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Op 27 september zal ir. H. Mooijweer afscheid nemen van Philips Research en met pensioen gaan. 
Dat is een grote verandering voor hem en voor ons. Immers voor velen van ons is Harm Mooijweer de 
vertegenwoordiging van het Concern Research Bureau, en daardoor de verpersoonlijking van de 
Internationale Research-coördinatie. 

De coördinatie van de programma's van de researchlaboratoria is voor buitenstaanders een 
betrekkelijk onopvallend gebeuren, waar Harm Mooijweer echter door de jaren heen een duidelijk 
stempel op heeft gedrukt. Hij is als medewerker tussen 1966 en 1973 werkzaam geweest op het 
Concern Research Bureau en heeft later (in 1976) als Adjunct- Directeur de leiding overgenomen van 
prof.dr. van Santen. Hij heeft tussen 1976 en nu een dertigtal medewerkers uit het Nat.Lab. en de 
zusterlaboratoria in het Bureau onder zijn hoede gehad, die uitgezwermd zijn over heel Philips. Hij is 
in deze lange periode de steun en toeverlaat geweest van drie achtereenvolgende bazen van de 
Internationale Research, te weten: De Haan, Kramer en nu de schrijver dezes. 

Harm Mooijweer heeft een unieke combinatie van eigenschappen en een langdurige ervaring. Hij heeft 
een verbazend goed geheugen en kennis van de nieuwe ontwikkelingen, een zeer objectieve kijk op de 
internationale aspecten en een gedegen mensenkennis. 
Kortom, hij weet niet alleen wat er door wie waar gedaan wordt, maar ook waarom het zo 
georganiseerd was, en hoe een probleem aangepakt moet worden; bij dit alles lijkt zijn geheugen zich 
ook uit te strekken tot de toekomst! Hij kent als geen ander de persoonlijke verhoudingen, omdat hij in 
al die jaren vele op vertrouwen gebaseerde relaties heeft opgebouwd. 

Dat hij naast al deze nuttige eigenschappen ook nog zeer humorvol en ontspannen kan relativeren, 
maakt dat samenwerken met Harm Mooijweer altijd het nuttige met het aangename verenigt. Met 
verve speelt hij in vele discussies de advocaat van de duivel, vaak teruggrijpend op de tale Kanaäns. 

Harm heeft een heel duidelijk stempel op ons gedrukt. We zullen nog vele malen bij toekomstige 
problemen ons afvragen: Hoe zou Harm in dit geval geadviseerd hebben? 


