelijk mysterie.
Veel konden ze zich voorstellen: hoe in de televisiestudio het lenzen
stelsel van de televisiecamera een beeld van de meisjes op de millioenen
zilverbolletjes van de mozaïekplaat projecteerde en hoe een electronenstraal met razende vaart over de zilverbolletjes heen en weer zwiep
te, deze aftastte en de daarin opgehoopte electriciteit ontlaadde. Hoe
deze ontladingen als bliksemsnel veranderende stroompjes door radio
buizen versterkt werden en tenslotte de draaggolf van de zender met
haar tientallen millioenen trillingen per seconde moduleerden. Dc
radiogolven transporteerden de tot snelle rhythmische trillinkjes ont
lede dansgroep van de zend- naar de ontvangantenne, en wekten
daarin uiterst zwakke hoogfrequent-stroompjes op, die in een laby
rint van radiobuizen, spoelen, condensatoren en weerstanden gelijk
gericht en versterkt werden tot ze krachtig genoeg waren om in een
electronenstraalbuis de sterkte te beïnvloeden van een even snel als in
de iconoscoop heen en weer zwiepende bundel van electronen, die met
een vaart van tienduizenden kilometers per seconde tegen een scherm
botsten. De jongens konden het zich voorstellen hoe daar op het fluo
rescerend scherm door de botsende electronen een lichtende punt ont
stond, die zich zo snel over het scherm bewoog, dat het trage mense
lijke oog dit als een compleet beeld waarnam. Maar hoe deze helesrs196
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sleep van technische apparaten en natuurkundige verschijnselen — van
de foto-electrische mozaïekplaat in de iconoscoop tot de 50 000 volt
projectie-electronenstraalbuis en het optisch systeem van holle spie
gels en correctieplaten — hun uiteindelijk die leuke, lieve meisjes voor
toverde . . . hoe je daar ook over nadacht dit was en bleef een machtig
en onbegrijpelijk Wonder!
En deze demonstratie van grootbeeldtelevisie was nog niet het einde
van de electronische wonderen, die de Hobby Club Zaltbommel die
middag aanschouwde, want toen de jongens de collegezaal van het
natuurkundig laboratorium binnengingen, stond daar al weer een
hele rij van de vreemdsoortigste apparaten op hen te wachten. Wat
vonden ze het ’echt’, die collegezaal, met haar in een halve cirkel
amphitheatersgewijze oplopende stoelen en lessenaars en de nog zo
jonge natuurkundige, die hun bezoek aan Philips met demonstraties
en een lezing over electronica zou besluiten.
De demonstraties begonnen met de werking van een modern Philipsröntgenapparaat. De zaal werd donker gemaakt en een vierkant
scherm straalde een groen licht uit. Een jongen werd tussen de röntgenbuis en het fluorescerend beeldscherm geplaatst en duidelijk zagen
zijn vrienden zowel de knopen van zijn jasje als de ribben in zijn borst-
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kas. Ja, zelfs zijn hart was als een donkere vlek zichtbaar. Zeer duide
lijk en contrastrijk was het beeld toen de jongen zijn hand in de stra
lenbundel hield. Zij, die vooraan zaten, konden zelfs zien dat de stuk
jes been van zijn vingerkootjes niet pal tegen elkaar zaten.
Van enorm belang waren de electronische meetinstrumenten en als
voorbeeld daarvan werd de electronenstraaloscillograaf gedemon
streerd, waarmee alle mogelijke electrische en mechanische trillingsverschijnselen, hoe snel ook, door een ’schrijvende ’ electronenbundel
als een lichtende grafiek zichtbaar gemaakt konden worden. De elec
tronenstraaloscillograaf en een zgn. toongenerator werden ingescha
keld en terwijl de Hobby Club een fluittoon hoorde, zag ze op het
beeldscherm een zuiver sinus-vormige golflijn: een grafiek van de geluidstrillingen. Bij hoger worden van de fluittoon werd de lengte van
de golfjes, dus de golflengte, kleiner. Daarna werd door middel van
een microfoon het menselijk stemgeluid zichtbaar gemaakt. Eén van
de jongens zei lang-gerekte klinkers en iedere klinker gaf weer anders
gegolfde lichtlijntjes. De vorm daarvan was voor die klinker karakte
ristiek. Gramofoonmuziek werd eveneens in beeld gebracht en deze
veroorzaakte op het fluorescerend scherm een waar ballet van de meest
grillig gevormde, spitse en bredere, en grotere en kleinere golflijntjes.
