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E avond had mij in een verlaten logementje ger
bracht, midden in de Brabantsche hei en de boss
schen. Voor mijn werk had ik daar in den omtrek
met menschen gesproken, was er den heelen dag
op drassige paden geweest door de ten deele overstroomde
velden. En nu grauwde de schemering van den komenden
stormnacht met vlag en van hag el en regen over het vaal ver.
winterde landschap, onder dien dreigend oker-gelennagloed
van den zonsondergang. Maar mijn huis in de stad kon ik
niet meer bereiken.
Huiverend in mijn natte kleeren stapte ik uit die naargeestigheid de kleine gelagkamer binnen. De waard was een oud,
knorrig man. Hij bracht mij mijn eten, draalde nog even,
terwijl hij kleumend z'n handen wreef, en vroeg mij Coen
meteen maar hoe laat hij mij den volgenden ochtend moest
wekken. Want hij wou de kast nu maar sluiten en in de kooi
kruipen, omdat er toch geen klanten meer zouden komen
door dit hondenweer.
Met mijzelf als gezelschap mocht ik bier dus mijn avond
doorbrengen, luisterend naar het verre aanstormen van de
buien, die zoo dreunden en gierden door de denneboomen,
–, een enkele maal met doffen plof er een neersmakten, voort.
bolderend over 't pannedak, –, en naar de roffels van 't plen-,
zend gekletter op de gegrendelde buitendeur en de luiken ...
Toen erkende ik dankbaar in dit verlaten stormnest, waar
condom door den zwarten nacht nets was dan 't waarlijk
soms angstig gerucht van de woedende buien : –, het klaar
gouden Licht lilt de electrische lampen, dat nu zoo stil ver.
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trouwelijk en onberoerd een veilige gezelligheid om mij heen
onderhield.
1k nam een boek uit mijn tasch, installeerde mij op mijn
gemak, maar de verbolgen eenzaamheid trok mijn gedachten telkens weer onrustig de desolatie van de gegeeselde
heivelden in ; van de nu schuimend doorzweepte inktzwarte
vennen en de gemartelde bosschen, waar de storm de stam.
men verboog dat ze kraakten. Toen daar opeens, uit den hoek
van de tapkast een Ovals op mij aan-zwierde, zoet lokkende
violenmuziek, die walste, de angstig.stille gelagkamer binnen, en mij, lachend bekoord van verrassing, aan Chopin.
herinnerde. In de begeleiding herkende ik stellig ... het beroemde orkest van het Amsterdamsche Concertgebouw, dat
mij bier, in dien stormnacht buiten 't bereik van de men.
schen, 't rhythme meedeelde van de lichte, lichtzinnige blij.
heid tot een moment van volkomen geluk.
De meedoogenlooze buien sloegen na een wijle die dartele
melodieen briesend en jammerend in 't luchtruim kapot,
zoodat ik de radio nu beter kon afzetten. Maar met ditvleugje
van vroolijke, hoopvolle stemming als een roesje in den kop,
ging ik dan ook meteen onder de wol. De valwinden, die door
den schoorsteen binnenduikelden, wekten mij telkens, om
mee te waken bij den nood van 't weer, op zee nu, waar
schepen zouden vergaan, en 66k achter de dijken.
Dit zijn de nachten, waarin je audientie verleent aan je gedachten.
Licht is leven, zoo ging mijn gemijmer. En zoodra de
lieve Zon ons in donker laat, om op him beurt onze tegen.
voeters te zegenen, dan neemt Philips haar levenwekkende
taak aanstonds over en van pool tot pool stralen zijn lampen
de duisternis weg, waar maar menschen bestaan op aarde of
op de wateren. En binnen iedere stad doet hij het feest van
den avond fonkelend en parelend in gloeiende kleuren ont.
steken, dat de nachthemel er den laaien gloed van weerkaatst.
Licht is vreugde. En de menschelijke stem, de muziek, die
met haar dracht van gedachten, van wenschen en verbeel.
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dingen, van „het nieuws", door den troost van de harmonic
en haar blijde rhythmen de vereenzaming verdrijven, —
Philips zendt haar uit over de wereld, op „de korte golf",
en brengt gemeenzaamheid onder alie menschen van Me
landen en talen en huidkleuren . Tot in de troostelooze
verlatenheid van de wildernis, tot in het leed en de wanhoop
van de ziekenhuizen, tot in de verschrikking en den nood van
de verstormde zeeen. Want niemand behoeft er nu meer bui.
ten de menschengemeenschap te leven.
Dit zijn twee groote wonderen van onzen nieuwen tijd :
de overwinning op de duisternis, de overwinning op het iso.
lement uit het maatschappelijk verband. Beide behaald door
de techniek. Dat is : door de in de nijverheid gematerialiseer.
de wetenschap. En dat ons kleine land hierin nu het voornaamste centrum is, van Europa stellig ; voor ook de
Nieuwe Wereld in een misschien nabije toekomst. En een
eenvoudig Brabantsch stadje van deze licht en leven en ge.
meenzaamheid over de aarde verwekkende industrie — het
brandpunt
Opeens bedacht ik, dat dit toch iets prachtigs was en
grootsch van menschelijk denken en werken. En in een
vreemde vervoering door slapeloosheid nam ik mij voor,
daar heen te gaan en te zien hoe in dat simpele provincie.
stadje de groote actie leeft om 't licht te laten schijnen over
de donkere aarde, en door den aether heen de troostende gemeenschap te brengen van de menschelijke stem en van de
muziek tot aan de eenzaamst nit de wereld verdoolden.
lk was z66 vervuld van dit plan, dat ik opstond, den waard
uit z'n bed klopte en met hem overlegde hoe ik aanstonds zoo
vroeg de toch hemelsbreed niet ver verwijderde fabrieken
van Philips kon bereiken, om er den werkdag van zijn dui.
zenden hoofd- en handwerkers te zien aangaan en tot den
avond zich voltrekken.
