PHILIPSVESTIGING IN SITTARD: 15 JAAR Het Limburgs Dagblad 23-06-1961
SITTARD 22 juni (Eig. corr.) Bij gelegenheid van het 15 jarig bestaan van Philips Slttard, het
eerste spreidingsbedrijf van Philips in Nederland, werd een speciale Philips Koerier
uitgegeven voor de meer dan 3000 werknemers die dit bedrijf momenteel telt e n voor de
vele andere belangstellenden.
Deze koerier met een voorwoord van directeur B. Koolhaas, de stichter van dit eerste
spreidingsbedrijf en van bedrijfsleider Ir. D. A. Pijselman en verlucht met tal van zeer mooie
foto’s geeft een prachtig overzicht van de groei en ontwikkeling van Philips Sittard inde voorbije 15 jaar.
In 1946 werd begonnen door Philips Sittard op zeer bescheiden schaal ineen gedeelte van
klooster Leyenbroek aan de Heerlenerweg, door drie mannen en zeven meisjes met de
montage van radiobuizen. Slechts moeizaam kwam het jonge bedrijf op gang, temeer daar
het personeel geheel onwennig stond tegenover het werk en geheel geschoold moest
worden. Dankzij de energieke leiding van directeur Koolhaas groeide het echter gestaag. In
september en oktober van 1946 werden wekelijks 25 meisjes aangenomen, waardoor het
aantal werknemers binnen de vijf maanden steeg tot meer dan 200. In maart 1947 werd
tevens begonnen inde vroegere tricotagefabriek aan de Rijksweg Noord, terwijl dr. A. F.
Philips op 20 juni van ditzelfde jaar de eerste steen legde voor de nieuwbouw, waarop 20
augustus 1948 de vlag gehesen kon worden.
Het aantal personeelsleden was toen reeds de zevenhonderd gepasseerd. Op 31 december
1951 bedroeg het niet minder dan 1300 waarvan rond 900 meisjes.
Geleidelijk aan ontwikkelde zich de fabricage van onderdelen. Er ontstond een
glasbewerkingsindustrie, een kathode-fabricage en nikkelbuistrekkerij, terwijl later de
fabricage van mica’s, getters en gloeidraden ter hand genomen werd. Uitbreiding op
uitbreiding volgde.
Zo werd in 1957 de vierde hal uitgebreid en voor het centrale magazijn en verrees de vijfde
hal voor de bereiding van chemische preparaten terwijl er ook een laboratorium verscheen.
In 1960 werd ook de transistor-fabricage ter hand genomen naast de metaalonderdelen
fabricage. In augustus van dit jaar hoopt men het nieuwe magazijn in gebruik te nemen.
Vanzelfsprekend nam het aantal werknemers met de groei en uitbouw toe en bedraagt nu
reeds mees dan 3000.
Dat Philips Sittard de algehele medewerking had van de gemeentelijke autoriteiten spreekt
wel vanzelf. En de buizen, die door nijvere meisjeshanden uit ragfijne onderdelen worden
samengevoegd, vinden hun bestemming over de gehele wereld. Philips, Sittard bestaat en
leeft dankzij het vacuüm. Dit is immers een alles bepalend onderdeel van het product, de
radiobuizen, want dezenmoeten niet alleen vacuüm gemaakt worden maar ook blijven. De
mica afdeling maakt zoveel plaatjes per dag, dat als men ze op elkaar zou leggen een stapel
zou ontstaan van tweemaal de domtoren van Utrecht. Op hun kant tegen elkaar gezet zou
de jaarproductie een lengte van meer dan 50 km bedragen. In de afdeling Gloeidraden
wordt zoveel draad verwerkt, dat men er in minder dan een jaar tweemaal de aardbol mee
zou kunnen omspannen.
Dat de vakman in dit hypermoderne bedrijf een zeer voorname rol speelt spreekt welhaast
vanzelf evenals het feit dat Philips Sittard alles in het werk stelt om zijn mensen door
industrie-cursussen vakkundig te bekwamen. De onderwijsmogelijkheden zijn zeer groot en
van uiteenlopende aard. Als bijzonderheid vermeldt deze speciale Philips Koerier een

jubileumprijsvraag waarin gevraagd wordt aan de hand vaneen aantal mooie foto’s of men
zijn eigen streek kent, waarmee aardige prijzen te winnen zijn.

