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Mijngangen & Elektronenbuizen 

Hoewel de mijnbouw een zwaar stempel heeft gedrukt op het recente verleden van Heerlen, is het erfgoed dat hier 

nog aan herinnert relatief schaars. Nieuwe bedrijvigheid die na de mijnsluitingen vervangende werkgelegenheid moest 

bieden, was vaak maar een kort leven beschoren. Een uitzondering hierop betrof de vestiging van Philips op de 

Molenberg, die ruim een halve eeuw uiteenlopende componenten produceerde, met op het hoogtepunt 

achttienhonderd medewerkers. Toen het bedrijf in 1950 haar deuren opende floreerde de steenkolenwinning 

weliswaar nog, niettemin was deze moderne industrie reeds welkom voor met name de vrouwelijke beroepsbevolking. 

De halfgeleidertechnologie mocht dan juist in die jaren tot ontwikkeling komen, de vraag naar elektronenbuizen bleef 

nog tot in de jaren zeventig bestaan en Philips Heerlen produceerde ze. Daarna volgden magneetkoppen voor 

cassetterecorders, reedcontacten voor telefooncentrales, beeldversterkers voor röntgenapparaten en LCD’s voor 

beeldschermen. Sluiting van de laatste Philipsactiviteit in 2009 betekende niet het einde voor wat inmiddels 

bedrijvenpark Molenberg was gaan heten. Onder de nieuwe naam ©-mill bieden de voormalige fabrieksgebouwen 

tegenwoordig onderdak aan startende ondernemers in de creatieve sector. 

Molenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Tot het schaarse erfgoed van de 

Limburgse mijnindustrie behoort de schachttoren van 

de Heerlense Oranje-Nassaumijn I waarin sinds 2005 

het Nederlands Mijnmuseum gevestigd is.  

Tijdens de industrialisatie is het vooral de mijnbouw 

geweest die het landschap een ingrijpende metamor-

fose liet ondergaan en dan vooral de winning van 

steenkool. Terwijl veel industriële bedrijven kozen voor 

vestiging in de steden vanwege de beschikbaarheid van 

arbeidskrachten, afzetmarkten en goede transport-

verbindingen, waren mijnbedrijven aangewezen op de 

locaties waar de bodemschatten zich bevonden en dat 

waren doorgaans landelijke gebieden. Daarnaast had 

deze sector door de aard van het winningsproces een 

veel grotere ruimtelijke impact in de vorm van 

schachtbokken, koeltorens en steenbergen. Ook de 

noodzakelijke grondverplaatsingen, vijvers voor de 

gewijzigde grondwaterhuishouding en omvangrijke 

spoorwegemplacementen droegen er toe bij dat de 

invloed op het landschap zich over kilometers lengte 

kon uitstrekken. De aanwezigheid van cokesfabrieken 

voor de directe verwerking van de steenkool ten 

behoeve van het hoogovenbedrijf was weliswaar een 

relatief recente ontwikkeling, maar zorgde voor een 

luchtverontreiniging die over nog grotere afstanden 

merkbaar was. Voor Nederland heeft deze ontwikkeling 

zich beperkt tot Zuid-Limburg en heeft nooit de 

schaalgrootte bereikt zoals Duitsland, België, Groot-

Brittannië en Frankrijk die gekend hebben. Ook in 

andere opzichten week de Nederlandse situatie af van 

de ons omringende landen. Zo kwam de steenkolen-

winning, op een enkele uitzondering na (de Domaniale 

Mijn in Kerkrade), pas rond 1900 op gang, toen er in 

eerder genoemde landen al van een uitgebreide 

mijnindustrie sprake was. Een trage industrialisatie, 

waarbij de zware industrie pas in de twintigste eeuw op 

gang kwam, en de overslag van steenkool in de 

Rotterdamse haven vormen hier de belangrijkste 

verklaring voor. Dat er ook weer vele jaren eerder dan 

in andere landen een einde kwam aan deze sector was 

te danken aan de winning van een modernere 

energiebron in een andere uithoek van het land, 

namelijk het aardgas in Groningen. Tenslotte zijn 

nergens de sporen van dit industriële verleden zo snel 

en rigorreus uitgewist als in Zuid-Limburg. Waar in het 

buitenland voormalige mijnbouwcomplexen vele jaren 
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na hun sluiting behouden zijn gebleven en alsnog een 

nieuwe bestemming krijgen, zijn de schaarse relicten in 

Nederland bijna op de vingers van één hand te tellen. 

Wat de mijnstreek in Zuid-Limburg dan weer wel 

gemeen heeft met vergelijkbare regio’s over de grens – 

in één geval zelfs direct aangrenzend – is de relatief 

hoge werkeloosheid die een halve eeuw na de 

aankondiging van de mijnsluitingen ver boven het 

landelijk gemiddelde ligt.  

De gemeente die in Nederland onlosmakelijk verbonden 

is gebleven met het mijnverleden is Heerlen. Eind 

negentiende eeuw nog een dorp van ruim vijfduizend 

zielen dat met zijn boomgaarden, watermolens en 

vierkanthoeves landschappelijk gezien identiek was aan 

wat de toerist vandaag de dag nog kan aantreffen in het 

Heuvelland, was deze plaats driekwart eeuw later 

uitgegroeid tot een stad van tachtigduizend inwoners 

die samen met eveneens sterk gegroeide gemeenten als 

Kerkrade, Brunssum en Hoensbroek de Oostelijke 

Mijnstreek was gaan vormen. Ver van de Maas gelegen 

was deze streek lang geïsoleerd gebleven in vergelijking 

met Maastricht, Roermond en Venlo en de bevolking 

was wat voorzieningen betreft meer georiënteerd op 

het naburige Aken. Ook de spoorlijn liep door het 

Maasdal en toen er kort voor de eeuwwisseling een 

zijtak door de heuvels tot stand kwam die Sittard met 

Aken verbond was deze niet primair bedoeld om de 

bewoners van Heerlen en omstreken met de 

buitenwereld te verbinden, maar om de exploitatie van 

de steenkolenlagen te faciliteren. Nog voor de opening 

van de spoorlijn in 1896, op initiatief van Henri Sarolea 

die in Nederlands-Indië ervaring op had gedaan met 

moeilijke terreingesteldheid, was er in 1894 al 

begonnen aan een eerste schacht in het concessie-

gebied Oranje-Nassau binnen de gemeente Heerlen. 

Hiervoor had Sarolea samenwerking gezocht met de 

gebroeders Honig uit het nabij Aken gelegen Düren. Het 

Aachener Revier telde al de nodige steenkolenmijnen en 

in de beginjaren was ervaring uit dit gebied in alle 

rangen, van mijningenieur tot houwer, onmisbaar. In 

1899 kwam de eerste steenkool bovengronds in wat al 

snel Oranje Nassaumijn I, kortweg ON-I ging heten. Vijf 

jaar later werd Oranje Nassaumijn II in buurdorp 

Schaesberg steenkool in productie genomen, gevolgd 

door ON-III te Heerlerheide in 1917 en ON-IV op de 

Heksenberg aan de rand van de Brunsummerheide in 

1928. De gebroeders Honigmann hadden overigens al in 

1908 hun aandelen verkocht aan de Franse familie De 

Wendel, die in Lotharingen steenkolenmijnen en 

hoogovens exploiteerde. 