Hoe mechanische trillingen van motoren zichtbaar konden worden ge
maakt, werd gedemonstreerd met een stofzuiger. Terwijl deze aanstond,
werd er de stift van een electrodynamische trillingopnemer tegenaan
gedrukt, die de mechanische trillingen in stroompjes omzette. Deze
stroompjes bestuurden weer de schrijvende electronenbundel en het
resultaat was een nauwkeurige grafiek van de mechanische trillingen.
Volgens deze methode bestudeerde men tegenwoordig de trillingsverschijnselen van alle mogelijke machines, van het kleinste dameshorloge
tot de grootste vliegtuigmotoren en waren er fouten of onregelmatig
heden, dan kon men die dank zij de electronenstraaloscillograaf snel
en doeltreffend aantonen en opsporen.
De Hobby Club Zaltbommel had zich al verwonderd over de aanwe
zigheid van een vierbladige ventilator met aan de uiteinden der propellerbladen een touwtje met een lucifer. Waartoe zou dat nu weer
dienen? De ventilator werd in werking gesteld en tevens schakelde

men een verrijdbaar apparaat met een schijnwerper in. Door het op
volle toeren draaien van de ventilator waren de propellerbladen niet
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meer zichtbaar, maar plotseling vielen er felle lichtflitsen van de
schijnwerper op, die elkaar steeds sneller opvolgden en even later ston
de propellerbladen stil, maar hé, wat was dat ... de propeller had nu
acht bladen! En volkomen in strijd met de wetten van de zwaarte
kracht hingen enkele touwtjes . . . omhóóg en met aan hun bovenste
uiteinde een lucifertje! De propeller zag je stilstaan en toch draai
de hij vliegensvlug rond, want dat kon je duidelijk horen! Nu be
gon de propeller langzaam achteruit te draaien, tenminste zo leek
het . . . ach, nu draaide hij weer vooruit . . . langzamer, steeds lang
zamer ... en stond stil met vier bladen! Weer achteruit draaien, weer
vooruit draaien . . . weer stilstand met . . . twaalf bladen! Bij de uitleg
van dit gezichtsbedrog bleek dat de snelheid, waarmee de lichtflitsen
elkaar opvolgden regelbaar was en dat, als de propeller met vier bla
den schijnbaar stilstond, het licht steeds aanflitste als de bladen tijdens
het draaien in dezelfde stand waren. Kleine veranderingen in de snel
heid van opeenvolging der flitsen gaven de illusie van voor- of achter
uit draaien en door de propeller tijdens één omwenteling enkele malen
te belichten, vermenigvuldigde het aantal propellerbladen zich schijn
baar. Door één draai aan een knop kon de indruk gewekt worden dat
de propeller uit 32 of zelfs nog meer bladen bestond. De natuurkundige
vertelde als technische bijzonderheid dat de flitsen van deze strobos199

cooplamp slechts 1/100 000 seconde duurden en dat daarbij door een
met argon gevuld spiraalvormig gasontladingsbuisje een stroom van
2000 ampère ging, hetgeen een lichtsterkte van 2 millioen kaars op
leverde! De stroboscooplamp werd in de industrie en bij het technisch
en wetenschappelijk onderzoek gebruikt om bewegingsprocessen te
bestuderen. Doordat men elke periodieke beweging schijnbaar kon
bevriezen, kon men gemakkelijk afwijkingen constateren en fouten
opsporen.
De finale majestuoso van de demonstraties in het natuurkundig labo
ratorium werd gevormd door de nieuwste Philips-electronenmicroscoop, een indrukwekkend, glanzend wit apparaat, waarin alle hulpapparaten, tot de hoogspanningsgenerator toe, waren ingebouwd. De
jongens hadden al vaak van dit wonder der wonderen gehoord en ze
vonden het heerlijk dat ze de werking van deze topprestatie der mo
derne electronische techniek nu met eigen ogen zouden mogen aan
schouwen. In hun hooggespannen verwachtingen werden ze niet
teleurgesteld, want wat ze in een vergroting van honderdduizend maal
op het fluorescerend beeldscherm te zien kregen, was zo scherp, zo
duidelijk, zo mooi en zo hyper-interessant, dat ze het hun leven lang
niet zouden vergeten!