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NDERHALF uur later galmden mijn stappen verloren
over de perrons van het Eindhovensche station, --,
waar ik, dood-alleen nog, rondwaarde in 't trage
gloren van den triesten Novembermorgen, Coen
weldra de gapende spoorwegbeambten nog wat rillig hun
posten voor den vroegen dienst kwamen bezetten.
Maar nu ook gingen er opwindende dingen gebeuren, die
mij waarlijk een oogenblik deden denken aan wat ik wel eens
als oorlogscorrespondent had beleefd : den onverhoedschen
overval op een nog argeloos slapend arm stedeke. Want uit
de schemering naderde een trein met de lampen nog aan en
als puilde de yoke eruit, zoo staken er buiten alle raampjes
dicht opgedrongen de hoofden. Zoodra zij 't station verken.
den in 't verschiet, zwaaiden ze in die lange, lange sliert van
wagens overal de portieren al open, en dan meteen, in een
levensgevaarlijken run, terwijl ze nog reden, besprong al
dat jonge yolk het emplacement. 't Spatte er uit, opbotsend
tegen elkander : een wilde overrompeling. En M maar meer
en meer golfden er gelijktijdig in enkele seconden uit al die
compartimenten tot een breeden, dichten, woelenden, kol.
kenden, voortdrfftenden stroom van jonge mannen en ook...
jonge meisjes. Voort-rennend met en Tangs elkander, joelden
ze jolig en lachten, proestten 't nit, en ik hoorde de grappen
ketsen in leutig ruig Vlaamsch, -. en ze hijgden in de jacht
om maar 't eerst de trappen van de avond-lichte tunnel naar
den uitgang to bereiken . vroolijk, uitgelaten, stoeiend en
mallend onder elkander, omdat 't immers een vreedzame
overrompeling was om samen, nit dezelfde dorpen en streken,
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aan den arbeid te gaan en dan samen weer, al die jeugd van
jong mans- en jong vrouwsvolk, minnig en willig, weer
huistoe te keeren, ginder wijd aan en over de Belgische grens,
in Valkenswaard, Achelt, Overpelt, Neerpelt, Hasselt
Zij hebben met hun Wilde race de overwinning behaald.
Zij, „de Belgen", zijn en blijven de eersten in 't gedrang, dat
nu in beide richtingsgeulen daar langs de trappen neer en
dan door den ondergrondschen stations-koker van muur tot
muur traag voortdromt, zoodat er op dit moment geen muis
de Eindhovensche perrons zou kunnen bereiken.
Maar inmiddels is daarboven in een tijdsverloop van Lien
minuten alweer een tweede en een derde, nog vijf minuten
erna een vierde lange, lange arbeiderstreinbinnengeloopen,
uit de richtingen Helmond, Weert, Best, Boxel, Den Bosch
en Tilburg, die er opnieuw 'n dertienhonderd voor Philips
hebben gelost. Maar zij stappen rustiger uit, omdat de tunnel
nu immers Loch door hun Belze makkers versperd is. Zij gedragen zich stiller en hebben in de vroegte nog niet zooveel
spraak, ook immers doordat zij van een wat noordelijker,
Hollandsch ras zijn.
Zoo gulpt 't daar uit de stationspoort dus langen tijd voort
in een ononderdoorbroken donkeren stroom, die, aanstonds
uit de nauwe bedding, de wegen naar de fabrieksgebouwen
overspoelt. Maar aan den eersten indruk van een oorlogsbezetting ontkom ik niet, want uit alle stadsstraten rukken de
drommen in dichte volten op door 't klarende ochtendlicht.
En ik zie de autobussen aan-jachten over de buitenwegen, uit
de richtingen Moll, Lommel, Hamont en Bree, Budel, Veghel,
waarmee weer vele honderden 't Leger komen versterken. En
eveneens zijn de stoomtrams gemobiliseerd, die er, met vol.geladen wagens, aanvoeren uit de contreien van Geldrop en
Mierlo,Veldhoven-Eersel, Bladel-Reusel, Son, St.Oedenrode,
Schijndel. En door dit overweldigend verkeer, waarin de
locomotieven klokluidend baan maken, waardoorheen eindeloos 't onrustig getronk van auto-hoorns, claxons en
sirenen rumoert, daar zwermen in vluchten van nieuwe dui.