 

Afbeelding: Mijnkolonie Beersdal in Heerlen met huizen in de typisch Lotharingse bouwstijl, gekenmerkt door 

gecementeerde gevelvelden tussen geprofileerde kaders van rode bakstenen.  
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Omdat gelijktijdig ook de Nederlandse Staat actief was 

geworden in de steenkolenwinning, een bedrijf dat zou 

uitgroeien tot vier mijnzetels, en er daarnaast nog 

andere particuliere partijen niet ver van Heerlen tot 

exploitatie  overgingen ontstond er een grote vraag naar 

personeel die het aanbod in de regio verre oversteeg. 

Dit bracht een instroom van arbeiders op gang die niet 

alleen uit andere delen van Nederland kwamen, maar 

ook uit landen als België, Polen en Italië. Hun huisvesting 

was aanvankelijk primitief, maar toen de mijnbedrijven 

zelf hier belang aan gingen hechten ontstonden 

logementen voor de gezellen en zogenaamde koloniën 

voor arbeiders met gezinnen. Voorbeelden van deze 

koloniën in Heerlen die tegenwoordig nog bewoond 

worden zijn Beersdal, Ganzeweide, Musschemig, 

Leenhof,  Rennemig, Wingerd en Molenberg. Van enkele 

zijn de huizen in een vergelijkbare architectuur 

opgetrokken als in het thuisland van De Wendels en die 

ook wel als Lotharingse stijl wordt aangeduid. De Eerste 

Wereldoorlog betekende een extra impuls voor de 

steenkolenwinning in het neutrale Nederland omdat de 

import uit het buitenland stagneerde. Een indirect 

effect hiervan was dat er alsnog op bescheiden schaal 

zware industrie tot stand kwam om ook op dit vlak in de 

toekomst onafhankelijker te kunnen zijn. Het hoogoven-

bedrijf in IJmuiden was hier het belangrijkste voorbeeld 

van en werd een grote klant van de Limburgse mijnen. 

Na de pioniersjaren brak er een periode van consolidatie 

aan waarin Heerlen voorzieningen kreeg op het gebied 

van gezondheidszorg, onderwijs en openbaar vervoer 

die van stedelijk niveau waren. Dat gold ook voor het 

winkelbestand dat zich in het centrum vormde en waar 

zelfs luxeproducten verkocht werden. De opening van 

de kledingzaak van Schunck in 1935, gevestigd in een 

futuristisch pand van glas en beton dat al snel de 

bijnaam ‘Glaspaleis’ kreeg, illustreerde het welvaarts-

niveau dat ondanks de crisisjaren was bereikt en gaf de 

jonge stad zelfs enige allure. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en de wederopbouwjaren daarna 

vervulde de mijnstreek nogmaals een onmisbare rol om 

Nederland warm en in beweging te houden. Ten gevolge 

van de schaarste moesten de mijnwerkers echter wel 

even genoegen nemen met de heldenstatus die hen in 

de Polygoonfilms werd toegedicht. De jaren vijftig 

brachten in heel het land weer voorspoed, maar in 

Heerlen gold dit nog in veel sterkere mate zodat het 

Centraal Bureau voor de Statistiek in 1958 kon melden 

dat het was uitgegroeid tot de rijkste stad van 

Nederland. Dankzij het sterk toegenomen aantal 

kantoorfuncties en hoogwaardige werkgelegenheid in 

het chemisch nevenbedrijf (het huidige DSM) ontstond 

er een aanzienlijke sociale middenlaag in de bevolking 

en daarmee ook een behoefte aan culturele voor-

zieningen. Architect Peutz, die eerder met zijn Glas-

paleis opzien had gebaard, kreeg dan ook opdracht om 

een Schouwburg te tekenen. Ook dit keer ontwierp hij 

een vooruitstrevend gebouw dat in 1961 zijn deuren 

opende. Ironisch genoeg was het uitgerekend in deze 

schouwburg, waar de stad zo trots op was, dat vier jaar 

later minister Den Uyl van economische zaken bekend 

maakte dat in een tijdsbestek van tien jaar alle mijnen 

gesloten zouden gaan worden. Heerlen mocht dan sinds 

1958 de rijkste stad van Nederland zijn, sinds dat jaar 

hadden mijnen ook louter verlies geleden op de verkoop 

van hun steenkool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Het glaspaleis biedt tegenwoordig 

onderdak aan culturele instellingen onder dezelfde 

naam als de modezaak waarvoor het oorspronkelijk 

gebouwd is: Schunck. 

Hiermee diende zich de noodzaak aan om vervangende 

werkgelegenheid te creëren voor de veertigduizend 

mensen die die hun baan zouden gaan verliezen. Omdat 

niet te ontkennen viel dat, net als in zoveel andere 

mijnbouwstreken, er nauwelijks bedrijvigheid tot stand 

was gekomen die niet op een of andere manier met de 

sector was verbonden, richtte het beleid zich al snel op 

het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen. De 

bekendste voorbeelden hiervan zijn automobiel-

producent DAF die een fabriek in Born vestigde en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek dat een kantoor in 

Heerlen opende. Er waren ruime financiële tegemoet-

komingen voor ondernemingen om een vestiging te 

openen in Zuid-Limburg, die weliswaar werden benut 

maar achteraf gezien vaak niet tot duurzame 

economische activiteit hebben geleid. Vaak betrof het 

productiebedrijven, omdat dit type werk het meest voor 

de hand lag als het om ex-mijnwerkers ging, maar het 
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was juist de industrie die het in de jaren zeventig door 

economische neergang zwaar te verduren kreeg. De 

vaak weinig rendabele vestigingen in Zuid-Limburg 

kwamen dan regelmatig als eerste voor sanering in 

beeld. Niettemin was met de komst van Philips in 1950 

al ruim voor de onheilstijding een onderneming in 

Heerlen neergestreken die gerekend kon worden tot de 

moderne industrie en met inmiddels meer dan duizend 

arbeidsplaatsen na de Oranje Nassaumijnen de tweede 

grootste werkgever was geworden. De beslissing paste 

in het zogenaamde spreidingsbeleid van het bedrijf om 

de sterk groeiende behoefte aan arbeidskrachten niet 

meer, zoals voor de oorlog, in te vullen door mensen 

naar Eindhoven te halen, maar juist het werk naar de 

mensen te brengen. Uit oogpunt van arbeidskosten 

waren vooral het zuiden, oosten en noorden van het 

land interessant, aangezien in het westen de loonkosten 

al aanmerkelijk begonnen te stijgen. Vaak ging het om 

vestigingen die niet men niet als fabriek maar als atelier 

betitelde.  Niet alleen omdat ze inderdaad bedoeld 

waren voor arbeidsintensief montagewerk, maar ook 

om niet geassocieerd te worden met het traditionele 

industriële imago van rokende schoorstenen en vuil, 

zwaar werk. Dat laatste aspect zal minder zwaar 

gewogen hebben in geval van Heerlen, wel bij de 

eerdere komst van Philips naar twee andere Limburgse 

stadjes: Sittard in 1946 en Roermond in 1948. Deze 

plaatsen hadden voorheen nog geen industrie van 

betekenis en waren van oudsher marktplaatsen in een 

agrarische omgeving. Dankzij kinderrijke katholieke 

gezinnen was de bevolking er in de voorafgaande 

decennia snel toegenomen, terwijl door mechanisatie 

en schaalvergroting de werkgelegenheid in de 

landbouw, van oudsher de belangrijkste sector, 

krimpende was. Dit gold ook voor de meeste andere 

plaatsen waar Philips in het kader van haar spreidings-

beleid een vestiging opende en men had dan ook niet te 

klagen over de toestroom aan kandidaten om de nieuwe 

arbeidsplaatsen ten vervullen. In meerderheid ging het 

hierbij om jonge vrouwen die meer geduld en 

behendigheid hadden in het montagewerk, maar 

daarnaast ook lager beloond konden worden. Dit was de 

reden dat ondanks de krappe arbeidsmarkt vanwege de 

steenkolenmijnen en hun nevenbedrijven Philips toch 

bewust koos voor een atelier in Heerlen. Het verrees op 

de Molenberg (genoemd naar de watermolen in de 

nabijgelegen Caumerbeek) naast een gelijknamige 

kolonie die tussen 1913 en 1938 was gebouwd en 

huisvesting bood aan het personeel van de naburige 

mijnzetel ON-II op het grondgebied van Schaesberg. 