’Misschien heeft Gerard Philips’, zei de natuurkundige, ’in zijn jeugd
wel eens in de zgn. Geissler-buizen ontladingsverschijnselen met de
daarbij optredende lichteffecten gezien. Wellicht heeft hij toen reeds
kennis genomen van het feit, dat een magneet daarop invloed uit
oefende. Wat er eigenlijk aan de hand was, wist niemand in die tijd.
J. J Thomson, komt de eer toe in 1897 het bestaan te hebben aange
toond van het deeltje, waarvan onze Nederlandse professor Lorentz
al een vermoeden had gehad: het electron. En hiermee kon men veel
verklaren op ’t gebied van de ontladingsverschijnselen van de electriciteit, de lichtuitstraling en de bouw van het atoom dat voordien een
volslagen mysterie was. Maar dat dit electron, bestuurd door het men
selijk vernuft, in onze wereld een ware revolutie teweeg zou brengon,
daar had toen noch Lorentz noch Thomson een vermoeden van.
’En daarmee bedoel ik niet het electron als een elementaire bouwsteen
van alle materie, ook denk ik hierbij niet aan het electron als drager
van de electriciteit, die onze lampen doet branden, die in huizen en
fabrieken, in trams, treinen en schepen onze electromotoren doet draai-

200

en, en die wij toepassen in de telegraaf, de telefoon en nog duizenden
andere onmisbare werktuigen van onze moderne samenleving. Neen,
als ik ’t heb over het electron, dat in onze wereld een revolutie teweeg
bracht, dan bedoel ik daarmee het vrije, dus niet aan een geleider ge
bonden electron. De techniek van het vrije electron, de electronica,
heeft ons n.1. in staat gesteld de twee onmisbare factoren, die de mens
nodig heeft voor zijn bestaan, n.1. arbeid en intellect, te vervangen, te
vergroten en te verbeteren. De mogelijkheden van deze jonge techniek
zijn verbijsterend groot en ongelofelijk veelzijdig.
'Eerst de electronischc arbeid. Voor industriële verhittingsprocessen
maakt men steeds meer gebruik van hoogfrequent-verhitting, waarbij
radiogolven door de materie zelf in warmte worden omgezet. Om wis
selstromen gelijk te richten, past men gasgevuldc of hoogvacuum gelijkrichtbuizen toe, waarin ook weer vrije electronen het zo belangrijke
werk doen. Met gas of kwikdamp gevulde buizen kunnen in betrekke
lijk eenvoudige schakelingen gelijkstroom in wisselstroom omzetten.
Van groot belang is het electronisch schakelen, waarbij vonken voor
komen worden, weinig slijtage optreedt en gemakkelijk volgens een
bepaald programma automatisch geschakeld kan worden.
'Verrassende mogelijkheden biedt vooral het ultra-geluid, d.w.z. geluidstrillingen, die boven 20 000 hertz, boven onze gehoorgrens liggen.
Ultra-geluid wordt toegepast voor diepte-peilingen in zee, voor het op
sporen van haringscholen, bij het geodetisch onderzoek, waarbij men
uit voortplantingssnelheid en demping conclusies trekt omtrent de na
tuur der aardlagen. Verder past men ultra-geluid toe voor het opsporen
van fouten in metalen, voor het maken van moeilijk verkrijgbare
emulsies, b.v. in de chemische, pharmaccutische en fotografische in
dustrie, voor het doden van bacteriën, dus sterilisatie, voor massage,
voor het ontgassen van vloeistoffen, het verbeteren van de kwaliteit
van plantenzaden en knollen, het ”oud” maken van likeuren, voor het
zuiveren van lucht, ja, zelfs voor het zonder water, het droog reinigen
van vuil geworden textiel.
'Radar in al zijn verschillende vormen, röntgenbuizen, het bêtatron
en het cyclotron en niet te vergeten de radio en televisie - alle zijn het
toepassingen van electronischc arbeid, die de mens in steeds toene
mende mate van nut zullen zijn.