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zenden de van ver-gekomen wielrijders bel-tinkelend en
equilibreerend do orheen.'t Is 'n stemmen-gegons, eenvoeten.
geschuifel, 't is een gejoel en gezwatel, 'n lachen en kirren
en vroolijk gesnater, dat aanstonds de wreede oorlogsr
herinnering weer verdrijft door 't bewustzijn :'t is vredestijd,
want 't is de nijvere arbeid, die hier aangaat. 't Is het jonge
yolk, dat eerbiedwaardig optrekt, om met 't werk van zijn
handen over de wereld den zegen te brengen van het Licht,
van de gemeenzaamheid door 't menschelijk geluid, die de
eenzaamheid overwint. En daar is iets opwekkends in deze
gedachte, omdat 't niet meer zijn de dompe, mager en bleeke
armoedsstoeten van vroeger, zooals zij moe en moedeloos
zich tegen een poover loon weer moesten laten op sluiten voor
eindeloos lange dagen en nachten in de sombere, schemerige,
lucht-bedorven banjo's van die oude fabrieken. Je hoort 't
aan hun gepraat, dat zij Loch wel monter zijn, je ziet 't aan
hun verzorgder kleeding, aan hun frisscher gelaatskleur, aan
hun veerkrachtiger gang, maar aan den glans van hun
oogen vooral, die zich verklaren aan elkander, de jonge mans
nen aan de dartele meisjes, de jonge vrouwen aan de kloeke
manskerels. En aan al die kittige kousebeentjes, die bevallige
kleertjes in prettige kleuren, die voor den spiegel wd-geko.
zen hoed] es op 't pagehaar, ja, zelfs 't zoet parfum van heur
odeuren en schoonheidsmiddeltjes vervangt nu den kwalij.r
ken geur van verarmd en onverschillige slavige menschen.
En zoo trekken die duizenden en duizenden stoeiend de
fabriekspoorten binnen, waarna opeens de stall verlaten
achterblijft.
Want 't yolk van Philips telt nu twintig duizend arbei.
ders, en nog altijd zijn er geen handen genoeg om te vol.
doen aan de vraag uit heel de wereld naar wat zij daar
samen voortbrengen. 'n Paar duizend zijn er in de laatste zes
weken nog bijgeworven, maar nu dan ook is heel de omtrek
op veertig kilometers afstand aan beschikbare werkkrachten leeg-gepompt. En staag voort-verkennend, ziet de staf
alweer uit naar arbeiders.centra in naburige landen om
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terreinen te koopen en steeds weer nieuwe fabriekscomr
plexen uit den grond te laten stampen, in het rustelooze
tempo voort, opdat de productie onvertraagd kan blijven
voldoen aan de onverzadelijke behoeften van de moderne
wereld aan radio, aan
aan radio-lampen,
pen, ontvangtoestellen, plaatstroomapparaten, luidsprekers,
transformatoren, gelijkrichters, aan glasbuizen, glasballons,
staaf- en stengelglas, cartonnen doozen en wat er al meer
hier wordt gemaakt.
Dat voort te brengen in die gestadig aanzwellende massa.
productie, het vereischt menschen-breinen, menschen.zenu.
wen en -spieren, maar 66k het wetenschappelijk onderzoek,
en organiseerende talenten, en koopmanschap, techniek,
wereldkennis, naarstigheid van nooit-genoeg willig-bedre.
ven handen, van lichaamskracht. Maar bovenal die t o ewij.
ding voor het geheele organisme van dit prachtige bedrijf,
die in alle rang en de medewerkers laat spreken van „-vvij",
van „bij ons", als 't over Philips' fabrieken gaat, en die de
jonge geleerden, onder hun soms jaren van geduld vorde.
rende proefnemingen in de laboratoria met dezelfde geest.
drift vervult als de jongste bedienden, vaak, die in het strak.
gecristalliseerde, smetteloos Witte administratiegebouwzich
mee-opgenomen voelen in de harmonie van het machtige
mechaniek, om de afzetgebieden over de werelddeelen steeds
uit te breiden voor de producten, en het alles in waarde om
te zetten.
Maar wat vraagt een dergelijk monster-bedrijf niet nog
veel mar dan menschen en menschen en altijd weer men..
schen voor ieder onderdeel van die eindeloos samengestelde
gemeenschappelijke taak. Aan grondstoffen, aan kolen, —
die honderd spoorwagens per dag aanvoeren, lossen op de
beknoptste wijze, dan weer gerangeerd worden door 't
krioelende verkeer met vracht-auto's, met tractors, kranen,
elevators, electrische wagentjes, kip-karren en ... 66k nog
van 't bolderend gerij achter de stoer-trage Brabantsche
paarden met de voerlui aan. Zoo voeren overal de midden.
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liften grondstoffen en halifabrikaten eindeloos voort op in
de fabriekszalen en aan de zijkanten voeren de liften en
jacobsladders de afgewerkte producten terug naar de magazijnen, om er te worden verpakt tot opstapelingen van kisten
en kratten en doozen, als in de groote veemen aan wereldhavens, en daar halen de goederentreinen van zoo dag aan
dag 'n vijftig wagens lang de meest zeer breekbare voort.
brengselen langs de normaalsporen weg om ze over heel de
aarde te distribueeren.