Zoals gebruikelijk leidde Philips al tijdens de bouw elders 

een groep medewerksters op om na de ingebruikname 

van het nieuwe pand de productie direct te kunnen 

opstarten. Oude schoolgebouwen leenden zich hier 

doorgaans goed voor, in dit geval dat van de voormalige 

Wilhelminaschool in het dorp Terwinselen.  

Elektronenbuizen 

Het spreidingsbeleid kenmerkte zich ook door een 

zekere mate van geografische ordening waar het ging 

om de producten die er op de nieuwe locaties 

gefabriceerd werden. Zo maakten de fabrieken en 

ateliers in Noord-Brabant en Zeeland onderdeel uit van 

de Hoofd Industrie Groep (HIG) Licht en produceerden 

lampen of de benodigde componenten hiervoor. De 

Limburgse ateliers daarentegen behoorden tot de HIG 

Elcoma: Elektronische Componenten en Materialen. 

Nadat Philips een grote speler was geworden in de 

gloeilampenindustrie was het eind jaren twintig ook 

radioapparaten gaan vervaardigen. Een essentieel 

onderdeel hierin vormden destijds de radiobuizen voor 

de versterking van het ontvangen radiosignaal. Na de 

oorlog maakte de televisie een sterke opkomst door en 

ook dat apparaat was gebaseerd op een elektronenbuis, 

de kathodestraalbuis of kortweg beeldbuis. Ook van de 

zendinstallaties voor beide media, die eveneens door 

Philips gebouwd werden, vormden elektronenbuizen 

het hart en werden dan aangeduid als zendbuizen. Zo 

vonden ze ook toepassing in radarinstallaties voor 

scheepvaart, luchtvaart en krijgsmacht. Anderzijds 

fungeerden elektronenbuizen ook als gelijkrichter en 

schakelaar in de elektrische circuits van allerlei 

apparaten en installaties, waaronder ook telefoon-

centrales en de eerste computers. De omvang en 

diversiteit aan elektronenbuizen die binnen de Hoofd 

Industrie Groep Elcoma geproduceerd werd was dan 

ook groot. 

Het was de bekende Amerikaanse uitvinder en 

ondernemer Thomas Alva Edison (1847-1931) die het 

fenomeen ontdekte dat ten grondslag ligt aan de 

elektronenbuis en naar hem is vernoemd. Dit Edison-

effect werd door hem voor het eerst waargenomen toen 

hij vaststelde dat in een gloeilamp waarin naast de 

gloeidraad nog een tweede elektrode was aangebracht 

de elektrische stroom enkel in één richting werd 

doorgelaten. De gloeidraad straalt namelijk niet alleen 

licht, maar ook elektronen uit die in het vacuüm van de 

lamp naar de elektrode bewegen als deze positief 

geladen is (anode).  Het negatief geladen veld rondom  
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Afbeelding 4: Replica van de eerste triodebuis naar het 

ontwerp van Lee De Forest. Goed zichtbaar is de zigzag-

vormige stuurelektrode.  

de gloeidraad laat echter geen stroom in omgekeerde 

richting toe wanneer de elektrode negatief geladen is en 

zo ontstaat een gelijkrichter of diode. De impact van zijn 

gloeilamp als lichtbron was zo groot dat Edison er niet 

aan toe kwam om dit neveneffect verder te exploiteren 

en het was de Brit Ambrose Fleming (1849-1945) die het 

fenomeen pas twintig jaar later zou toepassen als de 

eerste echte elektronische component. Hij gebruikte in 

1904 een vacuümbuis om het wisselstroomsignaal (AC, 

Alternating Current) van radiogolven om te zetten in 

gelijkstroom (DC, Direct Current) die met een galvano-

meter kon worden gemeten en noemde het een 

‘oscillatiebuis’. De buis werd pas echt interessant voor 

de zich snel ontwikkelende radiocommunicatie toen 

twee jaar later de Amerikaan Lee de Forest (1873-1961) 

het ontwerp aanpaste door een zigzagdraadje, ook wel 

rooster genoemd, tussen de gloeidraad en de anode aan 

te brengen. Door elektrische spanning hierop, de 

zogenaamde ‘stuurspanning’ enigszins te variëren ten 

opzicht van de gloeidraad wist hij een grote verandering 

in de elektronenstroom naar de anode en daarmee in de 

anodespanning te bewerkstelligen. Daarmee was het de 

eerste elektrische versterker. Net zoals men de vinding 

van Fleming pas veel later een diode ging noemen, is de 

aanduiding triode voor die van De Forest ook pas veel 

later ontstaan. Omdat deze nieuwe vacuümbuis al werd 

gebruikt om radiosignalen te versterken en daarmee 

geluidsweergave te verbeteren sprak men al spoedig 

van een ‘Audion’. Toen De Forest zijn patent 

publiceerde bleef een reactie van Fleming niet lang uit, 

aangezien deze van mening was dat deze aanpassing 

nog binnen dat van hem viel. Deze patentkwestie zou 

nog tientallen jaren voortduren, voordat het 

Amerikaanse Hooggerechtshof in 1943 zich zou 

uitspreken in het voordeel van De Forest, die er drie jaar 

later ook de prestigieuze Edison Medal of the American 

Institute of Electrical Engineers voor zou ontvangen. 

Door met een diffusiepomp een hoog vacuüm in de buis 

te creëren wist Irving Langmuir (1881-1957) van de 

Amerikaanse General Electric Laboratories in 1915 het 

versterkende effect aanzienlijk te verhogen.  Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog maakten de militaire staven 

dankbaar gebruik van de radiocommunicatie, ook aan 

Duitse zijde. Ook daar werkten technici driftig aan 

verbeteringen van de audions of radiobuizen. Zo liet de 

stabiliteit nog veel te wensen over en Walter Schottky 

(1886-1976) slaagde erin om deze te verhogen door een 

vierde, zogenaamde schermelektrode, aan te brengen 

tussen rooster en anode, hetgeen logischerwijze de 

benaming tetrode zou krijgen.   

