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Nat.Lab. geopend

Reüniesfeer in Waalre
In tegenwoordigheid van honderden gasten, onder wie 135 hoogleraren van universiteiten en 
hogescholen in Nederland, burgemeester H. J. M. Mol van Waalre, de leden van de Raad van 
Bestuur en vele andere autoriteiten, heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. G. 
H. Veringa, woensdagmorgen 18 september de nieuwe hoogbouw van het Natuurkundig 
laboratorium te Waalre geopend. 

Voor tientallen hoogleraren was deze gebeurtenis tevens een gelegenheid om oud-collega's te treffen, 
omdat zij vroeger in het Natuurkundig laboratorium hebben gewerkt. Allen maakten graag gebruik van 
de gelegenheid om uit de vele demonstraties die werden gegeven diegene bij te wonen, waarvoor zij 
speciale belangstelling hadden. Dit alles maakte dat er op deze openingsdag een gezellige reüniesfeer 
heerste.

Per helikopter 
Minister Veringa was 's morgens met een Mystère straalvliegtuig 
van het Philips Vliegbedrijf van Ypenburg naar Eindhoven gevlogen. 
Op Welschap stapte hij over in een helikopter, die op de grasmat, 
enige tientallen meters van de hoofdingang van het Nat.lab., landde. 
Hier werd hij verwelkomd door de burgemeester van Waalre, door 
ir. F. J. Phllips en door prof. dr. H. B. G. Casimir. 

Welkomstwoord 
In de filmzaal van het gebouw WO opende ir. Philips 's morgens de 
plechtigheid met een kort
welkomstwoord tot de gasten. 'Meestal is het zo,' aldus de 
president, 'dat men pas op langere termijn resultaten ziet van het 
geld dat in de research wordt gestoken. Maar bij dit nieuwe gebouw 
is het tegendeel het geval.' 
Ir. Philips herinnerde eraan dat zijn vader, dr. A. F. Philips, destijds 
bij de opening van het Natuurkundig laboratorium in Eindhoven 
(Strijp) heeft gezegd: 'Dit laboratorium ligt zó ver buiten 
Eindhoven, dat we ons voor de komende vijftig jaar geen zorgen 
hoeven te maken.' Het is anders uitgekomen, aldus ir. Philips, die 
zich blijkbaar niet aan een voorspelling waagde wat het 
gebouwencomplex in Waalre betreft. 
Bij de keuze van de nieuwe vestigingsplaats voor het Nat. lab is de 
Raad van Bestuur ervan uitgegaan, dat de research dicht bij het 
bedrijf thuishoort. zei de heer Philips. Vaak ziet men dat de 
researchcentra ver van de productiecentra afliggen. Philips is een
andere mening toegedaan, gezien de noodzakelijke nauwe 
samenwerking en de wenselijkheid van onderling contact. 

Na de landing van de helikopter. Ir. F. J. 
Philips en de minister dr. G. H. Veringa.