Maar wat er dan bovendien uur op uur meer nog aangevoerd
wordt, om aan het steeds groeiend mechanisme in die onafzienbaar klaarlichte en wg geventileerde zalen voort tevernieuwen en er gestadig meer machines bij te plaatsen, dat
overal, waar 't alles pas genstalleerd is, weer aanstonds
noodzaak blijkt van verdere uitbreiding. Daarom dit koortsachtige voortwrochten aan al die indrukwekkende nieuwe
gebouwen, het optrekken van ijzerconstructies, het storten
van beton voor verdieping boven verdieping, en dag en
nacht door het aansleepen van bouwmaterialen als voor de
schepping van heel een stad, die na een aardbeving binnen
enkele maanden opnieuw bewoonbaar moet wezen. De bouw.
stoffen, ook om toch maar woningen, woningen, woningen
te hebben voor de vele honderden gezinnen, die er dag aan
dag meer uit de verre dorpen gerequireerd worden bij het
leger van werkers, –, nieuwe woningen en ook scholen,
schaft- en ontspannings-gebouwen, —. nieuwe wegen, voor
ziening met gas, water, electriciteit, rioleering. En dan uit
den wijden omtrek hiervoor opgeroepen de tallooze bouw.
vakarbeiders, de grondwerkers, metselaars, timmerlui, schil.
ders, loodgieters, electriciens, .- voor wie toch 66k weer een
onderkomen moet worden gezocht. Ongerekend de sociale
voorzieningen, die de verantwoordelijkheid meebrengt voor
het geluk van de duizenden, geworven uit andere streken
en een ander bestaan, om samen te werken tot den voort.
gaanden bloei van Philips' wereldbedrijf.
Die vibreerende actie van scheppenden arbeid in een zoo
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rusteloos snel tempo, dat je denken doet aan kabouters.
sproken, aan 't krioelen, overal, overal, met en door elkander
van zwermen aardmannetjes, zich reppende aan 't wonder,
langs den grond, gravende in den grond, zeulende aan kabels
en omhoog langs de storttorens, de kranen, aan de gebouwen
in wording, en op al de verdiepingen, tot over de daken.
Waaraan ze voortstapelen, waar achter hen aan volgende
drommen werkers de machinerieen er binnensleepen, mon.
teeren, op gang brengen en weer voortgaan met hoogere
etages, nauw droog in de beton, to mechaniseeren, terwij1 de
duizenden achter hen optrekkende kabouters aan al die wen.
telende automaten handreiking geven en zich rijen langs de
transportbanden, waarop eindeloos uit de mechanismen de
onderdeelen voortglijden, die zij dan saamvoegen, afwerken,
in elkander zetten, controleeren een gestadig voortstu.
wende stroom van steeds verder volmaakte werkstukken,
van vele stroomen, die eindelijk allemaal samenloopen, waar
wederom de drommen kabouters de expeditie verzorgen, de
treinen rangeeren, de vrachtauto's, de kluwen van al dit gerij
geleidelijk ontwarren, in verbinding met de spoorlijnen
over de aarde, met de scheepstrajecten over de zeeen, met —
zoo noodig de vlucht van de vliegtuigen door de lucht.
En overal daar omheen, waar de stad verloopt in heide.
velden, in akkers en bosschen, daar zetten de legioenen ka.
bouters hun wonder bedrijvige scheppingswerk voort aan
het banen van wegen, aan woningbouw, die zich gestadig aan
voortrijt tot straten, tot buurten, tot dorpen en villakwarr
tieren, door den klop van hun reppende hamers, den streek
van hun troffels, voortbouwend uit den chaos van millioenen
steenen, duinen zand, van heele wouden tot planken, kozijnen
en deuren verzaagd en stapels pannen, glas, vaten verf, kilo.
en kilometers pijpleiding, draadleiding, van steigers langs
zienderoogen opschietende muren .... En 't is of ze lachende
zich zoo haasten, die onvermoeide drommen bedreven ka.
bouters, of ze pleizier hebben in 't naarstige werk van hun
rappe handen, om 't voor 't yolk van Philips in al zijn gele.
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dingen te maken tot vooral geriefelijke, vriendelijke, fteurige
woningen, prettig van verhoudingen, vroolijk van kleur,
dat de arbeiders er moe van 't werken voor 't levenbrengende
licht, voor de gemeenschap brengende aethertrillingen van
pool tot pool, met v r e u g d e binnen zullen gaan om er ge.r
zeilig en vredig te wonen en uit te rusten tot den nieuwen
arbeid.
En ook hier weer, aanstonds achter de bouwers aan, trekken
de gezinnen die huizekens binnen, want hoe meer er ger
bouwd worden, des te meer wachten er, om Loch in de stad,
waar hun zonen en dochters heen komen werken, OOk een
mooning te mog en betrekken. Maar de naburig e kanalen ligg en
reeds boordevol beurtschepen, tjalken en zandbakken in on.
verpoosde bedrijvigheid van 't lossen, om materialen aan
te voeren, waaruit steeds weer nieuwe huizen uit de hei verrijzen =Hen voor de werkers van Philips' fabrieken.
En ik dacht aan 't rustelooze wrochten van een mierenko.
lonie, aan al die krioelende actie door elkaar heen, die je in
een waterdruppel ziet, door het microscoop bekeken.