Na afloop van de oorlog lieten vreedzame toepassingen 

van de radiocommunicatie zoals berichtendiensten en 

omroeporganisaties niet lang op zich wachten. De vraag 

naar radiobuizen nam dan ook snel toe en gezien hun 

oorsprong lag het voor de hand dat de  gloeilampen-

industrie een belangrijke rol zou gaan spelen in de 

productie en verkoop. Niet voor niets werden 

radiobuizen in de volksmond ook vaak radiolampen 

genoemd. Binnen Philips werden de eerste radiobuizen 

in 1918 vervaardigd op verzoek van de Nederlandse 

radiopionier Hanso Henricus Schotanus à Steringa 

Idzerda (1885-1944). De fabrieksmatige productie vangt 

aan in 1923 en Philips verkoopt de buizen onder de 

merknaam ‘Miniwatt’ die enkele jaren eerder voor 

energiezuinige gloeilampen was ingevoerd. Vanwege de 

matige ontvangstkwaliteit was de radioluisteraar nog 

genoodzaakt om een koptelefoon op te zetten. Om 

radiouitzendingen voor publiek mogelijk te maken 

moesten de radiobuizen dan ook verder verbeterd 

worden en in Philips’ Natuurkundig Laboratorium 

bereikte Bernard van Tellegen (1900-1990) in 1926 een 

doorbraak op dit gebied door een vijfde elektrode toe te 

voegen. Hij bracht een zogenaamde onderdrukkings-

elektrode aan tussen de schermelektrode en anode om 

het ongewenste effect van de secundaire elektronen-

emissie te minimaliseren. Met deze pentodebuis kon 

een groter aantal frequenties worden versterkt met een 

minimale signaalvervorming en ruis. Aan de buitenzijde 

voorzien van een goudkleurige laklaag om deze 

superieure kwaliteit te onderstrepen (maar ook om 

aanslagvorming aan de binnenzijde van het glas aan het 

zicht te onttrekken), verscheen de pentodebuis in 1927 



 
 

6 

 

op de markt en werd met veel lof ontvangen, in binnen- 

en buitenland. Om na de gloeilamp ook met radiobuizen 

snel internationaal marktaandeel te veroveren ging 

Philips op overnamepad en verwierf belangen in het 

Engelse Mullard Radio Valve Co. Ltd. (1925), het Duitse 

Radio Röhrenfabrik G.m.b.H (1925) en het Hongaarse 

Vatea (1926). Na de overname van de Nederlandse 

Seintoestellen Fabriek (NSF) in 1926 gaat de 

onderneming zich ook op het terrein van de radio-

ontvangsttoestellen begeven en presenteert een jaar 

later al haar eerste model waarbij buizen, accu en 

luidspreker in één compact apparaat zijn onder-

gebracht. Daarmee was Philips toegetreden tot de 

industrie van elektrotechnische apparaten die decennia 

later zou uitgroeien tot die van de consumenten-

elektronica. De jaren dertig mochten dan in het teken 

staan van de economische depressie, een radiotoestel 

was zo begeerd dat consumenten die het zich maar 

enigszins konden veroorloven er graag een aanschaften. 

In 1932 loopt het één-miljoenste radioapparaat van de 

band, een jaar later de honderd-miljoenste radiobuis. 

De technische ontwikkeling van deze sleutelcomponent 

is inmiddels zo ver voortgeschreden dat in 1935 een 

exemplaar met acht elektroden, vanzelfsprekend 

aangeduid als octode, in productie wordt genomen. 

Philips is dan wel Europees marktleider op het gebied 

van radiobuizen, de concurrenten zitten niet stil en er 

dienen zich ook nieuwe aan, zelfs in Nederland. Zo 

opende in 1937 in het Gelderse Lent het bedrijf 

Thermion (naam is afgeleid van Engelstalige Thermionic 

Valve, de wetenschappelijke benaming voor de 

elektronenbuis) een fabriek voor radiobuizen, die 

twintig jaar later zou worden overgenomen door Philips. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde de 

elektronenbuizenproductie bij alle oorlogvoerende 

partijen tot de strategische industrie en daarmee tot 

potentieel doelwit. In opdracht van de Duitsers zette 

Philips in het bezette Nederland de productie van 

elektronenbuizen voort in haar fabriekscomplex aan de 

Eindhovense Emmasingel tot de verwoesting ten 

gevolge van een geallieerd bombardement op 30 maart 

1943 hier een einde aan maakt. De bijdrage van Philips 

aan de geallieerde oorlogsproductie was aanzienlijk 

groter omdat deze veel minder verstoring ondervond. 

Om buiten het bereik van de Duitse bommenwerpers te 

blijven werd deze namelijk verplaats van Mitcham (nabij 

Londen) naar een nieuwe fabriek in Blackburn 

(Lancashire). Uiteindelijk zou Philips zo’n veertig 

procent van alle Engelse radio- en radarbuizen 

produceren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: Het voormalige fabriekspand van Thermion in Lent huisvest tegenwoordig een gezondheidscentrum, 

fitnessruimte en informatiebureau voor de nieuwbouwwijk ‘Waalsprong’ waar het dorp Lent in op is gegaan. 



 
 

7 

 

Toen na afloop van de oorlog duidelijk was dat de 

toepassing van elektronenbuizen in nieuwe apparaten 

een grote vlucht zou nemen, werd besloten om in de 

nieuwe HIG-organisatiestructuur die in 1946 tot stand 

kwam deze componentencategorie onder te brengen in 

een eigen Hoofd Industrie Groep. Deze HIG 

Elektronenbuizen, die later op zou gaan in de HIG 

Elcoma, kwam onder leiding te staan van ir. Henk Hazeu 

(1903-1973). Hij zag zich gesteld voor de uitdaging om 

in korte tijd niet alleen de productie van bestaande 

elektronenbuizen sterk op te voeren, maar ook nieuwe 

types te introduceren waarvan de beeldbuis de 

voornaamste was. In het kader van het spreidingsbeleid 

lag het voor de hand om de eerste categorie onder te 

brengen een nieuwe ‘buitenfabriek’, zodat er capaciteit 

en technische expertise vrijkwam in Eindhoven voor de 

veel complexere beeldbuizen. Hoewel het al snel 

duidelijk was dat de transistor, uitgevonden in 1947 

door de Amerikaanse Bell Laboratories, op termijn de 

rol van schakelaar en versterker van elektronenbuizen 

zou gaan overnemen, vormde dit geen aanleiding om 

van deze operatie af te zien. De voordelen van de 

transistor waren weliswaar evident, een lage elektrische 

spanning en geen gloeidraad met opwarmtijd die 

onderhevig is aan slijtage, de productiekosten waren 

dermate hoog dat ze voorlopig nog op beperkte schaal 

toegepast zouden worden. Zo liet de eerste 

transistorradio van Philips nog tien jaar op zich wachten. 

Elektronenbuizen zouden daarom nog tot medio jaren 

zeventig in elektrische apparaten verwerkt worden en 

werden vanaf 1950 geproduceerd in het atelier van 

Heerlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Reclameaffiche voor de octodebuis die 

onder de merknaam Miniwatt door Philips halverwege 

de jaren dertig op de markt werd gebracht.  

 

Onstuimige groei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Productiehal (links) en kantine (rechts) 

gezien vanaf de kruising van de Jan Campertstraat  met 

de Staringstraat, medio jaren vijftig. 

Eind 1950 startte de nieuwbouwwerkzaamheden op de 

Molenberg en het eerste gebouw dat een half jaar later 

gereed kwam was de toekomstige kantine. In 

afwachting van een volwaardige productiehal zetten 

een kleine tweehonderd montagemedewerksters die in 

Terwinselen waren opgeleid daar hun werkzaamheden 

voort. Deze verliepen zo voorspoedig dat op 12 

september reeds een mijlpaal werd bereikt en de 

miljoenste elektronenbuis voor televisietoestellen aan 

ir. Hazeu kon worden overhandigd. Bedrijfskrant De 

Philipskoerier beschreef het als een niet-officiële 

opening: “De officiële opening en de plechtige 

inzegening naar goed Limburgs gebruik zullen komende 

lente plaatsvinden na oplevering van de productiehal.” 