'En dan het electronisch "intellect”, dat o.m. werkzaam is op het ge-
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bied van de waarneming. Electronische zintuigen stellen ons in staat
temperaturen, drukken, lichtsterkten, vochtigheid, doorschijnendheid,
geleidingsvermogen, kleuren, zuurgraad, uitzetting en nog veel meer
te meten en de meest ingewikkelde trillingsverschijnselen te ana
lyseren. Maar ook kan het electronisch intellect voor ons regelen,
controleren, en zonodig alarm maken of ingrijpen en op den duur zal
het mogelijk zijn apparaten te construeren, die functies zullen ver
richten, welke overeenkomen met die, welke nu alleen nog maar door
het semi-automatisch gedeelte van het menselijk verstand vervuld
kunnen worden. Zo’n apparaat zal b.v. inlichtingen ontvangen over
de toestand van een machine, die onder zijn controle staat, het zal een
schakel vormen tussen deze inlichtingen en de handelingen, die nodig
zijn om de machine zo te laten werken alsof deze door een vakkundig
mens bediend wordt.
’Een jullie allen bekend voorbeeld op dit gebied is de zgn. automatische
piloot, die uitgerust met gyroscopen en een groot aantal clectronenbuizen in staat is een vliegtuig beter te besturen dan de mens dat kan.
De gedachten der ingenieurs gaan echter al veel verder en men denkt
reeds aan grote fabrieken zonder mensen, waar electronische appa
raten de machines bedienen en de hele productie regelen en controleren.
’Dan zijn er electronische apparaten in gebruik, die in beperkte mate
hetzelfde presteren als het menselijk geheugen en die het vermogen
hebben feiten te verzamelen, te selecteren en te bewaren om deze als
het nodig is weer op te diepen en eventueel te gebruiken voor het
nemen van bepaalde beslissingen of het doen van een keuze’.
’Tenslotte wil ik nog noemen de electronische rekenmachines, die de
meest ingewikkelde berekeningen kunnen maken in een fractie van de
tijd die men daarvoor met gewone rekenmachines nodig heeft. In
diverse landen zijn ze al in gebruik en daarbij zijn er enkele, waarin
meer dan 10 000 radiobuizen worden toegepast. Zo’n apparaat doet
over de vermenigvuldiging van twee getallen van tien cijfers een dui
zendste seconde en kan in uren wiskundige bewerkingen verrichten
waarvoor de knapste wiskundigen jaren nodig hebben.
’Overschat deze electronische apparaten echter niet, want al zijn ze op
den duur misschien in staat in een seconde duizend getallen van hon
derd decimalen met elkaar te vermenigvuldigen of machines te be
dienen, waardoor auto’s of vliegtuigen geconstrueerd worden zonder
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dat er een mensenhand aan te pas komt, oorspronkelijk scheppend
werk, al gaat het maar om een simpele tekening of een treffend ge
dichtje, daartoe zijn ze niet bij machte. Het zijn en blijven „machines”
en als we in dit verband over „intellect” spreken, is dat geen synoniem
van "verstand”.
’Electronica voor ontspanning en ontwikkeling: radio, bioscoop, gramofoon, televisie en electronische muziekinstrumenten; electronica
voor communicatie: draadloze telegrafie, beeldtelegrafie en telefonie
met verre landen, schepen, auto’s en vliegtuigen; electronica voor
navigatie: het zien door mist en duisternis en het zonder zicht binnen
loodsen van vliegtuigen en schepen met radar, plaatsbepaling met
loran en geluidsdetectie met sonar; electronica in de industrie in de
vele vormen van electronische arbeid en electronisch intellect, waar
van ik jullie voorbeelden heb genoemd - dit alles staat nog maar in
het begin van zijn ontwikkeling. Zoals eens de stoomkracht en de
clectriciteit de menselijke samenleving hervormd hebben, zo is thans
de electronica bezig het verkeer, de productie en het natuurweten
schappelijk onderzoek, en daarmee het leven op deze planeet, grondig
te veranderen. Bewegende clectronen bieden de mogelijkheid kleine
spanningsvariaties enorm te versterken en hebben zo weinig traagheid,
dat hun bewegingen practisch energieloos gestuurd kunnen worden
in een verwaarloosbaar korte tijd en gezien de ongekende mogelijk
heden die daaruit voortvloeien, is het geenszins overdreven als wij vast
stellen dat we aan het begin van een nieuw tijdperk staan, het tijd
perk der electronica!
’En tevens kunnen ■wij vaststellen dat, ofschoon het electron het klein-
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ste deeltje is dat wij kennen en de aarde liet grootste is, waarmee wij
een direct contact hebben, dat dit kleinste ten opzichte van dit groot
ste een steeds bclangrijker rol gaat spelen. De doorsnede van een
electron is een billioenste millimeter en het gewicht ervan een quadrillioenste milligram. De aardbol heeft een doorsnede van 13.000 kilo
meter en een gewicht van 6 quadrilliocn kilogram. En toch, ondanks
die onvoorstelbaar grote verschillen, kunnen we zeggen dat dank zij
het vernuft van de mens: het electron omspande de wereld !