12

AAR nu wilde ik toch ook witen, b egrijp en, wit
daar allemaal precies gebeurde : wit ze er maak.
ten, waar 't voor diende, dat daar over die uit.
gestrekte fabrieksterreinen, tot op kilometers,
kilometers wijd buiten de stad, zoo haastig werd voortge.
bracht. En ik vond een leidsman bereid om mij in den schijn.
baren chaos den wa.overwogen weg to wijzen en 't alles
nit to leggen. 't Werd een tocht, stappende, klauterende,
wadende door de bouwputten, in de liften langs nog niet
eens afgemetselde muren omhoog, over steigers en daken...
en dan in den auto weer voort Haar 'n ander gebied van
die boeiende, opwindende wonderwereld, tot in den nacht
voort, want bij Philips is de dag altijd korter danje denkt.
1k wachtte even op mijn mentor in het machtige administratiegebouw, waar elfhonderd menschen den schriftuurlij.r
ken kant van het bedrijf bezorgen, en reeds weer is deze
enorme Witte hat, met zijn galerijen, to klein om al 't kan.
toorpersoneel in de verschillende afdeelingen een plaats to
geven aan een schrijf-bureau temidden van die heele reeksen
automaten. In de loon-afdeeling alleen, vernam ik terloops,
gaat er aan salarissen en gratificaties per jaar 'n twintig mik
lioen gulden om, en op 't eigen postkantoor, daar in 't sous.
terrein, komen dagelijks tientallen postzakken vol uit alle
deelen van de wereld binnen; worden de uitgaande mails
gefrankeerd met de stempel-automaten. Maar niet alleen aan
de materieele belangen wordt bier gedacht. Binnenkort zal
die opgaande wand daar binnen, in het front van deze kan.
toren.agglomeratie, prijken met een kapitale muurschilde.
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ring van Thorn Prikker, acht meter breed en een-en-twintig
hoog, een geschenk van commissarissen der naamlooze
vennootschap. En de heer en mevrouw Dr.Philips.De Jongh
bieden aan, in het weidsche trappenhuis, de monumentale
ramen met gebrand glas, door Joep Nicolas uitgevoerd.
Maar de auto gromde onrustig, wij stapten in, en terwij1
de motor, in snelle vaart, ons opnam in het Philips-tempo,
begon de jachtende, jakkerende ommegang. Eerst : de groote
fabrieken van gloei- en radiolampen, een nieuw hoog
bouwwerk, sedert 1 Juli aanstonds over alle verdiepingen
in gebruik genomen, terwijl een tweede, gelijkvormig ge.
bouw : zestig meter diep, twee-en-twintig breed, zes etages
hoog, nog in staat van wording is. Gelijkvloers werd 't volop
afgewerkt: pijpen leggen voor electrische leidingen ; kabels
spannen voor het licht, vloeren effenen, liften monteeren en
alreeds opstellen van de zware werktuigmachines. Buiten
op den binnenhof olden electrische kranen de enorme kisten
met draai-, slijp., fraisbanken, van zoo twee., drie. vier
duizend kilo, om ze direct op hun plaatsen te monteeren, daar
in die parterrezaal. Waar boven, op de eerste en tweede ver.
dieping, de mechanische werkplaatsen reeds in vol bedrijf
waren, hoewel over de drie hoogere etages het werkvolk
nog krioelde, van Italianen, om de gronden te effenen, van
timmerlui, schilders, stukadoors, die de laatste hand legden
om 't ook hier onverpoosd in gebruik te kunnen nemen.
Roets, bracht de lift ons beneden, en de auto had ons
alweer neergezet in Philipsdorp, voor het machtig karwei
van de bakeliet-fabriek, die daar in zeven verdiepingen verrijst, om er toch maar te kunnen voldoen aan den steeds was.
senden stroom van orders op isoleerende onderdeelen voor
„luidsprekers" en radio-toestellen. zes maanden geleden
waren ze met dit bouwen begonnen en dit was nu geheel
afgestort : de grootste bakeliet-fabriek van de wereld, voor
het best.-isoleerende materiaal, bedrijf, dat hier toch nog
pas twee jaren oud is. En ook daar weer gelijkvloers diezelfde
bedrijvigheid voor verwarming, hoogedrukstoom, lucht. en
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electrische geleidingen. Op de eerste verdieping een leger
stukadoors aan den slag, op de volgende kunnen we nog niet
loopen over de nog weeke vloeren, die ze er aan 't vlak maken
zijn. De werklift voert steeds voort de bouwmaterialen aan;
twee andere liften aan weerskatiten worden er haastig gemonteerd.
Nu staan we op 't dak en overzien het heele fabriekencomplex van Philipsdorp, waar overal de nieuwe gebouwen nit
den grond gestampt worden, in een tempo van gemiddeld
elke Lien dagen een verdieping er boven op. En mijn geleider
wijst mij aan: twee groote hallen, bestemd voor de fabricage
van metaalwaren ; 66n is er voor de helft al in gebruik ; een
groote machinehal, met ketelhuis ; een machtige industrieschool, naar de plannen van den architect Roosenburg in
aanbouw.
En dan tuffen we voort naar de nieuwe radio-toestellenfabriek: honderd twintig meter lang, twee-en-twintig meter
breed, over vijf verdiepingen van enorme werkhallen boven
elkander. Half Juni trokken de eerste fabrieksarbeiders binnen op de etages, die zoo juist gereed waren. Want overal
komen zij aanstonds achter de bouwers aan. Nu zijn er drieen-twintig honderd menschen aan 't werk. En weldra zal heel
dit imposante gebouw gevuld zijn met het reppende bedrijf.