Om er toch een enigszins feestelijke gebeurtenis van te 

maken had een artistieke glasblazer de bewuste 

elektronenbuis voorzien van een ooievaar en 

marcheerde harmonie St. Bernadette binnen voor een 

kort optreden. In zijn toespraak benadrukte ir. Hazeu  

het belang van de elektronenbuis voor de moderne 
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samenleving. “Zij worden thans gebruikt voor 

doeleinden waar men vroeger niet eens aan dacht. 

Tegelijk met de betekenis van de elektronenbuizen 

stijgen echter ook de eisen voor de kwaliteit. Als 

voorbeeld noem ik het televisietoestel waarin veel meer 

buizen nodig zijn dan in een radioapparaat. Daarom 

spreek ik de hoop uit dat het personeel van Philips 

Heerlen aan kwaliteit dan ook de hoogste aandacht zal 

besteden.” Waarna hij zich tot de onderbazenstaf 

richtte met de woorden: “Zorgt ervoor dat u de mensen 

ernstig en met overleg leert hoe ze  ’t  moeten doen. En 

als ze met vragen bij u komen, helpt ze dan naar beste 

vermogen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Een selectie van ontvangbuizen die 

bestemd waren voor radio- en televisietoestellen. 

De naoorlogse fabrieksgebouwen van Philips 

onderscheidden zich sterk van wat de onderneming in 

het vooroorlogse decennium had laten bouwen. Toen 

ging het om hoogbouw van zes of zeven etages die was 

opgetrokken in gewapend beton en waarvan de 

voormalige radioapparatenfabrieken in Eindhoven 

(Strijp S) en Leuven (Philipssite) nog bestaande 

voorbeelden zijn. Na de oorlog koos het bedrijf voor 

laagbouw in donkerbruine baksteen en met licht 

hellende zadeldaken. Wel gehandhaafd bleven de 

kenmerkende grote raampartijen in de montageateliers 

ten behoeve van de natuurlijke lichtinval. De 

kantoorgedeelten van de hallen telden twee etages en 

bevonden zich rondom de montageruimtes, waarop 

men vanaf bordessen uitzicht had. Het T-vormige 

kantinegebouw dat als eerste in gebruik werd genomen 

bevond zich aan de zijde van de Jan Campertstraat, de 

eerste productiehal die in 1952 gereed kwam lag hier 

direct achter en verdere uitbreidingen in de 

daaropvolgende jaren waren eveneens parallel aan de 

Staringstraat georiënteerd. De eerste daarvan betrof 

een gebouw voor de huisvesting van de bedrijfsleiding, 

administratie, kwaliteitslaboratorium en magazijnen dat 

in 1956 klaar was en een totaal vloeroppervlak had van 

duizend vierkante meters. Niet veel later begon op het 

daar weer achter gelegen terrein aan een tweede grote 

productiehal met een vloeroppervlak van 2400 

vierkante meter die bestemd was voor de fabricage van 

elektronenbuizen voor professionele toepassingen. Het 

ging daarbij om buizen voor onder meer in 

rekenmachines en telefooncentrales waarvoor de 

productieomstandigheden aan bijzondere eisen 

moesten voldoen, zoals een praktisch stofvrije 

omgeving. Vanzelfsprekend besteedde de Philipskoerier 

eveneens aandacht aan deze nieuwbouwplannen, 

waarbij de lezer opmerkzaam werd gemaakt op een 

extra bouwkundige toevoeging: “Al deze gebouwen 

zullen door luchtbruggen met elkaar worden 

verbonden, zodat de Heerlense sterren en vlinders hoog 

en droog door het bedrijf kunnen dwarrelen, om eens 

een gewaagde beeldspraak te gebruiken. Want de 

meisjes (het bedrijf telt thans een kleine 900 

medewerkers waarvan 600 meisjes) weten hun tijd 

goed te gebruiken en dwalen heus niet onbezorgd rond 

als echte vlinders. De belangstelling voor de 

huishoudcursussen is bijvoorbeeld bijzonder groot, 

hetgeen trouwens ook gezegd kan worden van de 

jongensnijverheidsopleiding.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9: Blik in de montagehal met zicht naar 

buiten door de grote raampartijen. 

Met ‘vlinders’ werden meisjes bedoeld die in 

tegenstelling tot de ‘monteuses’ breed inzetbaar waren 

binnen de productieorganisatie. Om de tewerkstelling 

van meisjes, soms nog maar veertien jaar oud, 

geaccepteerd te krijgen in het nog vrij conservatief 

katholieke Zuid-Limburg van die tijd zag Philips zich 
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genoodzaakt om wat extra maatregelen te treffen. 

Binnen de parochies leefde namelijk de vrees dat het 

fabriekswerk onder leiding van volwassen mannen een 

verderfelijke invloed zou kunnen hebben op deze jonge 

dames.  Daarom zaten mannen en vrouwen gescheiden 

van elkaar in de kantine. En omdat ook de dagelijkse reis 

naar het werk beschouwd werd als een potentieel risico 

om aan verlokkingen ten prooi te vallen, zette het 

bedrijf hier een busdienst voor op. Overigens werkten 

de meeste meisjes gemiddeld slechts drie jaar bij Philips, 

omdat hun huwelijk automatisch het einde van hun 

dienstverband betekende. Een enkele keer hadden de 

dames overigens het voorrecht om de gehele kantine 

voor zich alleen te hebben en wel ter gelegenheid van 

een modeshow die de firma Schunck er in 1961 mocht 

organiseren om er haar collectie te tonen. Niet alleen 

met eigen mannequins, maar ook met werkneemsters 

van Philips.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Op 6 januari 1960 ontvangt de vijftien-

honderdste werknemer, de achttienjarige Mia Salden, 

een radiotoestel uit handen van bedrijfsleider Legrand. 

Als Philips Heerlen in 1960 tien jaar bestaat worden er 

wederom twee mijlpalen bereikt. De vestiging wint de 

internationale kwaliteitsbokaal van de HIG Elcoma, een 

duidelijk teken dat de aansporing van ir. Hazeu effect 

heeft gehad, en de vijftienhonderdste medewerkster 

wordt feestelijk verwelkomd met een radiotoestel. Het 

complex ondergaat namelijk een tweede grote 

uitbreiding met een nieuwe fabriekshal van zesduizend 

vierkante meter en de behoefte aan nieuw personeel 

lijkt onverzadigbaar. Om zich als aantrekkelijke 

werkgever te profileren verleent Philips steun aan de 

oprichting van een zogenaamde levensschool in 

Heerlen, waar jonge personeelsleden naast hun werk 

één dag in de week nog onderwijs ontvangen. In tien 

jaar tijd had het bedrijf een goede band opgebouwd met 

Heerlen, maar dat was niet altijd even gemakkelijk 

geweest en een enkele keer had het voorbestaan zelfs 

aan een zijden draad gehangen. Ten gevolge van de 

mijnbouwactiviteiten was het onvermijdelijk dat er af en 

toe verzakkingen optraden en in 1955 leidde een 

instorting op veertig meter diepte onder het 

Philipscomplex tot een gedeeltelijke verzakking van de 

productiehal waarbij drieduizend ruiten sprongen. Het 

mijnschadefonds vergoedde alle kosten, maar Philips 

zag uit voorzorg af van plannen om een glasfabriek op 

de Molenberg te bouwen. Dit was overwogen vanwege 

de nabijheid van een winplaats van kwartszand, maar 

het risico op verzakking van glasovens, die al gauw een 

massa van zo’n honderd ton konden hebben, werd in 

Heerlen te groot geacht. Deze glasfabriek zou 

uiteindelijk gebouwd worden in het Belgische Lommel.  