’Maar waar het jullie, jonge mensen, bovenal om moet gaan, dat is de
toekomst! Het verleden is interessant en leerzaam, maar het is on
herroepelijk voorbij. Van werkelijk belang is alleen de toekomst en
daarop moet je het beste, dat in je is, concentreren. Leef in het heden
en kijk in de toekomst!
’De toekomst van Nederland, dat zo weinig grondstoffen, zulke be
perkte landbouwmogelijkheden en daartegenover zo’n grote bevol
kingsdichtheid heeft, wordt bepaald door de mate, waarin het weet te
industrialiseren en door de kwaliteit van zijn producten die immers
de export en daarmee de welvaart bepalen. Maar even goed kunnen
wij zeggen dat die toekomst wordt bepaald door jullie, jongere gene
ratie. Want uit jullie en niet anders dan uit jullie zullen de vakmensen,
de technici en de natuurwetenschappelijke onderzoekers moeten
voortkomen, die de industrialisatie tot een succes kunnen maken.
Industrieel is ons land in vele opzichten bij sommige andere landen
achtergeraakt. Jullie kunt deze achterstand inhalen en Nederland
ook op industrieel gebied een vooraanstaande plaats onder de volke
ren bezorgen! Jullie zijn het, die nieuwe bronnen van welvaart tot
ontwikkeling kunnen brengen - tot heil van ons ganse volk.
’ln dit verband betekent naleving van ”Leef in het heden en kijk in
de toekomst”, dat je werkt met alle energie en alle belangstelling, die
je jonge body en je jonge geest kunnen opbrengen, niet om dat papier
tje, om dat diploma te halen, maar omdat je, door je blik op de toe
komst te richten, begrijpt dat alleen hard en doelbewust werken je
vakmanschap, een goede toekomst en een eervolle positie in onze
maatschappij kan verschaffen.
’Jullie leden van de Hobby Club Zaltbommel, bezit in dit opzicht iets
dat, mits je dit serieus ontwikkelt, later van onschatbare waarde kan
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zijn: je spontane belangstelling voor techniek en natuurwetenschap je hobby! Denk in dit verband aan Gerard Philips, die ook als jongen
een hobby voor techniek en natuurwetenschap had en die bij zijn
beroepskeuze die hobby trouw bleef en daaruit niet alleen een brillante maatschappelijke carrière ontwikkelde, maar daarmee bovendien
de grondslag legde voor een wereldindustrie. En vele scheepsladingen
graan en andere noodzakelijke levensbehoeften, die Nederland door
zijn export van Philips-producten van het buitenland kon kopen, dankt
ons volk indirect aan die jongen uit Zaltbommel, die zijn hobby zo
serieus opvatte, dat hij er zijn levensopdracht aan ontleende en er
tevens de kracht en de inspiratie uit putte om die opdracht met suc
ces te volbrengen!
’En zoals de jonge Gerard Philips in 1875 aan het begin van een nieuw
tijdperk, het tijdperk van de electriciteit stond, zo staan ook jullie
aan het begin van een nieuw tijdvak, waarin de techniek een onge
kende hoogte zal bereiken en waarin het van jullie werkkracht, van
jullie intellect en vooral van jullie gevoel voor menselijkheid zal af
hangen of de electronica, de atoomenergie en al die andere uitingen
van techniek en natuurwetenschap er toe zullen bijdragen dat er in
onze wereld minder honger en minder gebrek worden geleden en daar
mee de grondoorzaken van oorlogen worden weggenomen. De heden
daagse jongere generatie wacht de grootse, verantwoordelijke en
tevens zo mooie taak de techniek en de natuurwetenschap dienstbaar
te maken aan de ganse mensheid!
’En daarom, staar je niet blind op de kantoorberoepen en op de handel,
denk niet in de eerste plaats aan dat ”witte boordje!” Natuurlijk zijn
handel en administratie belangrijk, maar het dringendst in onze he
dendaagse samenleving is de behoefte aan mensen die productief en
scheppend werk verrichten - die sèmen met anderen daadwerkelijk
en met hoofd en handen bouwen aan een betere toekomst en een ge
lukkiger samenleving!’