Er naast, met enkel een tusschenruimte om brandgevaar
te voorkomen, bouwen ze een fabriek van dezelfde afmetingen voor hetzelfde onderdeel van de fabricage : de radiotoestellen. Aileen worden hier in plaats van vijf-, zeven etages
op elkander gestapeld. Ze waren de vierde verdieping aan 't
storten ; de hooge hijschtorens in voile actie met het beton
en het ijzer, dat hier in centenaarslasten aan wordt verwerkt.
Maar even rijden we nog weer terug : naar de nieuwe glasfabriek. We zien er een menigte metselaars en opperlui bezig,
onder leiding van bouwkundige technici, om haastile-rep-je
in den kortsten tijd de ovens voor een machinale
zerij op te trekken.
Dan, langs diverse fabrieken, rijden we door naar den
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grooten bouwput, waar de betonfundeeringen worden ge.
stort voor de uitbreiding, die de architect Roosenburg heeft
ontworpen bij het bestaande laboratorium, dat door deze
verbouwing met anderhalf maal de ruimte vergroot wordt,
om aan den staf van 'n honderd ingenieurs en doctoren in
physica met hun assistenten hun rustige eigen werkplaatsen
te geven voor de gestadig voortgezette onderzoekingen.
Aileen hier liggen veertig kilometer; electrische leidingen.
En weer zetten we den tocht voort, naar het imposante
ontspanningsgebouw, dat ook reeds, overeenkomstig de
planner van des architecten W. en wijlen J. Hanrath, zijn
voltooiing nadert. Twee ingangen zijn er, een voor mannen,
een voor vrouwen, die leiden naar de schaftlokalen, de
groote tooneelzaal, de lokaliteiten voor gymnastiek, om te
biljarten, de bibliotheek, enz. Veertienhonderd menschen
kunnen hier 't noenmaal gebruiken en er hun middagrust
doorbrengen. 's Avonds zullen er geregeld uitvoeringen
worden gegeven en is er gelegenheid tot allerlei amusement.
Maar ook dit gebouw is alweer te klein, nog eer het geopend
kan worden, omdat het steeds toenemend aantal arbeiders
bij Philips nu eenmaal zoo snel niet bij te houden is.
Vlug nog even rijden we door, want om zes uur zouden
we 't leegstroomen van de fabrieken moeten zien naar 't
ijzeren geraamte, waarin de parterre met vier etages moeten
verrijzen van de industrie-school, die architect Roosenburg
eveneens bouwt, om er overdag zevenhonderd vijftig en
's avonds driehonderd leerling en les te geven in de technische
vakken en administratieve bekwaamheid. De jongens zullen
er worden opgeleid"Toor de machinefabriek en andere me.
chanische werkplaatsen, als electriciens, teekenaars, als
draaiers, bankwerkers, mechaniciens voor fijner werk enz.
Meisjes van ongeveer dertien jaar worden er voorbereid
voor den arbeid in de fabriekszalen. Nieuwe arbeiders worden er een week lang geschoold in soldeeren, in draaien van
schroeven en dergelijke bedrevenheden. Dan worden de
hulp-assistenten in laboratoria fabrieken er verder ont.
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wikkeld. En ook ingenieurs, middelbaar-technici en met hen
gelijkgestelde beambten volgen er een orientatie-cursus om
bij Philips wegwijs te worden. Personeel van de commerr
cieele afdeelingen leert hier een en ander van de radio.
's Avonds worden arbeiders er geschikt gemaakt als onderbazen ; er zijn cursussen voor toekomstige werkmeesters,
voor electrotechnische monteurs, een teekeneursus, an
voor ingenieurs en andere technici, om handvaardig te worden in de glasbewerking, en een voor kantoorpersoneel, om
omtrent de fabrikaten wat readers te leeren.
Dan, overdag, onderricht om jongens en meisjes, die de
lagere school doorloopen hebben, voor te bereiden voor de
kantoren en fabrieksadministraties. De schrijfschool bekwaamt personen van allerlei leeftijd in stenografie, machineschrijven, Nederlandsch, vreemde talen enz. 's Avonds
krijgen kantoorbedienden les in boekhouden, talen, handelscorrespondentie. Terwijl in andere gebouwen al bestaan de
huishoudschool, naafi- en verstellessen, de kleuterschool,
lagere school en vervolgonderwijs.
Maar vliegend. gaan we nu terug naar de hoofdfabrieken
bij het station, want reeds brullen de sirens, dat 't zes uur,
afnokken is. 't Is avond geworden, maar de donkerte, van
regen doorstriemd, krijgt Loch Naar glans uit de honderden
goud-doorschenen vensters van de overweldigende gebouwen, waaruit door de poorten de arbeiders voortgulpen naar
den twintig meter breeden straatweg. Die is vijf minuten te.