De introductie van de kleurentelevisie in de twee helft 

van de jaren zestig betekent wederom een capaciteits-

vergroting voor Heerlen aangezien dit nieuwe type voor 

ontvangst en versterking voorlopig nog met 

elektronenbuizen wordt uitgerust. De aanwerving van 

enkele honderden nieuwe medewerkers is vooral nu 

uitermate welkom omdat de gevolgen van de eerste 

mijnsluitingen op de werkgelegenheid voelbaar 

beginnen te worden. Er worden dan ook relatief meer 

mannen dan vrouwen aangenomen en indien het oud-

mijnwerkers betreft voorziet Philips in een omscholings-

traject. Deze verhouding was overigens al langer aan het 

verschuiven omdat uit oogpunt van kostprijsverlaging 

het fabricageproces van de elektronenbuizen in 

toenemende mate gemechaniseerd werd en er daarom 

minder vrouwenhanden aan te pas kwamen. Het 

onderhouden en afstellen van productiemachines 

daarentegen was juist weer het domein van mannelijke 

werknemers. De uitbreiding van eind jaren zestig met 

nog eens zo’n drieduizend vierkante meter 

vloeroppervlak betrof dan ook voornamelijk 

werkplaatsen voor dit soort ondersteunende diensten. 

Ook het laboratorium groeide mee. Oorspronkelijk hield 

dit zich enkel bezig met kwaliteitsbewaking, maar nu 

werd hier de ontwikkeling van radio- en televisie-

ontvangstbuizen, voorheen in Eindhoven gevestigd, aan 

toegevoegd. Alle vijftien Philipsfabrieken die wereldwijd 

elektronenbuizen produceerden kregen voortaan hier 

vandaan technische ondersteuning bij de invoering van 

nieuwe buistypes. Het leverde werk op voor zo’n vijftig 

hoger geschoolde technici die zich even goed door de 

sanering van de mijnindustrie gedwongen zagen om in 

andere sectoren te gaan werken. Zo stond de teller aan 

het einde van dit decennium op zo’n achttienhonderd 

personeelsleden en behoorde het complex in Heerlen 

tot de grotere Philipsvestigingen. Tijd voor de 

Philipskoerier om in een langjarige reeks van artikelen 

over haar productielocaties een sfeerbeeld te schetsen 
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van deze stad. En dat schetsen moet in dit geval vrij 

letterlijk worden genomen omdat deze verhalen 

traditiegetrouw met tekeningen geïllustreerd werden. 

Ditmaal één van een stadspanorama gedomineerd door 

schachtbokken, roken schoorstenen en dampende 

koeltorens en één van het nieuwe winkelcentrum. Ook 

de titel onderstreepte het transformatieproces dat 

Heerlen op dat moment onderging: “Oude mijnstad 

bouwt nieuwe toekomst op elektronica.” 

Uiteenlopende publieke voorzieningen, kantoor-

vestigingen en moderne industrie moeten een einde 

gaan maken aan de ‘mono-structuur’ die de mijnstad tot 

dusver gekenmerkt heeft, zo is de teneur van het 

verhaal. Dit betrekt de auteur ook op de activiteiten van 

Philips in Heerlen: “Dat Philips met haar tijd meegaat en 

ook in de nieuwste ontwikkelingen een actief aandeel 

neemt blijkt uit het feit dat kort geleden de 

vervaardiging van geheugens voor computers ter hand 

is genomen, zowel van matrices als geheugenboxen. 

Binnen de Philipsvestiging van Heerlen is dus geen 

sprake van een mono-structuur.” De eerlijkheid gebiedt 

te zeggen dat het hier om een recente ontwikkeling ging 

en in de twintig voorafgaande jaren was de productie 

wel héél eenzijdig op elektronenbuizen georiënteerd 

geweest. In die twintig jaar had zich rond de transistor 

een volwaardige halfgeleiderindustrie ontwikkeld die 

binnen tien jaar tijd de elektronenbuizen net als de 

kolenmijnen tot het verleden zouden doen behoren. 

Tegen die tijd was het productenpallet van Philips 

Heerlen echter zo divers geworden dat de stelling van 

de auteur inmiddels wel bewaarheid was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11: Complex Molenberg eind jaren zestig, gezien in noordwestelijke richting, met van links naar rechts: 

Kantine (A), Productiehal ontvangstbuizen voor radio en televisie (B), Technische Bedrijven (E), Laboratorium en 

Bedrijfsmechanisatie (C) en Productiehal professionele buizen (D). De afdeling Technische Bedrijven verzorgde de 

aanvoer van bedrijfsstoffen en het onderhoud aan de gebouwen. 
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‘Klusjesfabriek’ 

De zogenaamde reed-contacten die Philips vanaf 1971 

in Heerlen liet produceren vertoonden in zekere zin wel 

gelijkenis met de elektronenbuizen omdat het ook 

schakelaars waren met een glazen omhulsel. Met een 

gewicht van ruim een halve gram waren ze echter veel 

compacter en het schakelprincipe berustte op 

magnetisme in plaats van elektronenemissie. Ze 

bestonden uit twee nikkelijzeren pennetjes waarvan de 

uiteinden werden geplet en met goud bedekt. Op een 

spanningsbron aangesloten en in een magnetisch veld 

gebracht maakten deze uiteinden contact teneinde een 

stroom te laten lopen. De glazen omhulling, gevuld met 

stikstofgas,  diende om te voorkomen dat de schakelaar 

door roest en stof zijn functie niet meer naar behoren 

zou kunnen vervullen. Ze vonden toepassing in de 

nieuwe computergestuurde telefooncentrales die door 

de HIG Telecommunicatie waren ontworpen ter 

vervanging van hun elektromechanische voorgangers. 

De benodigde aantallen waren bepaald indrukwekkend: 

een centrale voor tienduizend abonnees bevatte meer 

dan vierhonderdduizend van deze reed-contacten. De 

productie was dan ook van begin af aan in automatische 

montagemolens ondergebracht. Niet alleen om 

arbeidskosten te besparen, maar ook omdat deze 

componenten te kwetsbaar waren handmatige 

bewerking.    