Amsterdam, Februari-April 1951
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Verantwoording

De gedeelten van dit boek over Gerard Philips, die vóór 1886 spelen,
berusten grotendeels op fantasie. Van de periode 1875 - 1886 is de
schrijver slechts bekend dat Gerard Philips in Arnhem de H.B.S. be
zocht, in Delft zijn ingenieursdiploma behaald heeft, door toedoen
van de heer Van Woelderen van de Mij ’Zeeland’ naar Glasgow ging om
toezicht te houden op de aanleg van een electrische verlichtingsinstallatie voor de ’Willem Prins van Oranje’, eveneens in Glasgow assistent
bij William Thomson werd en in deze zelfde stad in relatie trad met
Mr Rayworth van de Brush Company. Alle feitelijke gegevens uit de
periode 1875-1886, voor zover deze niet direct betrekking hebben op
Gerard Philips, zijn echter historisch juist. Ze zijn ontleend aan boeken
en tijdschriften uit die tijd.
De rest van de inhoud van dit boek is authentiek. De gegevens over
de historische ontwikkeling van het Philips-bedrijf zijn de schrijver
mondeling verstrekt door Prof. Dr Ing. N. A. Halbertsma, uit wiens
binnenkort verschijnend bock over de geschiedenis van het Philipsbedrijf de schrijver nog alle gewenste nadere gegevens mocht putten.
Sommige passages zijn letterlijk uit dit boek overgenomen. De brieven
van Gerard Philips werden ontleend aan diens copieboek 1889- 1892.
Voor de technische en wetenschappelijke gegevens werden diverse pu
blicaties van de N.V. Philips geraadpleegd.
Grote dank is de schrijver verschuldigd aan Prof. Dr Ing. N. A. Hal
bertsma, op wiens sympathieke hulpvaardigheid hij zo vaak een be
roep heeft mogen doen, aan Dr M. P. Vrij, voor diens waardevolle
adviezen en ten slotte aan de vele anderen van de N.V. Philips’ Gloei
lampenfabrieken, die op zo welwillende wijze aan het tot stand komen
van dit boek hebben meegewerkt.
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Uitgaven van De Bezige Bij Amsterdam
Ideale boeken voor alle jonge mensen:

I

i

Leonard de Vries Het Jongensradioboek I zesde druk
het meest gelezen technische jongensboek in Nederland
meer dan 100 schema’s en foto’s, prijs gebonden ƒ 5,90
Leonard de Vries Het Jongensradioboek II
de gids die je meeneemt naar de hogere toppen der radiotechniek
meer dan 100 schema’s, 80 foto’s, prijs geb. ƒ 6,50
Leonard de Vries Het Jongenselectriciteitboek derde druk
hierin worden de schatkamers en toverpaleizen der electrotechniek
ook voor jou ontsloten. Met tientallen knutselwerkjes, tientallen
foto’s en 100 tekeningen prijs geb. ƒ 5,90
Leonard de Vries Het Jongensfotografiebock derde druk
Leonard de Vries Het Meisjesfotografieboek tweede druk
de ideale handleidingen voor allen, die betere foto’s willen maken.
Schitterend geïllustreerd, geplasticeerd omslag, prijs geb. ƒ 6,90
Leonard de Vries De Jongens van de Hobby club
’Het prachtigste jongensboek dat ooit in Nederland verscheen’
zoals de lezers het noemden. Een technische roman zonder weerga.
360 pagina’s, rijk geïllustreerd, prijs geb. ƒ 5,90
Leonard de Vries De Hobby club op avontuur in Zwitserland
Een fascinerend boek, vol spannende avonturen in het hooggeberg
te, 330 pagina’s, 30 tekeningen, 4 landkaarten, prijs geb. ƒ 5,90
Leonard de Vries Ons Schiphol
’Een boek dat in de Nederlandse literatuur over het vliegen zijn
weerga niet vindt en dat ook moeilijk geëvenaard zal kunnen worden’
schreef de pers over deze boeiende, met meer dan 100 foto’s
geïllustreerde roman. Prijs geb. ƒ 6,90
Hobby Club technisch en populair-wetenschappelijk tijdschrift voor
jonge mensen onder redactie van Leonard de Vries. Het blad waar
op je altijd gewacht hebt, sprankelend van geestdrift en levens
lust, vol spannende verhalen, knutselwerkjes en artikelen over
techniek en natuurwetenschap. Vraag inlichtingen en proefnummer
bij de boekhandel of de uitgeefster.
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