voren al vol gevloeid met het y olk uit Belgie, dat zijn treinen
gaat halen. En de elfhonderd bouwvakarbeiders zijn ook al
weggegaan met 't donkey . Maar nu, in een schier eindeloozen
stroom van mensehen, verdicht de trekkende yoke zich vaster aan-een, zoo, dat de auto's er behoedzaam en eindeloos
klaroenend traag doorheen wiggen, tot zij soms vastloopen
in opstoppingen van gedrang. Zwermen wielrijders, zoo'n
drie duizend in 't geheel, stappen af, omdat ze klem raken in
die opstoppingen. De fietsbellen rinkelen er aanhoudend om
doortocht. Maar geen oogenblik wordt de goede stemming

van 't weer huistoe trekken verstoord. De meisjes wringen
lachend 'n beetje spade, om haar grappig modieuse kleine
pajongs op te zetten, die zoo glimmen en licht weerkaatsen
in den drom, waar hun zijdeglanzende beentjes parmantig
in voortstappen, beschenen door de autolantaarns. Enjolig
wrikken de stoeten voort in den menschenstroom, om 't sta.
tion te bereiken. Om Lien over zes, als die -yoke gestadig
nog doorkolkt, voeren 'n zestal verkeers.agenten hun dansbewegingen uit met zwaaiende armen, om den trek in ver.
schiliende richtingen te leiden want nu komen ook de
autobussen opzetten, die nog Belgisch werkvolk naar huis
brengen, en de overweg is nu juist geslotenvoor den sneltrein naar 't Noorden en om de arbeiderstreinen naar Belgie
door te laten. Wonderlijk geheimzinnig in die gebrekkige
straatverlichting wordt nu de tocht van dien almaar voort.
trekkenden menschenstoet, die langs de trappen omhoog
de brug over den spoorweg passeert, weer afdaalt in den
schemer, om naar 't andere deel van de stad voort te
stroomen. 'n Schaduwbeelden-vertooning van grootschen
stijl, tegen de witte gloeiling in van de schijnwerpers op
de daken van de leeggeloopen fabrieken. En de overige
zenden verzwelgt opnieuw de stationstunnel, die naar de
perrons voert.
Maar nog lang daarna blijft de draaikolk voortwoelen op
den hoek van Rechtestraat, Demer, Emmasing el en Woensel.
schen overweg, waar menschen-volte, vermengd met rij.
wielen, auto-bussen, vracht-auto's, automobielen zich traag
ontwart in voetengeschuifel, fietsgebel, gejammer van
claxons, tot 't stadje Eindhoven zelf opeens uit haar rust
ontwaakt in 't vroolijk-drukke avondvertier door de Winkel.
straten.
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M Lien uur 's avonds wacht mijn leidsman mij weer,
om den tocht over de fabrieksterreinen voort te
zetten. 't Meeste nachtwerk is maar tijdelijk, om
te voorzien in 't tekort aan arbeiders en omdat er
steeds nog niet genoeg machines geplaatst kunnen worden.
Zooveel mogelijk wordt er naar gestreefd, om den arbeid tot
den dag te beperken, — op dan die enkele werkzaamheden
na, die nu eenmaal continulteit vereischen.
Maar van de nachtelijke rust op de terreinen en van de
leegte aan menschen moet nu voorloopig wel gebruik worden gemaakt om aan al die nieuwe bouwwerken op te schieten. De Italianen gaan er voort met het in orde maken van
de vloeren, anderen stellen er liftdeuren, ruimen de pas
voltooide verdiepingen op, bouwen steigers. Aanhoudend
wordt zand en grint aangevoerd voor het betonwerk. En ze
zijn er ook hier en daar naarstig aan 't storten. Op den hoornstoot van hun voormannen trekken heele gelederen van
grondwerkers op verschillende plaatsen de kilometers lange
kabels door de ondergrondsche goten. In het laboratorium
wordt een ketel opgesteld. En ginds hijschen ze een zware
ijzeren verbindingsbrug, die tusschen twee hoofd-gebouwen
gelegd moet worden.
Inmiddels werken er nachtploegen in de verschillende af.
deelingen van de machinefabriek, van de proeffabriek, in de
metaalwarenfabriek, totaal 'n zeshonderd menschen.
In Philipsdorp, over de terreinen, rijden de nachttreinen
binnen met bouwspecie, worden er gelost, en we hooren
hoe dit alles naar boven ruischt in de torenmasten, gestort
19

O

wordt, daar hoog, om er een vijfde verdieping op te zetten.
De tractors voeren de risten spoorwagens aan met grondstoffen, kolen, bouwijzer, deelen van ijzerconstructies ; —
zoo'n honderd wagons, weggestooten over de emplacemen.
ten, en andere tractors schuiven de met fabrieksproducten
gevulde wagens samen tot treinen, die morgen in de vroegte
doorgaan naar het goederen-terrein van de Staatsspoorwegen
Den volgenden ochtend al weer vroeg staat de auto voor,
en door de drommen van duizenden menschen, die er op.
nieuw optrekken om de fabrieken te bevolken, rijden we
voort naar de gemeente Son, waar op de grens van Eind.
hoven 'n dorp verrijst van 'n veertigtal boerderijtjes voor
groote gezinnen. De vaders zullen bier hun brood verdienen
in den tuinbouw, als de kinders werkzaam zijn bij Philips.
We tuffen voort, naar den rijksweg Eindhoven—Den
Bosch. Vijftien minuten van de fabrieken verwijderd is bier
een uitgestrekt dorp van vijf honderd woningen in aanbouw,
binnen een bosch van balklagen en kapspanten. Dan, langs
het vriendelijke buurtje van honderd vijftig huisjes, nog
door wijlen De Bazel gebouwd, keeren we in Philipsdorp
terug. In de nabijheid van de honderd Emmensche woningen
verrijzen er nog weer driehonderd nit den grond. En einde.
loos is overal het gerij van de tractors, die voorraden aanvoeren van de millioenen beschikbare waalsteenen, van
hout, kalk enzoovoort, uit de schepen in het kanaal van Son.