Andere componenten waarvan de productie vanaf 

begin jaren zeventig naar Heerlen werden verplaatst 

waren delay lines en magneetkoppen voor band- en 

cassetterecorders. Laatstgenoemden kwamen over uit 

de fabriek in het Belgische Hasselt, waar men zich 

volledig ging toeleggen op de apparaten zelf. Bij de 

delay lines ging het om vertragingsmodules voor de 

sterk in opkomst zijnde kleurentelevisie. De ontvangst-

buizen in elektronische apparaten werden nu weliswaar 

in hoog tempo verdrongen door transistoren, 

elektronenbuizen vonden nog steeds toepassing in 

professionele apparatuur. Deze zendbuizen had de HIG 

Elcoma tot dan toe in Eindhoven geproduceerd, maar 

vanaf 1972 werd deze activiteit overgebracht naar 

Heerlen, hetgeen werk betekende voor een kleine 

vierhonderd medewerkers die voorheen betrokken 

waren bij de fabricage van ontvangstbuizen. Hiervoor 

werd ook een nieuw testcentrum ingericht met enorme 

transformatoren om het benodigde vermogen van 

anderhalve Megawatt te leveren en een speciale 

voorziening voor de grote hoeveelheid koelwater, 

veertigduizend liter per uur, die dit vereiste. Vanwege 

de nabijheid van een vliegveld  en vluchtleidings-

centrum van Eurocontrol in Beek en een basis van de 

NAVO in Brunssum moest bovendien de 

elektromagnetische straling van de testzenders 

afgeschermd worden met ‘kooien van Faraday’ om 

storingen te voorkomen. Elektronenbuizen voor 

beeldvorming, ofwel beeldbuizen, vonden niet alleen 

toepassing in televisietoestellen en monitoren maar ook 

als oscilloscopen in meetapparatuur en deze werden 

vanaf 1975 door Philips Heerlen gemaakt. Vergelijkbaar 

kleine beeldbuizen deden dienst in röntgenbeeld-

versterkers, apparaten die een real-time röntgenbeeld 

weergeven in plaats van de fluorescentieplaten 

waarmee enkel fotografische afbeeldingen worden 

verkregen. Daarom besloot Philips Medical Systems in 

1982 om deze voortaan in Heerlen te produceren in een 

nieuwe fabriek die aan de zuidoostzijde van het complex 

werd gebouwd. Tot slot kwam er een jaar later nog een 

galvanische afdeling tot stand in de oude productiehal.  

Dat zo’n chemische afdeling risico’s met zich meebrengt 

waarvoor in een elektronicabedrijf vaak onvoldoende 

veiligheidsbewustzijn bestaat – zo ontbrak er bijvoor-

beeld een rampenplan - zou spoedig blijken.  Dat werd 

pijnlijk duidelijk toen in de nacht van 19 april 1984 brand 

ontstond ten gevolge van kortsluiting in een 

verwarmingselement dat een zuurbad voor aanvang van 

de nieuwe productiedag op temperatuur had moeten 

brengen. Omdat de vrees bestond dat door contact met 

de cyanide-houdende galvanische baden uiterst giftig 

blauwzuurgas gevormd zou kunnen worden, werd ad-

hoc het besluit genomen om ruim duizend 

omwonenden uit de wijk Molenberg te evacueren. 

Dankzij een grootschalige brandweerinzet kon het vuur 

worden bedwongen en vielen er geen slachtoffers. De 

indruk zou echter blijven bestaan dat men in Heerlen 

aan een ramp was ontsnapt en behalve veel 

brandschade had het bedrijf ook een aanzienlijk 

imagoschade opgelopen. Een open dag voor de 

omwonenden, nadat de herstelde en beter beveiligde 

afdeling op 8 januari 1985 weer in gebruik was 

genomen, moest het geschonden vertrouwen weer 

terugwinnen. Dat imago had overigens ook te leiden 

onder de personeelsreducties die in voorgaande jaren 

waren doorgevoerd. Want ondanks het aantrekken van 

nieuwe activiteiten was de personeelsomvang 

gekrompen tot zo’n negenhonderd medewerkers, 

hetgeen neerkwam op een halvering in vijftien jaar tijd. 

In één van de vele gesprekken met de bedrijfsleiding 

verwoordde een vakbondsmedewerker het als volgt: 

“Sinds 1974 zijn we in feite een klusjesfabriek. We 

worden aan het werk gehouden met klusjes. Goed en 

structureel werk komt er niet.” 
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Afbeelding 12: Luchtopname van het complex Molenberg gezien in zuidoostelijke richting, kort na de eeuwwisseling. 

Gebouw O waar tussen 1970 en 2000 audiokoppen en LC-Displays waren geproduceerd was toen reeds gesloopt. Voor 

de oorspronkelijke bestemming van de gebouwen A t/m E, zie afbeelding 11. In de jaren ’70 en ’80 verrees gebouw K 

voor de productie van delay lines, W voor röntgenbeeldversterkers, Z voor Liquid Crystal Displays en V als centraal 

magazijn.   

Deze cri de coeur werd door de Elcoma-directie in 

positieve zin beantwoord toen zij in mei 1985 het besluit 

nam om een LCD-technologiecentrum op het complex 

Molenberg te bouwen dat op termijn aan honderden 

mensen werk zou kunnen bieden. De eerste vloeibaar 

kristallijne beeldschermen, of Liquid Crystal Displays, 

verschenen in 1973 op de markt in digitale horloges en 

zakrekenmachines. Ze waren gebaseerd op een 

materiaal dat elektrisch schakelbaar is tussen een licht-

doorlatende en verduisterende toestand. Door dit LC-

materiaal in een dunne laag tussen twee glasplaten aan 

te brengen waarop een transparant geleidende stof is 

aangebracht en hier een lichtbron of spiegel achter te 

plaatsen ontstaat een schakelbaar beeldelement of 

pixel (samentrekking van picture element). Omdat het 

principe enkel met gepolariseerd licht werkt dienen 

beide glasplaten daarnaast van een polarisatiefilter 

voorzien te zijn. Na horloges en pocket calculators 

werden deze zogenaamde alfanumerieke displays in de 

jaren tachtig ook in toenemende mate verwerkt in 

autodashboards. Aangezien het hier toepassingen 

betrof waarin de Japanse industrie sterk vertegen-

woordigd was, wist deze ook een sterke positie op te 

bouwen in de LCD-technologie. Tot begin jaren tachtig 

had Philips zich hier enkel op researchniveau mee 

beziggehouden en toen het bedrijf de tijd rijp achtte 

voor industrialisatie ging het daarvoor een 

samenwerking aan met het enige Europese bedrijf dat 

op dit gebied actief was, het Zwitserse Brown Boveri 

(tegenwoordig ABB). Deze joint venture, Videlec 

geheten, liet een fabriek bouwen in Lenzburg en toen de 

vraag naar LCD’s verder toenam volgden er ook 

vestigingen in Hongkong en Nederland, waar de keuze 

dus op Heerlen viel. Aan de zuidzijde van het complex 

verrees een nieuwe hal met zesduizend vierkante meter 

vloeroppervlak en het Japanse elektronicabedrijf Sharp 

leverde de productielijn en de benodigde technische 

kennis. Alles bij elkaar bedroeg de investering zo’n 

honderdvijftig miljoen gulden. Op 30 september 1986 

werd de eerst geproduceerde LCD-module feestelijk 

overhandigd en in toespraken benadrukt dat Philips 

Heerlen dit keer wél een product ging maken dat nog in 

de eerste fase van zijn levenscyclus verkeerde en 

bovendien de potentie had om op termijn platte 

televisietoestellen mogelijk te maken. Beide bewering-

en bleken juist te zijn, maar desondanks zou LCD 

Heerlen niet het toekomstperspectief geven dat op 

basis hiervan verwacht had mogen worden.  Reden 

hiervoor was het feit dat Philips dit keer geen 

marktleider was, maar de LCD-industrie volledig 

gedomineerd werd door Japanse producenten. Deze 

achterstand was niet meer in te lopen, zeker niet toen 

het bedrijf begin jaren negentig in zwaar weer kwam en 

de benodigde investeringen voor zo’n inhaalslag niet 

gerealiseerd konden worden. Operatie Centurion bracht 

redding voor het concern, maar dit betekende dat ook 

Heerlen niet werd gespaard in de noodzakelijke 

ontslagrondes, waardoor het personeelsbestand een 
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nieuw dieptepunt van 650 bereikte. Dat er niettemin tot 