Maar met een breed gebaar wees mijn leidsman mii : „Daar
ginds zetten we er nog 'n vier-, vijfhonderd huizen bij,
en 'n kwartier verder hebben we alweer terreinen in handen
om nog 'n zes-honderdtal woningen op te trekken. In het
gindsche park hebben de architecten Hanrath pas vijf en
twintig geriefelijke villa's gebouwd, die reeds alle bewoond
zijn door leidende employe's, en een nieuw complex van vijf
en twintig is er in voorbereiding."
We racen al weer verder in de richting waar de vroegere
gemeente Tongelre aan Eindhoven grensde. Want hier, 'n
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kwartier loopen van de fabrieken, heeft wijlen De Bazel nog
een bekoorlijk villa-park gesticht met 'n dertig grootere en
kleinere buitenhuizen. De architect Hanrath heeft de laatste
jaren 'n honderd villa's naar zijn ontwerpen tot stand gebracht en in dit nieuwe buurtje verrijzen er nog weer 'n vijf
en twintig, allemaal voor de hoogere beambten, voor doctoren en ingenieurs.
Maar nog altijd zijn we niet klaar met onzen rondrit door
de gebieden, waar Philips woningen laat neerzetten. Nu
brengt mijn gids mij naar het dorp Aalst. Op vier K.M. van
de werkplaatsen zijn er honderd aardige huisjes in wording,
die over een a twee maanden betrokken zullen worden. En
omdat de toevloed van arbeiders wassende staan er aan
de grens Eindhoven-Geldrop nog 'n duizend op 't program,
om gezinnen van buiten onder te brengen.
Mijn leidsman rijdt mij vervolgens naar het kanaal in
Eindhoven, dat opgepropt ligt met schepen, die soms dagen
moeten wachten eer ze gelost kunnen worden. Daarom worden er nu, zeven kilometer verder, aan het Wilhelminakanaal te Best, eig en tijdelijke losplaatsen ingericht met electrische kranen, — tot die eindelijk kunnen worden overgeplaatst naar het nieuwe Eindhovensch-Wilhelmina-kanaal,
om den afstand 'n vier kilometer te bekorten.
En tenslotte toont mijn gids mij aan een der spoorwegen
de nieuwe halte Eindhoven Zuid voor de treinen met Belgische arbeiders, om het station Eindhoven te ontlasten en
menschen bij 't aangaan en uitgaan der fabrieken telkens
tien minuten tijd te besparen.
Weer is 't avond geworden. Van 't „buiten-bedrijf" van.
Philips in het huidige stadium heb ik den indruk van overweldigend scheppende actie en ik meen met mijn leidsman,
dat een „massa.bouw" zooals daar nu gaande is, in di t snelle
tempo nooit in Europa is vertoond.
Maar al deze opsomming, en al het gerucht, heel die reppende beweging, nu ik eenmaal weer in den trein zit naar huis,
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verdwijnt die verbluffende realiteit in 't sprookje, waaraan
miin oog en zich verlustig en. 't Is als eentafreel uitden duizend
en een nacht in onze moderne tijden van overheerschende
techniek. De schijnwerpers verlichten de fabriekscomplexen
in een roerloos.klaren schijn, en daar boven is in groen Awn,.
menschrift de wereld-vermaarde naam Philips aandenhemel
geschreven. Hoog langs de in gouden gloed glanzende gevels
van de massale gebouwen, waar de gloei- en radiolampen
gemaakt worden, die over de geheele:aarde gaan, stralen de
neon-letters in vurig rood en van de torenverdiepingen
kaatst het vlammend karmijn in laaien luister. De sportterreinen liggen in 't duister, maar daaraan grenzen weer de
lichtende puien van de geestig gestyleerde kleuterschool,
van de lagere school, van het groote, nieuwe ontspanningsgebouw, alle drie, door den architect Hanrath in zuivere harmonie met elkander ontworpen als een boeiend motief in
het wonder van dit tooversprookje. En wederom als gouddoorgloordekristallen paleizen verrijzen er verderefabriekscomplexen, met hun schoorsteenen als slanke, lichtende
torens, waaruit de rook doorlaaid is van den fellen gloed.
En groene, roode en blauwe neon-letters, als flonkerende
inscripties tegen den avondhemel, beduiden telkens het
speciale bedrijf, dat daar binnen bij dag zoo rusteloos voortrept. Maar de avond brengt voor schier alien, die daar meegaan in 't vervoerende tempo van den machtigen arbeid, de
weldadige rust, die deze sproke van licht symboliseert.
In „Philips' wonderland" is de dag de culminatie van
moderne arbeidzaamheid tot de IthOgste spanning opgef,
voerd en de nacht : een fantastische droom.
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IT OPSTEL VAN M. J. BRUSSE VERLUCHT MET
HOUTSNEDEN VAN J. FRANKEN PZOON, WERD
gedrukt van de Grotius-letter, ontworpen door S.H.de Roos,
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en is typografisch verzorgd en uitgegeven door
de Naamlooze Vennootschap
W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij
to Rotterdam in April 1929
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