2004 LCD’s zijn geproduceerd op het complex 

Molenberg was te danken aan de opkomst van de 

mobiele telefonie en het feit dat de Europese industrie 

hier gedurende de jaren negentig een prominente rol in 

speelde. Deze eerste generatie mobiele telefoons was 

gebaseerd op de Europese GSM-standaard en het Finse 

Nokia en Zweedse Ericsson ontwikkelden zich tot 

wereldspelers op dit gebied.  Later zouden ook Siemens 

en, zij het kortstondig, Philips zich gaan toeleggen op de 

GSM-markt. Hierdoor ontstond er binnen Europa een 

interessante afzetmarkt voor klein formaat LCDs, waar 

ook ‘LCD Cells & Modules’, zoals de business unit in 

Heerlen was gaan heten, van wist te profiteren. Op het 

hoogtepunt zou deze activiteit nog aan meer dan 

vijfhonderd mensen werk bieden. De LCD-televisie 

kwam er pas na de eeuwwisseling, maar Philips zou hier 

geen rol van betekenis meer in spelen. De nieuwe 

generatie LCD-technologie voor weergave van 

videobeelden, de zogenaamde Actieve Matrix LCD (AM-

LCD, gebaseerd op Thin Film Transistors, TFT’s), vergde 

een dermate grote investering dat het concern hiervan 

afzag en na beëindiging van het ‘beeldbuistijdperk’ zich 

helemaal uit de televisiemarkt terugtrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 13: GSM-telefoon van een type zoals 

gangbaar aan het einde van de jaren negentig.  

Naar verwachting zal de LCD-televisie overigens niet 

zo’n lang leven – ruwweg zestig jaar – beschoren zijn als 

de beeldbuistelevisie (ook wel CRT-televisie genoemd, 

afgeleid van Cathode Ray Tube, kathodestraalbuis). De 

eerste modellen OLED-televisie, gebaseerd op pixels 

bestaande uit Organic Light Emitting Diodes, 

verschenen vanaf 2010 op elektronicabeurzen.  In de 

ontwikkeling hiervan heeft Philips nog een belangrijke 

rol gespeeld en ook de Heerlense vestiging was hierbij 

betrokken. Begin jaren negentig patenteerde het 

Nat.Lab in Eindhoven een nieuw type display dat in 

tegenstelling tot een LC-display zelf licht genereert. De 

lichtgevende kunststof (zogenaamde polymeer) die dit 

mogelijk maakte gaf haar naam aan het nieuwe type 

beeldscherm: Polymere Licht Emitterende Diode, 

kortweg PolyLED. Vanwege de opgebouwde expertise 

en beschikbare infrastructuur op het gebied van displays 

viel de keuze op Heerlen om er een proefproductielijn 

voor deze PolyLEDs in te richten, die kort voor de 

eeuwwisseling in gebruik werd genomen. Door een 

kleine honderd medewerkers werden in deze pilot line 

tot 2005 op basis van deze technologie kleine displays 

vervaardigd voor toepassing in onder andere 

scheerapparaten. Deze PolyLEDs zouden de voorloper 

blijken te zijn van de OLEDs waarop derde generatie 

televisietoestellen gebaseerd zal zijn. 

 

Afbeelding 14: Productie van PolyLEDs in een clean 

room. 
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©-Mill 

Met het naderen van de eeuwwisseling begonnen de 

veranderingen binnen Philips zich in een steeds hoger 

tempo te voltrekken. Al in de jaren tachtig was naar 

Angelsaksisch voorbeeld een nieuwe organisatie-

structuur tot stand gekomen bestaande uit 

Productdivisies en Business Units in plaats van Hoofd 

Industrie Groepen. Hierbij werden de activiteiten van 

Elcoma verdeeld over de divisies ‘Halfgeleiders’ en 

‘Componenten’, waarbij het gros van de in Heerlen 

geproduceerde componenten aan laatstgenoemde 

divisie werd toebedeeld. Vanaf de jaren negentig 

begonnen multinationals zich onder druk van hun 

aandeelhouders te concentreren op hun kern-

activiteiten en ook Philips ging mee in deze trend. De 

componentendivisie kwam al snel in beeld voor 

ontmanteling omdat haar producten weinig bijdroegen 

aan het profileren van de merknaam Philips en vaak ook 

bij andere bedrijven ingekocht konden worden. Dit 

betekende dat de fabrieken werden gesloten, 

verzelfstandigd en/of verkocht waardoor de traditionele 

Philipscomplexen veranderden in ‘gewone’ bedrijven-

parken. Zo ontstond in Heerlen het bedrijvenpark 

Molenberg, waar de productie van röntgenbeeld-

versterkers, reedcontacten, OLEDs en oscillograaf-

buizen werd voortgezet door respectievelijk Argus 

(2009-heden), Neways (1991-heden), OTB (2005-2014) 

en Cathode Ray Technology (1994-2012). Omdat 

ondanks verandering van eigenaarschap een verdere 

inkrimping van de industriële bedrijvigheid in de lijn der 

verwachting lag, besloot vastgoedbelegger TCN het 

complex in 2007 in zijn geheel aan te kopen en om te 

vormen tot een ‘urban parc’ waar naast werken ook 

ruimte is voor onderwijs, kunst & cultuur en wonen. 

Hiertoe werd het complex omgedoopt in ©-Mill, als 

Engelstalige verwijzing naar de molen die het zijn 

eerdere benaming gaf. Deze aanpak bleek succesvol, 

want binnen vijf jaar tijd liep het aantal bedrijven, 

instellingen en creatieve ondernemers dat een huur-

contract afsloot op tot vijfentachtig. De gebouwen 

moesten wel aangepast worden voor deze kleinschalige 

bedrijvigheid en vooral de oude hallen van de 

elektronenbuizenfabriek waren hierbij in trek vanwege 

hun uitgesproken industriële uitstraling. Na een 

grondige opknapbeurt, waarbij de architectuur 

behouden bleef maar het interieur werd opgedeeld in 

eigentijdse kantooreenheden, bieden deze ‘onder-

nemershuizen’ nu onderdak aan nieuwe bedrijvigheid, 

zoals gezondheidsdiensten, internetbedrijven, culturele 

ondernemers, boekhoud- en architectenbureaus. Zij 

kunnen gebruik maken van gemeenschappelijke 

diensten zoals beveiliging, bedrijfsrestaurant, receptie-

functie, postverwerking, technische dienst en groen-

voorziening die door ©-Mill worden aangeboden. Dat 

dit initiatief landelijk gezien niet onopgemerkt bleef 

bleek in 2011 toen ©-Mill werd uitgeroepen tot het 

beste bedrijventerrein van Nederland. En daarmee lijkt 

Heerlen binnen ruim een eeuw tijd na een fase van 

zwar(t)e industrie en moderne industrie, nu ook het 

tijdperk van de creatieve industrie te zijn binnen-

getreden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15-17 (boven):  ©-mill combineert nieuwe 

bedrijvigheid…… 

Afbeelding 18 (onder): …..met behoud van industrieel 

erfgoed.
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